
 

 

Onderwerp: Regeerakkoord 

 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

 

Maatschappelijke organisaties, bedrijven, lobbyisten; iedereen wil deze dagen iets van u. Uw 

brievenbus stroomt ongetwijfeld over. Hopelijk ontsnapt deze brief desondanks niet aan uw 

aandacht, want voor twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte is het van 

belang dat u onze voorstellen meeneemt naar de formatietafel.  

 

Het ontbreekt veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, aan de vrijheid om hun leven zelf 

vorm te geven. In het zorgstelsel, in het onderwijs, op de woning- en op de arbeidsmarkt geldt de 

wet van vraag en aanbod lang niet altijd. Als je tandarts of huisarts niet bevalt, ga je naar een 

andere maar voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking werkt het zo niet. Je 

wisselt niet zomaar van zorginstelling of gemeente.  

  

Wij stellen de nieuw te vormen regering een aantal maatregelen voor die het speelveld 

gelijkwaardiger maken. In de bijlage ‘Niet te veel gevraagd; wat niet mag ontbreken in het 

regeerakkoord’ leest u die voorstellen, onder de volgende vijf thema’s:  

 

1. Ontoegankelijkheid is ontoelaatbaar 

2. Zorg: betaalbaar, toegankelijk en passend 

3. Vrijheid om te kiezen waar en hoe je woont 

4. Meedoen begint op school 

5. Maak werk van gelijke kansen op de arbeidsmarkt 

 

Ons verhaal zal niet nieuw voor u zijn. Als demissionair minister van VWS bent u bekend met onze 

organisatie en met de wensen van de twee miljoen Nederlanders met een chronische ziekte of 

beperking. De afgelopen kabinetsperiode is er voor hen veel veranderd. Die veranderingen en 

hervormingen pakten niet altijd goed uit. Nu er een nieuw kabinet wordt gevormd, biedt dat de 

kans om door te gaan met wat goed gaat en vooral om te verbeteren wat beter moet. Mensen de 

vrijheid geven om over hun eigen leven te beslissen, dat is toch niet te veel gevraagd? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Illya Soffer 

 

 

Bijlage: Niet te veel gevraagd; wat niet mag ontbreken in het regeerakkoord 
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Niet te veel gevraagd 
Wat niet mag ontbreken in het regeerakkoord 

 

 

1. Ontoegankelijkheid is ontoelaatbaar 

Onze samenleving is niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan niet meedoen 

aan gewone maatschappelijke activiteiten. Veel mensen ervaren belemmeringen bij bijvoorbeeld 

het zelfstandig reizen, toegang tot informatie en het zelfstandig kunnen stemmen. Als we drempels 

weghalen, kunnen meer mensen zelfstandig deelnemen aan de samenleving.  

 

Wat wij graag terugzien in het regeerakkoord: 

• Overheden beslissen niet over mensen met een beperking of chronische ziekte, zonder hen 

daarbij te betrekken. Dit is in lijn met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 

beperking, dat Nederland afgelopen zomer ratificeerde. 

• Implementatie van het VN-verdrag kan niet van de ene op de andere dag. Dit mag echter 

geen excuus zijn om te verslappen. Het kabinet maakt werk van samenwerking tussen 

departementen, die nodig is om het verdrag goed uit te voeren. 

• Op lokaal niveau wordt ervoor gezorgd dat mensen meedoen en eigen regie voeren over 

hun leven. Dit is immers een doel van de decentralisaties. Het kabinet zorgt dat wet- en 

regelgeving het doel van de decentralisatie niet in de weg zitten. 

• De toenemende digitalisering heeft invloed op de relatie tussen overheid en burger. Niet 

alleen informatie, ook rechten en plichten worden steeds meer gedigitaliseerd. Naast het digitale 

aanbod moet er altijd een andere mogelijkheid zijn. Zoals een loket, telefoonnummer, papieren 

versie van aangifte- en aanvraagformulieren. 

 

 

2. Zorg: betaalbaar, toegankelijk en passend 

Zorg is meer dan ziekenhuis- en ouderenzorg. Goede zorg is een harde voorwaarde voor een 

inclusieve samenleving. Zorg en ondersteuning moeten daarom goed toegankelijk zijn. Minder 

bureaucratie en minder loketten zijn noodzakelijk. Goede zorg is passend, betaalbaar en 

betrouwbaar.  

 

Wat wij graag terugzien in het regeerakkoord:  

• Er komt een maximum aan eigen bijdragen, gebaseerd op wat mensen kunnen besteden 

(besteedbaar inkomen). Een verlaging van het eigen risico en de eigen bijdrage wordt in 

samenhang vormgegeven en zorgt dat de onevenredige stapeling van kosten voor mensen met een 

beperking verdwijnt.  

