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Onze netwerkgroep heeft de afgelopen tijd 
veel werk verricht, veelal achter de 
schermen. Regelmatig overleg met de 
PvdA fractie in de Tweede Kamer. Maar 
ook met de PvdA staatssecretarissen Van 
Rijn en Klijnsma.

De decentralisaties, waarvan wij het 
oorspronkelijke uitgangspunt nog steeds 
steunen, zorgen in de uitvoering nog voor 
te veel problemen.

Zo blijkt binnen de Jeugdzorg dat 
gemeenten over een bijzondere gave 
beschikken. Als ze 18 jaar zijn en over 
moeten stappen naar de Wmo, dan is er 
niet zelden sprake van een 
‘wonderbaarlijke’ genezing. Zorg is dan 
ineens niet meer nodig volgens de 
gemeente.

Over de PGB’s is al veel gezegd en 
geschreven. Dat de SVB hier slecht heeft 
gescoord is wellicht een understatement.
Momenteel vindt het debat plaats in de 
Kamer over waar het PGB ondergebracht 
moet gaan worden. Feit is dat het nu bij 
SVB beter gaat met de betalingen, maar 
hebben ze op tijd kunnen bijsturen? Meer 
hierover elders in deze nieuwsbrief.

Het vinden van werk als je een beperking 
hebt, is nog steeds een uitdaging. De 
netwerkgroep heeft hierover een mini-
conferentie gehouden op 17 juni. Ook 
hierover meer in deze nieuwsbrief.

En hoe nu verder. De PvdA ligt onder vuur. 
Nu de voorbereidingen in volle gang zijn 
voor de verkiezingen van de Tweede 
Kamer, zullen we als netwerkgroep onze 
stem laten horen. De PvdA staat voor het 
maken van keuzes en het nemen van 
verantwoordelijkheid. Maar de PvdA staat 
ook voor het opkomen voor mensen 
waarvoor het in onze maatschappij niet 
allemaal vanzelfsprekend is.

Die kernwaarde moet centraal staan in het 
verkiezingsprogramma van de PvdA.

Bert Hassink

Genoeg te doen
 (Door Bert Hassink) 
In deze nieuwsbrief komen een aantal zaken voorbij die onze 
aandacht vragen. Mooie dingen, zoals de ratificering van het 
VN verdrag, de participatiewet in de praktijk en enkele voor-
beelden van lokale initiatieven.
Het zijn zomaar enkele onderwerpen waarmee we onze 
nieuwsbrief vullen. Het zouden zomaar meer onderwerpen 
kunnen zijn. Wat te denken van de problematiek rondom de 
huishoudelijke hulp en het feit dat ruim de helft van de leden 
van de branchevereniging BTN problemen heeft met het 
jaarbudget voor wijkverpleging.

De politiek heeft keuzes gemaakt en moet nu ook regelen dat 
het beleid goed ten uitvoer gebracht gaat worden. En daar 
heeft de netwerkgroep wel eens zorgen over. Een taak van 
ons is om te proberen door middel van duidelijke voorbeelden 
aan te geven waar punten van het beleid wel of niet goed 
uitgevoerd worden.

Uiteraard kijken we ook naar de toekomst. Binnen de partij is 
men druk bezig met het schrijven van het verkiezingsprogram. 
De netwerkgroep Handicap&Beleid zal op de punten van 
zorg, participatie, werk en scholing punten aandragen die 
meegenomen kunnen worden in het verkiezingsprogram.

De vakantieperiode is aangebroken. Maar stilzitten is er op dit 
moment niet bij. Daarvoor spelen te veel zaken. Met andere 
woorden: er is genoeg te doen.

Website lokale bestuurders
De PvdA heeft een (besloten) website waarop lokale 
bestuurders kennis en ervaringen kunnen delen. Sinds kort 
staat de volgende tekst staat op de site:

Werkgroep Handicap&Beleid: voor vragen over het 
sociale domein en toegankelijkheid 

De PvdA netwerkgroep Handicap&Beleid wil graag lokale 
PvdA politici helpen als zij een vraag hebben over het sociale 
domein, toegankelijkheid en de lokale vertaling van het VN-
verdrag over de rechten van personen met een handicap. Met 
name door de decentralisaties merkt de netwerkgroep dat die 
behoefte toeneemt. Wij zijn veelal (ervarings)deskundigen en 
kunnen vanuit die kennis en kunde tips en aandachtspunten 
aandragen, waarmee onze partij lokaal (nog) betere accenten 
kan zetten en opkomen voor die inwoners waarvoor extra 
inzet nodig is.



