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Nieuwsbericht 
Uitvoering Participatiewet 
 

 

Oktober 2017 
 
Beste wethouder van Sociale Zaken / Werk & Inkomen, 
 
De Participatiewet is in 2015 van kracht geworden. Sindsdien zijn er nog altijd geen 
arbeidsvoorwaarden geregeld voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en werknemers die 
in de vorm van een detachering een garantiebaan hebben. Helaas zien we onder deze groepen wel 
te veel werk met behoud van uitkering, oftewel werken zonder loon.  
 
De FNV vindt dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, 
ook werknemers met een arbeidsbeperking. Zij hebben recht op een centrale regeling met goede 
afspraken over loon, reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen. Dat is een kwestie van fatsoen. 
 
Op 13 juni jl. vroegen wij al aandacht voor dit onderwerp tijdens het VNG-congres in Goes, waar bij 
velen van u bleek dat er bereidheid is om over dit belangrijke onderwerp mee te denken. 
 
Veel gemeenten hebben zich in de afgelopen periode al tot de FNV gewend om (collectieve) 
arbeidsvoorwaarden af te spreken voor deze nieuwe doelgroep. Het gaat hier om gemeenten die 
vinden dat werken moet lonen. En dat er voor mensen, die ondanks hun beperking hun eigen geld 
verdienen, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden geregeld moeten worden. Ook weten we dat er 
gemeenten zijn die met smart wachten op een landelijke regeling. We zien dus bereidheid.  
 
Om tot landelijke afspraken te kunnen komen, moet dit tijdens de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 1 december aan de orde komen. Nu ligt er immers nog een 
resolutie uit 2013 die de komst van een cao belemmert. Deze resolutie moet van tafel en worden 
vervangen door een omgekeerde opdracht, te weten:  
 
Kom samen met de bonden tot landelijk geregelde arbeidsvoorwaarden voor mensen die vanuit 
de Participatiewet werken in nieuw beschut werk of (via detachering) op een garantiebaan. 
 
Kunnen wij opnieuw op uw steun rekenen?  
 
Laat dat ons dan weten op www.fnv.nl/steuncaopwet  
 
Iedere werknemer heeft namelijk recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, ook werknemers met 
een arbeidsbeperking! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
FNV Overheid 
Team Sociale Werkvoorziening 
 
 


