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Geachte mevrouw Klijnsma,

Als belangenbehartigers van mensen met een (arbeids)beperking sturen wij u deze brandbrief. Wij
maken wij ons namelijk grote zorgen over het aantal extra banen dat daadwerkelijk is gerealiseerd
voor mensen met een arbeidsbeperking. In uw brief van 3 juli meldt u dat het om een kleine elf
duizend extra banen gaat.
Na een publicatie hierover van Cedris constateren wij echter dat er eigenlijk veel minder banen zijn
bijgekomen dan u veronderstelt. Het overgrote deel van de meegetelde banen betreft een
verschuiving van al bestaand SW-werk naar werk bij een reguliere werkgever via detachering.
Cedris meldt dat er eigenlijk slechts 416 extra banen voor mensen met een SW-indicatie zijn
gerealiseerd. Met andere woorden: de groei van het aantal banen voor mensen met een
arbeidsbeperking – het doel van de baanafspraken! – is eigenlijk zeer beperkt.
Op basis van de Cedris-cijfers vrezen wij dat het beloofde aantal van negen duizend extra banen
eind 2015 bij lange na niet wordt gehaald. We zouden graag van u willen weten wat de werkelijke
groei van het aantal banen in 2013 en 2014 is en of dit aantal inderdaad achterblijft bij de
gemaakte baanafspraken. Als dat zo is, wat is hiervan de oorzaak en bent u bereid om extra
maatregelen te treffen?
Van inlenen naar vaste banen
Het is goed dat er meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven aan de slag zijn
gegaan. Maar hier past wel een forse kanttekening bij. Het gaat in meeste gevallen om inlenen; de

mensen zijn nog bij de SW-bedrijven in dienst. Het is noodzakelijk dat werkgevers ook de volgende
stap gaan zetten: het echt in dienst nemen van mensen met een beperking. Vast werk vinden is
voor onze achterban al jaren een probleem; meer dan een tijdelijke baan zit er vaak niet in. We
zouden het op prijs stellen als u werkgevers hierop wilt aanspreken.
Zorg ook voor beschut werk
Verder maken wij ons zorgen over het verdwijnen van banen door de afbouw van de SW-bedrijven
zonder dat er voldoende ‘beschut werk’ voor in de plaats komt. In veel gemeenten komt het
realiseren van dit nieuwe beschut werk - voor de mensen die het echt nodig hebben - nog niet
goed op gang. Dat is een ramp voor mensen die daardoor thuis blijven zitten. En het vergroot de
kans dat de baanafspraken niet worden gehaald. Wilt u de gemeenten aanspreken op hun
verantwoordelijkheid?
Rol overheid
Tot slot nog een laatste punt van zorg. Uit uw brief blijkt dat de overheid eigenlijk achterblijft bij
het bedrijfsleven als het gaat om het nakomen van de baanafspraken. We zouden ook graag weten
wat u daaraan gaat doen.
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