Netwerkgroep Handicap en Beleid                                                                                                            blad !2

Renate Brentjes wint Van Waarde prijs PvdA Limburg
Renate Brentjes, lid van de kerngroep
van onze netwerkgroep, heeft 25 juni
de Van Waarde prijs gewonen.
De prijs is in het leven geroepen om 
jaarlijks een persoon of organisatie in 
het zonnetje te zetten die zich inzet 
voor de samenleving. Het gaat dan 
vooral om praktisch handelen 'op basis 
van sociaal-democratische kernwaarden'.
Renate kreeg de prijs uit handen van
de Limburgse PvdA voorzitter Jacques
Costongs en PvdA gedeputeerde  Eric
Geurts.

Renate heeft in Heerlen een PvdA ombudsteam opgericht en zet zich al jaren in als 
belangenbehartiger voor inwoners op het gebied van de Wmo.
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v.l.n.r.: Jacques Costongs, Renate Brentjes en Eric Geurts

Otwin van Dijk
burgemeester
Otwin van Dijk is 8 juli jl.
geïnstalleerd als burge-
meester in de gemeente 
Oude IJsselstreek. 
Otwin was deze kamer-
periode onze gespreks-
partner op het gebied van Wmo, Wlz en 
PGB.  
Dat het een bewogen tijd is geweest 
hoeven we niet nader uit te leggen.
Een zeer mooi moment was de ratificering 
van het VN verdrag voor rechten van de 
mens met een beperking.
Met Otwin heeft de netwerkgroep een 
goede samenwerking gehad, waarvoor we 
hem dank verschuldigd zijn.
Wij wensen Otwin veel succes als 
burgemeester.

Marith Volp
Marith Volp is de nieuwe
woordvoerder namens de
PvdA fractie op de onder-
werpen Wmo, Wlz en PGB.
Wij zullen samen met 
Marith overleggen op welke 
wijze zij ondersteuning wil van onze 
netwerkgroep.

Marith is ondermeer huisarts en houdt één 
dag in de week praktijk.

Website netwerkgroep 
 

Op de website handicapenbeleid.pvda.nl
kunt u op de hoogte blijven van onze netwerkgroep.

Rectificatie 
In de vorige Nieuwsbrief was vermeld, dat 
Benny Elferink coördinator van Dovenschap is. 
Hoewel hij nauw betrokken is bij deze 
organisatie, is deze functie niet juist. Sinds een 
paar jaren is hij namens het Platform doven, 
slechthorenden en tos (samenwerkingsorgaan 
van aantal belangenorganisaties) een 
belangenbehartiger op gebied van 
tolkvoorziening en zorg/Wmo.
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Kernleden van de netwerkgroep schrijven

 PvdAHandicapenB                        facebook.com/handicapbeleid                 PvdA handicap en beleid                                                      
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Marianne: Noaberhuus
Olst-Wijhe zal wel niet de enige gemeente zijn 
waar het fenomeen Noaberhuus aan de weg 
timmert. In het Noaberhus kunnen inwoners 
elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee en 
een praatje maken. In Olst en Wijhe is dit een 
laagdrempelige inloop. De koffie of thee kost in 
principe een Euro, maar dit een vrijwillige 
bijdrage.
Wat wij echter merken, ik ben coördinator in Olst 
van het Noaberhuus, is dat er steeds meer 
kwetsbare men-sen bij ons komen. Dit zijn soms 
ook de klanten van de voedselbank. Hier krijg je 
wel een inkijkje wat er zich in de samenleving  af-
speelt. Veelal mensen in de schuldhulpverlening, 
psychische problemen, vluchtelingen etc. 
Eenzaamheid en uitgesloten zijn spelen ook een 
duidelijke rol.
Zo is het Noaberhuus ook aanwezig als de 
voedselbank de pakketten uitdeelt. Wij schenken 
koffie/thee en voor de kinderen limonade.  En wat 
extra komt van bedrijven, organisaties. 
Bijvoorbeeld  kaartjes van het film-huis voor een 
kindervoorstelling, een etentje in een restaurant 
voor het gezin, extra pakken koffie, geschonken 
door zomaar een inwoner. Etc. etc.
Deze maand hebben wij de burgemeester 
uitgenodigd om eens te kijken wat er zo tijdens de 
uitreiking van de pakketten gebeurd. Hoe de 
voedselbank werkt en in gesprek te gaan en te 
horen wat er leeft bij de mensen die van deze 
pakketten  de week doorkomen.
Ik roep een ieder op dit eens te onderzoeken en 
ervaren in de eigen gemeente. In Olst-Wijhe was 
de politiek zich hier niet van bewust. Een papieren 
werkelijkheid is anders dan de menselijke 
werkelijkheid.
De verhalen zijn zeer aangrijpend van zowel de 
mensen die gast zijn in het Noaberhuus, die 
eigenlijk dagopvang nodig zouden hebben en de 
klanten van de voedselbank.
En het merkwaardige is, het kan een ieder 
overkomen.
Marianne Poppenk-Copper

