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Onderwerp : Reactie op ongevraagd advies over chronisch zieken in de Participatiewet 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk: MV/CR chronisch zieken/40 

Datum : 28-04-2022 

Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet, 

Uw brief van 15 maart 2022 hebben wij met aandacht gelezen. In deze brief uit u uw zorgen 
over chronisch zieken die uitzichtloos vastzitten in de Participatiewet. U adviseert het Dagelijks 
Bestuur am: 

• er bij de regering op aan te dringen opnieuw een vorm van arbeidsongeschiktheids-
verzekering in te voeren voor mensen die blijvend arbeidsongeschikt (zijn ge)worden 
tijdens het ontvangen van een bijstandsuitkering, dan wet; 

• er bij de regering op aan te dringen de Participatiewet dusdanig aan te passen dat een 
deel van de regelgeving buiten werking wordt gesteld voor mensen die - als gevolg van 
blijvende arbeidsongeschiktheid - pas bij hun pensionering kunnen 'ontsnappen' aan de 
strenge regels van die wet. 

• als gemeente zelf gebruik te nnaken van de bevoegdheid een dusdanig beleid vast te 
stellen dat de regelgeving voor deze doelgroep door middel van maatwerk wordt 
versoepeld. 

Het door u geadresseerde thema is een bekende discussie die extra is aangewakkerd met de 
invoering van Participatiewet, met daarbij de afsluiting van de Wajong en de instroom op Sociale 
Werkvoorziening. Hierdoor is de doelgroep in de bijstand wezenlijk veranderd. Dit vraagt am een 
herorientatie op het mensbeeld dat achter de Participatiewet zit. De verwachting is dat er deze 
kabinetsperiode nog een wetswijziging gaat komen die een aantal geconstateerde hardheden in 
de Participatiewet zal verzachten. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van de 
kostendelersnorm. Fijnder zal hier vervolgens graag op anticiperen. 

Oak refereert u in uw brief aan de FNV. De FNV pleit voor een stelselherziening waarmee de 
Wajongregels weer gaan gelden voor chronisch zieken en gehandicapten die nu niet meer 
onder de Wajong vallen, maar in de bijstand terecht komen. Dit is een oproep aan het rijk en een 
afweging die daar moet warden gemaakt. Fijnder neemt daarom nu oak geen standpunt in over 
een eventuele herinvoering van de Wajong. 

U vraagt Fijnder gebruik te maken van de bevoegdheid een dusdanig beleid vast te stellen dat 
de regelgeving voor deze doelgroep door middel van maatwerk wordt versoepeld. Binnen de 
kaders van de wet brengen wij dit nu at in de praktijk. We noemen hier indicatief een aantal 
voorbeelden, waarbij wel opgemerkt moet warden dat wij binnen onze registratie niet expliciet 
oormerken naar de doelgroep chronisch zieken. Zo heeft de doelgroep Meedoen (circa 660 



clienten) een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting. Ook zien wij in de uitgaven 
bijzondere bijstand dat er regelmatig verschillende medisch gerelateerde kosten worden 
vergoed, terwijI de zorgverzekering in beginsel voorliggend is. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur Fijnder, 

J.B.M. Hoenderboom T.A. Beijer 
Voorzitter Secretaris 


