


Actieplan ‘Tussen de collega’s’ 
 

Een initiatief van PvdA-lijsttrekkers en Kamerfractie om 
mensen met een beperking aan het werk te helpen 

 
 

 
 
De PvdA wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is van belang voor ons als samenleving 
maar vooral voor mensen zelf. Want werken is voor heel veel mensen meer dan één keer 
per maand een loonstrookje en het daarbij horende salaris ontvangen. Het betekent sociale 
contacten opdoen, structuur in je leven hebben, meedoen, er bij horen, jezelf kunnen 
ontwikkelen. Ertoe doen. Zeker ook voor mensen die net als wij allemaal in, met en door hun 
werk vooruit willen komen in hun leven, maar daar net even wat hulp voor nodig hebben. 
 
De PvdA is dan ook blij met de toegezegde 125.000 extra banen door werkgevers en de 
overheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo meer kansen om mee te 
doen. Waar mogelijk als collega tussen de collega’s, in de sociale werkplaats, elders in het 
bedrijfsleven of bij de overheid. Rekening houdend met ieders kwaliteiten. Of het nu gaat om 
mensen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten of bijstandsgerechtigden. 
 
Aangespoord door dit succes en lokale initiatieven, zoals het succesvolle werkbedrijf in 
Purmerend (dankzij de lokale PvdA), slaan ook de lijsttrekkers van de PvdA voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de handen ineen. In samenwerking met de fractie in 
de Tweede Kamer zetten zij hun handtekening onder de volgende maatregelen, die ervoor 
zorgen dat nog eens duizenden mensen met een beperking de werkplek krijgen die zij 
verdienen: 
 
1. De gemeente geeft het goede voorbeeld 
Bij de gemeenten werken zo’n 170.000 mensen. De  gehele overheid heeft zich er in het 
sociaal akkoord toe verplicht jaarlijks 2.500 mensen met een beperking aan te nemen. 
Lokaal doen we nog een schepje bovenop deze ambitie: 
 

 Wij willen dat in de volgende raadsperiode minimaal vijf procent van de 
werkplekken in de gemeente ingenomen wordt door iemand met een beperking. 

 
2. Aanbesteden met kansen voor mensen met een beperking 
Aanbesteden mag niet leiden tot een ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden. De 
afgelopen jaren was de prijs te vaak doorslaggevend bij de gunning van een aanbesteding. 
Dat heeft de kwaliteit van bijvoorbeeld de groenvoorziening, afvalverwerkingsbedrijf en de 
thuiszorg geen goed gedaan. Voor mensen met een arbeidsbeperking is in die harde 
economische realiteit vaak geen plaats meer. Daar waar PvdA’ers de komende jaren in de 
gemeente de besluiten nemen, willen we die tendens doorbreken. We gaan sociaal 
aanbesteden, waarbij kosten én sociale overwegingen centraal staan: 
 

 Bij aanbesteding van overheidsdiensten nemen we expliciet op dat er werkplekken 
beschikbaar gesteld moeten worden voor mensen met een beperking. We zien er 
streng op toe dat de uitvoering van deze ‘social return’ goed van de grond komt. 

 Aan de geldende arbeidsvoorwaarden in een sector wordt niet getornd. Bedrijven die 
zich niet aan de cao houden worden uitgesloten van aanbestedingen. Mensen met 
een beperking vallen onder de cao. Net als ieder ander. 



 We hanteren het uitgangspunt ‘Mens volgt werk’ bij aanbestedingen. Bij elke 
aanbesteding gelden harde afspraken over het overnemen van werknemers als een 
andere werkgever het werk gegund wordt. Arbeidsvoorwaarden worden 
gerespecteerd. 

 
3. De sociale ondernemer heeft een streepje voor 
Ondernemen is meer dan enkel winst maken, dat laten talloze ondernemers in ons land zien. 
Zij combineren een gezond businessmodel met de fantastische ambitie om werk en 
leerwerkplekken te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn die 
ondernemingen die bij ons een streepje voor hebben: 
 

 Sociale ondernemers benaderen we met het verzoek om deel te nemen aan 
werkzaamheden of aanbestedingen voor de gemeente, zodat ze precies weten welke 
klussen ze voor de gemeente kunnen doen. 

 Het ondernemersplein, het lokale loket voor ondernemers, gaat sociale ondernemers 
met woord en daad bijstaan bij het aanvragen van vergunningen en het vinden van 
de weg in bestuurlijk gemeenteland. 

 De gemeente reikt een jaarlijkse prijs uit aan de sociale ondernemer van het jaar om 
consumenten te stimuleren producten aan te schaffen bij sociale ondernemers. 