Benny: VN-verdrag
De PvdA afdeling Woudenberg vond het belang-
rijk om aandacht aan dit thema te besteden. 
Hiervoor hadden ze mij gevraagd iets over dit 
Verdrag te komen vertellen. Ongetwijfeld heeft 
die vraag ermee te maken, dat ik op hun ALV een 
tolk Gebarentaal gebruik. Na een korte inleiding 
over dit VN-verdrag, waarbij ik natuurlijk ver-
wees naar belangrijke successen van PvdA 
Kamerlid Otwin van Dijk, heb ik ook gekeken 
naar de mogelijkheden van de implementatie 
oftewel toepassing van dit Verdrag in de 
gemeente Woudenberg. De aspecten van een 
toegankelijke samenleving voor mensen met een 
beperking (waarvan ook ouderen, allochtonen en 
andere doelgroepen mee kunnen profiteren) en 
het mensenrechtenperspectief (gelijkwaardigheid 
en respect voor elkaar) vormden de rode draden 
in mijn inleiding. Daarna heb ik enkele concrete 
voorbeelden in onze gemeente doorgenomen, o.a. 
de toegankelijkheid van het dagrecreatiegebied 
Henschotermeer (straks actueel vanwege 
uitbesteding aan een pachter); de vraag: ‘wie 
betaalt een tolk Gebarentaal tijdens een 
nieuwjaarsreceptie van de Gemeente?’ Ook 
dienen we goed te kijken of regelingen binnen het 
sociaal domein nog "VN-verdrag proof" zijn.  
Na discussie is besloten dat een PvdA-raadslid in 
Woudenberg een motie gaat voorbereiden voor de 
Gemeenteraad met doel dat dit Verdrag op 
politieke agenda komt en aan B&W wordt ge-
vraagd met een plan van aanpak te komen hoe 
het VN-verdrag in de gemeente geïmplementeerd 
zal worden. Dit raadslid gaat dit met ondersteun-
ing van mij, oppakken. Een mooie stap, hopelijk 
krijgt dit vervolg in andere afdelingen. Zodoende 
kan het VN-verdrag echt meer handen en voeten 
krijgen, zeker op het lokale niveau.  
Benny Elferink
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Netwerk organiseerde conferentie over arbeid 

Op 17 juni organiseerde het PvdA netwerk 
Handicap en Beleid een conferentie onder de titel  
‘werken met een beperking, werkt dat.’ 
Bert Hassink memoreerde in zijn openingswoord 
dat juist deze week de SER adviseerde nog eens 
kritisch naar de Participa-tiewet te kijken. De 
doelstellingen worden nog onvoldoende gehaald, 
met name juist door de overheid als werkgever.
 
PvdA Kamerlid John Kerstens hield een korte 
inleiding. Positief vindt hij dat er meer mensen aan 
het werk zijn gekomen. Het bedrijfsleven doet het 
nodige. Gemeenten beginnen het beter te begrijpen. 
Mensen moeten geen stempeltje krijgen. Iedereen 
telt mee. In het sociaal akkoord is afgesproken dat 
er 125.000 banen moeten komen en daarnaast 
30.000 beschutte werkplekken. Sommige ge-
meenten blijven achter. Daar wordt gedacht dat het 
doen van vrijwilligerswerk in plaats van betaald 
werk ook een acceptabele oplossing is. De sociale 
werkvoorziening moet niet worden afgebroken. De 
staatssecretaris wil een stok achter de deur in de 
vorm van een wettelijke verplichting. Zij heeft dat 
in reactie op het SER-advies ook al aangegeven. 
Het is nu nog geen automatisme dat gemeenten 
maatwerk leveren. Ook moeten we werkgevers 
stimuleren om aan de gestelde normen te voldoen. 