• Mensen die zorg nodig hebben, kunnen bij één loket terecht waar ze de aanvraag indienen 

en waar die wordt afgehandeld. De gemeente, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar regelen de 

zorg aan de achterkant, zodat de zorgaanvrager niet langer wordt geconfronteerd met 

verschillende wettelijke domeinen en instanties. 
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• Onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning wordt over de wetten heen geregeld. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld vanuit de Wmo de Wlz instroomt, blijft de bestaande 

cliëntondersteuning intact.  

• Het kabinet investeert in persoonsvolgende bekostiging. Mensen krijgen de beschikking 

over één integraal persoonsvolgend budget (natura of pgb) voor alle zorg- en participatiewetten. 

• 55 procent van de kinderen die een beroep doen op jeugdzorg, ervaart veel moeite om de 

juiste hulp te krijgen. Het kabinet komt daarom met een nationale agenda voor de jeugd. Het Rijk 

heeft doorzettingsmacht naar gemeenten en zorgaanbieders toe om de jeugdhulp de komende 

kabinetsperiode op orde te krijgen. 

 

 

3. Vrijheid om te kiezen waar en hoe je woont 

Mensen met een beperking hebben te weinig keuze waar, hoe en met wie ze willen wonen.   

Er is een groot tekort aan geschikte woningen en woonvormen. Woningen en gebouwen moeten 

veilig, betaalbaar en toegankelijk zijn.  

 

Wat wij graag terugzien in het regeerakkoord: 

• Er is een groot tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking of 

chronische ziekte. In 2012 was er een tekort van 84.000 woningen. Als gevolg van vergrijzing, in 

combinatie met de trend om langer zelfstandig te wonen, groeit dit tekort. Een inhaalslag is 

daarom nodig. Het kabinet pakt het stijgende tekort aan geschikte en toegankelijke woningen 

stevig aan. 

• Het oprichten van kleinschalige woonvormen die aansluiten op de wensen van mensen met 

een beperking of ziekte, wordt eenvoudiger gemaakt.  

• Toegankelijkheidsregels in het Bouwbesluit (BBL) worden aangescherpt. Hierdoor worden 

gebouwen en de openbare ruimte toegankelijker en veiliger.  

 

 

4. Meedoen begint op school 

De basis voor meedoen in de samenleving begint bij onderwijs, ook voor kinderen met een 

beperking. Ouders kunnen vaak niet kiezen voor de school die bij hun kind past en krijgen de 

noodzakelijke ondersteuning niet goed geregeld. Meer dan 15.000 kinderen zitten thuis.  

 

Wat wij graag terugzien in het regeerakkoord: 

• Kinderen gaan zoveel mogelijk in hun eigen buurt naar school. Het kabinet zorgt voor de 

nodige randvoorwaarden: passende zorg en ondersteuning, deskundige leerkrachten, toegankelijke 

scholen en vervoer om er te komen.  

• Onderwijsfinanciering (OCW) en zorgfinanciering (VWS) sluiten naadloos op elkaar aan, 

zodat kinderen met een beperking naar de school van hun keuze kunnen.  

• Samen met werkgevers en scholen wordt ervoor gezorgd dat jongeren met een beperking 

na hun opleiding sneller een passende werkplek vinden. De aansluiting van onderwijs van alle 

niveaus op de arbeidsmarkt wordt verbeterd.  
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5. Maak werk van gelijke kansen op de arbeidsmarkt 

Vergroot kansen op werk voor mensen met een beperking en verbeter hun positie op de 

arbeidsmarkt. Hun inkomen is vaak lager dan gemiddeld. Verbeter de inkomenspositie van mensen 

met een beperking en voorkom financiële problemen en afhankelijkheid.  

 

Wat wij graag terugzien in het regeerakkoord: 

• Het aantal mensen met een beperking of chronische ziekte dat werk vindt en behoudt moet 

flink omhoog. Het verschil tussen arbeidsdeelname van mensen met en mensen zonder beperking, 

is onaanvaardbaar groot (in 2013: 26% van de mensen met een chronische ziekte of beperking, 

ten opzichte van 66% van de algemene beroepsbevolking). De banenafspraken worden uitgevoerd 

en als de afgesproken aantallen niet gehaald worden, wordt de quotumwet ingevoerd.   

• Het kabinet neemt maatregelen om de verschillen op de arbeidsmarkt aan te pakken. 

Onder meer: een uniforme no-riskpolis, een overzichtelijk pakket voorzieningen en fiscale 

voordelen voor werkgever en werknemer.  

• De doelgroep voor de banenafspraak wordt uitgebreid. Ook mensen die meer dan het 

wettelijk minimumloon kunnen verdienen, kunnen aan het doelgroepenregister worden 

toegevoegd. Dit voorkomt dat mensen met arbeidsbeperking elkaar op de arbeidsmarkt 

verdringen.  

• Voor jongeren die volledig maar (nog) niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, wordt het 

mogelijk om tijdelijk in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering. Met de invoering van een 

tijdelijke Wajong, beschikken zij over het inkomen dat nodig is om naar vermogen mee te doen. 

 

 

 


