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MENSEN moeten kunnen KIEZEN :  

• Ze gaan werken bij een gewoon regulier bedrijf 

• OF 
• Ze werken in een beschutte werkplek, zoals 

vroeger 

 

 

 

In 2013 werd het BANENPLAN opgesteld. Een overeenkomst tussen het Rijk en 

het bedrijfsleven, dat als doel stelde : vóór het jaar 2025 125.000 banen te creëren 

voor mensen met een beperking. 

 

Twee jaar later werd de PARTICIPATIEWET ingevoerd waarbij het kabinet 

doodleuk aankondigde de Sociale Werkplaatsen te zullen sluiten voor instromers. 

Jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wisten dus dat ze niet meer 

automatisch binnen de veilige muren van de sociale werkplek tewerkgesteld 

zouden worden. Een verandering waarbij een miljard euro bezuinigd kon worden. 

 

 



De ontstane paniek bij gehandicapten probeerde Staatssecretaris Klijnsma destijds 

weg te halen door erop te wijzen dat iedere gehandicapte vast bij de plaatselijke 

Mac Donalds aan het werk kon. 

 

Alles was uitgedokterd. De bedrijven zouden subsidies krijgen en de 

gehandicapten zouden bijvoorbeeld aangepaste stoelen krijgen op het bedrijf waar 

ze gingen werken, ze zouden begeleid worden door werkcoaches en bij ziekte 

zouden ze geholpen worden door verzuimconsulentes. 

 

De werkelijkheid was echter weerbarstiger. Nog nooit zaten zoveel mensen met 

een beperking thuis, te wachten op een baan. 

 

 

Problemen : 

• Gemeenten konden de opgelegde taken vaak niet aan en de financiële 

positie van de sociale werkplaatsen blijkt onder de streep negatief te zijn 

(zie rapport van Berenschot 2) 

• Het rijk slaagde er niet in om voldoende banen te creëren voor 

gehandicapten 

• Werkgevers staan niet bepaald te springen om gehandicapten in dienst te 

nemen. 

Voor Jasper van Dijk was het duidelijk. 

Er moest iets verbeteren. 

De Participatiewet heeft gefaald en duizenden mensen met een beperking 

voelen zich in de steek gelaten. 

 

 

Aangespoord door het voorstel van het FNV “Recht op Werk” (1), werkten Jasper 

van Dijk (SP)  en Peters (CDA) hun initiatiefvoorstel uit. 

De Tweede Kamer keurde de nota zowat unaniem goed en ligt thans bij de 

rekenkamer voor doorrekening. 

 

 

Doel van het Sociaal Ontwikkelbedrijf : 

• Behoeften en ontwikkelmogelijkheden van persoon staan centraal 

• Ontwikkelen van talenten wordt gestimuleerd. 

• Elk individu kan zich ontwikkelen op zijn of haar eigen manier 

• Ontwikkelen kan buiten en binnen het sociale ontwikkelbedrijf  

• Begeleiden mensen met een beperking 

• Aanbieden van scholing en trainingen 

• Aanbieden van zowel individuele detacheringen als groepsdetacheringen 

• Aanbieden van het Sociale Ontwikkelbedrijf als veilige plek waar de 

werknemer terug kan komen als het in het bedrijfsleven niet meevalt. 



• In de Sociaal Ontwikkelbedrijven worden ruimtes gecreëerd waar mensen 

met een beperking in beschutte rust kunnen werken. 

• In het Sociaal Ontwikkelbedrijf worden veel soorten werkervaring 

aangeleerd zodat het een opstap kan zijn naar regulier werk in de 

maatschappij. 

• Het leerwerkbedrijf, bestaande uit die talrijke soorten werken die aangeleerd 

kunnen worden, bieden ook werkervaringscertificaten uit. 

• Bijstandsgerechtigden en statushouders kunnen ook gebruik maken van deze 

leerwerkbedrijven. 

 

Indieners van dit initiatiefvoorstel willen komen tot een “RECHT” op begeleiding 

naar werk via het Sociaal Ontwikkelbedrijf. 

 

Werkgevers kunnen terecht bij het Sociaal Ontwikkelbedrijf. 

Het is tevens een aanspreekpunt voor scholen. 

 

Er dient een landelijk netwerk opgezet te worden. 

 

En een Sociaal Ontwikkelbedrijf betaalt zijn werknemers volgens een landelijke 

CAO. 

 

Een Sociaal Ontwikkelbedrijf richt een onafhankelijk aanspreekpunt op dat 

makkelijk toegankelijk is voor klachten en vragen van werknemers. 

 

De tijd is voorbij dat mensen in de bijstand geen hulp krijgen als ze op zoek gaan 

naar werk, want de meesten willen werken. Door de bezuinigingen kregen mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt nauwelijks begeleiding of werden aan hun lot 

overgelaten omdat ze “niet kansrijk” geacht werden. 

 

De tijd is voorbij dat gemeenten de hulp aan inzet voor bijstandsgerechtigden 

mogen laten afhangen van de kosten-baten analyse, waarbij enkel de kansrijke 

mensen worden geholpen.(3) 

 

Uit onderzoeken is gebleken dat Nederland (in vergelijking met andere landen) 

weinig geld uitgeeft aan de re-integratie van mensen met een beperking. 

 

Verder krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief mensen met 

een beperking) een «recht op initiatief». Dat betekent dat werkzoekenden zelf een 

re-integratieplan kunnen indienen bij de gemeente. 

 

Het Rijk dient voldoende geld beschikbaar te stellen aan gemeenten om de Sociaal 

Ontwikkelbedrijven vorm te kunnen geven. 

 

 

 



Initiatiefnota : 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35644-

2.html#related_documentsContainer_3  

 

 

(1) https://www.berenschot.nl/actueel/2020/juli/verbetering-bedrijfsresultaat/ 

Thermometer Wsw, 2-meting, Berenschot; maart 2020. 

 

 

(2) https://www.fnv.nl/cao-sector/overheid/sociale-werkvoorziening/iedereen-

heeft-recht-op-werk/oplossing-rechtopwerk/help-mensen-met-een-

arbeidsbeperking-aan-een-baan 

Recht op werk, FNV; januari 2020. Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: werkvormen, 

kosten en baten, Robert Capel; januari 2020 

 

 

(3) Zie: Commissie Regulering van Werk (o.l.v. H. Borstlap), p.58 
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