PvdA Kamerlid Otwin van Dijk ging nader in op 
het VN-verdrag over de rechten van mensen met 
een handicap en de relatie met de Participatiewet. 
Het verdrag is geen zorgverdrag,  maar gaat uit van 
burgerrechten. Het doel van de Participatiewet is 
het uitgaan van de mogelijkheden van mensen. 
Otwin constateert dat bij mensen met een beperking 
in het verleden nog wel eens werd gedacht dat zij 
toch moeilijk aan de slag zouden komen. Gemeen-
ten hadden de neiging zich te concentreren op de 
mensen die makkelijk bemiddelbaar zijn. Het doel-
groepenregister mag niet tot uitsluiting leiden van 
mensen met een arbeidsbeperking,  die niet in het 
register zijn opgenomen. 

Diverse sprekers brachten vervolgens hun 
aandachtspunten naar voren. De aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt moet beter. Wanneer aan-
passingen op de werkplek nodig zijn, moeten deze 
worden gerealiseerd. Op dit punt ervaren mensen 
met een beperking discriminatie. Dat blijkt ook uit 
de signalen bij het College van de Rechten van de 
Mens. 

Het doelgroepenregister maakt een soms 
betwistbare scheiding tussen diverse mensen met 
een beperking. 

Marleen Damen,  PvdA wethouder Sociale Zaken 
in Leiden, constateert dat veel werkgevers bereid 
zijn om mensen aan het werk te helpen. De ge-
meente gaat uit van de mogelijkheden van mensen. 
Leiden is actief met het bieden van beschut werk. 
Uitgangspunt is het recht op een baan met salaris. 
Begeleiding vanuit scholen is een aandachtspunt. 
Mensen vallen pas onder het doelgroepenregister 
als is vastgesteld dat het verdienen van het 
minimumloon er niet in zit.

Jan Troost is werkzaam bij Mee en hij is ook 
aanwezig vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid. 
Hij vindt dat ook bij de Participatiewet mensen een 
beroep zouden moeten kunnen doen op onafhanke-
lijke cliëntondersteuning. Mensen met een licht 
verstandelijke beperking of met een GGZ achter-
grond hebben een steuntje nodig. Te veel mensen 
vallen daar nu buiten. Marleen Damen ondersteunt 
dat cliëntondersteuning niet alleen bij de Wmo 
maar ook in de Participatiewet geboden moet kun-
nen worden. Jan Troost vindt dat ook gehandicap-
ten zelf bij kunnen dragen aan de beeldvorming. 
Sommige gehandicapten zijn erg beschermend op-
gevoed en hebben ook het zelfbeeld dat betaald 
werk voor hen geen optie is. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft het tweede 
deel van de discussie bijgewoond  en heeft daaruit 
een aantal zaken opgepikt. Ze is blij dat in deze 
conferentie zoveel praktijkervaring aanwezig is. 
Van de diversiteit kunnen we leren. 
In het sociaal akkoord is afgesproken dat er garan-
tiebanen komen. We wilden voorkomen dat werk-
gevers zich vooral zouden richten op degenen die 
relatief makkelijk bemiddelbaar zijn. Daarom is het 
doelgroepenregister er gekomen. Het gaat nu om 
mensen met een stevige beperking. Jetta Klijnsma 
ziet voor mensen met een beperking een vergelijk-
bare weg als bij de emancipatie van vrouwen. Nu, 
zo’n zestig jaar geleden, stonden vrouwen in 
Nederland op het tweede plan. Nog altijd is die 
emancipatie niet geheel voltooid, maar er is wel 
veel veranderd. Voor mensen met een beperking 
moet kunnen participeren vanzelfsprekend zijn. We 
moeten toe naar een inclusieve arbeidsmarkt. Er is 
nu een betere toegankelijkheid dan vroeger,  mede 
dankzij wet- en regelgeving.
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Vervolg
Overheden moeten nog meer doen,  bijvoorbeeld 
als het gaat om garantiebanen.
Bij de ondernemers is Albert Heijn een goed 
voorbeeld, maar andere ondernemingen moeten 
ook volgen.
Jetta Klijnsma wil kijken naar het opnemen van 
voorzieningen zoals een tolk of een jobcoach  bij de 
criteria voor het doelgroepenregister. Zij is ook blij 
met ambassadeurs uit de doelgroep. Zij noemt ook 
de cursus ‘ selecteren zonder vooroordelen’.  
Groepen die achterblijven verdienen een steuntje in 
de rug. Om een inclusieve arbeidsmarkt te berei-
ken,  moeten we extra stappen zetten.

De Staatssecretaris vindt dat ook de overheid 
mensen met een beperking een kans moet bieden.  
Bijvoorbeeld ook bij de Belastingdienst of bij de 
Politie. 

Jetta Klijnsma dankt ieder voor alle signalen. Bert 
Hassink sluit de conferentie af. We staan nog even 
stil bij het vertrek van Otwin van Dijk als 
Kamerlid. Otwin verlaat de Kamer en wordt 
burgemeester in de gemeente Oude IJsselstreek.  
Hij heeft als Kamerlid een belangrijke rol gespeeld 
bij de ratificatie van het VN verdrag over de 
rechten van mensen met een handicap en het 
opnemen van toegankelijkheid als uitgangspunt.  

Column: de veertiende juli (door José van Rosmalen)  
In Frankrijk is veertien juli sinds jaar en dag een 
nationale feestdag. Daarmee wordt het begin van de 
Franse revolutie herdacht. Veertien juli 2016 is nu 
ook in Nederland een dag van historische beteke-
nis. De ratificatie van het VN verdrag over de 
rechten van personen met een handicap is defini-
tief.  
Nederland heeft er uitzonderlijk lang over gedaan 
om zover te komen,  wel tien jaar. Vrijwel alle 
andere landen waren sneller. Een slak was ver-
moedelijk eerder over de finish gekomen. Maar 
laten we het positief bekijken.   
Nu het eindelijk zover is, hebben we in Nederland 
wel een instrument in handen,  om verder te werken 
aan de gelijkwaardige deelname van mensen met 
een beperking aan de samenleving. Onze minister 
van Buitenlandse Zaken,  Bert Koenders,  zei on-
langs in New York,  ‘dat het nu tijd is om het ver-
drag in te voeren;  het verdrag verplicht ons te zor-
gen dat de samenleving inclusief en toegankelijk is 
voor iedereen.’ Hij wees er in zijn toespraak ook op 
dat er in de wereld nog veel discriminatie van men-
sen met een handicap bestaat,  met name  van vrou-
wen en meisjes.  
De komende tijd moeten de gemeenten in 
Nederland plannen maken over hoe zij het VN 
verdrag willen gaan toepassen. Plaatselijke 
organisaties van mensen met een beperking hebben 

daarbij een belangrijke rol. De Tweede Kamer 
sprak zich hierover als volgt uit: ‘Gemeenten 
moeten een integraal plan maken voor het hele 
sociale domein. Daarin beschrijft de gemeente hoe 
ze het VN-verdrag gaat uitvoeren binnen de Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet. Bij het opstellen van 
deze 'lokale inclusieagenda' moeten mensen met 
een beperking nauw worden betrokken.’ Wat mij 
betreft kijken we daarbij niet alleen naar het beleid 
van de gemeente,  maar naar alle voorzieningen in 
een stad of dorp. In de gemeente waar ik woon, 
Capelle aan den IJssel,  heb je zo’n twintig 
restaurants. Een restaurant met een aangepast toilet 
is binnen de gemeentegrenzen echter nauwelijks te 
vinden. Dat moet beter kunnen. Ik weet dat dit in 
veel andere landen ook al beter geregeld is, bijvoor-
beeld in Groot Brittannië en in Scandinavische 
landen.  
We moeten de veertiende juli maar beschouwen als 
de start van een andere manier van kijken en 
denken. Toegankelijkheid is vanzelfsprekend, niet 
mee kunnen doen hoort niet meer te worden geac-
cepteerd of te worden gedoogd.  
Laten we daar samen voor staan! Zo zeggen ze het 
in Frankrijk:  

‘Komt, kinderen des vaderlands,  
de dag der overwinning is aangebroken!’ 
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Tijdens de conferentie kwamen aan aantal aandachtspunten naar voren voor de 
Staatssecretaris: 
• Recht op cliëntondersteuning bij participatiewet; 
• Uitbreiding criteria doelgroepenregister ( tolk, jobcoach); 
• Principiële toets van het doelgroepenregister aan het VN verdrag; 
• Benutten van ervaringskennis gehandicapten ( ambassadeurs e.d.); 
• Groepen die tussen de wal en het schip kunnen vallen,  bijvoorbeeld slechthorenden; 
• Indicatie voor 20 uur als meer uren mogelijk zijn.