 
4. Het terughalen van werkgelegenheid met kansen voor mensen met een   

beperking 
Te veel werk, vooral laaggeschoolde arbeid, is de afgelopen decennia verdwenen richting 
het buitenland. Een grote groep mensen is daardoor buiten de boot gevallen. De PvdA wil 
dat werk uit het buitenland weer naar Nederland wordt gehaald. Dit zogenaamde ‘reshoring’ 
is goed voor de arbeidskansen van mensen met een beperking. Ondernemers die zich 
hiervoor inzetten, moeten daarvoor ook beloond worden: 
 

 Ondernemers die banen terughalen naar Nederland krijgen loonkostensubsidie bij 
het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Dat is goed voor de 
ondernemer en goed voor de maatschappij. 

 
Onder deze maatregelen zetten wij, de lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid voor de 
gemeenteraden en de Tweede Kamerfractie, onze handtekening. De komende vier jaar 
zetten wij deze maatregelen gezamenlijk in om mensen met een beperking te geven waar ze 
recht op hebben: een werkplek als ieder ander. Tussen de collega’s. 
 
Namens de PvdA Tweede Kamerfractie: 
John Kerstens 
 
Namens de PvdA in de gemeenten: 
Klaas Smid, Hoogeveen 
Yvonne Hagenaars, Rijswijk 
Rabin Baldewsingh, Den Haag 
Pieter Hilhorst, Amsterdam 
Jeroen Fritz, Haarlem 
Hamit Karakus, Rotterdam 
Albert Nuss, Maastricht 
Dicky Kerkhoff, Haarlemmerliede 
Fanida Kadra, Weert 
Jurgen Naarendorp, Rotterdam Feijenoord 
Luuk Ottens, Waalwijk 
Martien Louwers, Arnhem 
Coby van Berkum, Amsterdam Noord 
Josė Ie, Stein 



John van der Pauw, Almere 
Nelly Smits, Katwijk 
Marinka Mulder, Culemborg 
Cel Severijn, Dinkelland 
Hein Kuiken, Harlingen 
Barry Braeken, Heerlen 
Arnold Biesheuvel, Houten 
Gert Toonen, Zandvoort 
Rik Dekker, Lopik 
Berent Daan, Purmerend 
Wietze Potze, Vlagtwedde 
Ad van der Wegen, Bergen op Zoom 
Louis de la Combé, Amersfoort-Bunschoten 
Tom Horn, Haarlemmermeer 
Suzanne Stoop-Aszink, Dronten 
Mieke Pistorius-van Geel, Moerdijk 
Miriam Haagh, Breda 
Francis Boen, Stadskanaal 
Marije Eleveld, Ede 
Funs Pluijmaekerf, Nuth 
Auke Blaauwbroek, Tilburg 
Jan Steven van Dijk, Hollands Kroon 
Gerard Bovens, Lansingerland 
Yasin Torunoglu, Eindhoven 
Bert Holman, Beesel 
Achmed Baâdoud, Amsterdam Nieuw-West 
Krischan Hagedoorn, De Bilt 
Bert van Schalkwijk, Waterland 
Nieske Ketelaar, Smallingerland 
Sjoerd Tolsma, Súdwest-Fryslân 
Rogier Tetteroo, Gouda 
Laurens de Kleine, Harderwijk 
Jaqueline Dorenbos-de Hen, Beverwijk 
Piet Manning, Appingedam 
Erik Nobel, Voorst 
Anton van Opzeeland, Oosterhout 
Trees van der Paard, Den Helder 
Annemieke van Dijk en Fred van Loenen, Hillegom 
Petra Hoezen, Aalten 
Fiona Bijl-Haubrich, Reusel-De Mierden 
Jan Willem Nanninga, Winsum 
Stefan Brau, Heerhugowaard 
Hans ter Keurst, Rijssen-Holten 
Vera Tax, Venlo 
Gea Huizing, Slochteren 
Nathani Niebuur-Sluiter, Zevenaar 
Theo Kersten, Gennep 
Steven Kroon, Doetinchem 
Egbert Buiter, Valkenswaard 
Piet Manning, Appingedam 
Ralf Buiter, Marum 
Luc Greven, Steenwijkerland 
Mohammed Chahim, Helmond 
Jos van den Born, Hellendoorn 
Jeroen Olthof, Zaanstad 



Tony Liebregts, Waalre 
Turgay Tankir, Nijmegen 
Saskia Szarafinski, Middelburg 
Jan Jaap Kolkman, Deventer 
Houkje Rijpstra, Tytsjerksteradiel 
Annelies de Jonge, Zutphen 
Simon ter Heide, Ooststellingwerf 
Luc Greven, Steenwijkerland 
Ans Grimbergen, Veendam 
Mark Veenstra, Zuidhorn 
Anneke Bours, Maasgouw 
Elly de Jong-Hoogendoorn, Midden-Delfland 
Albert Smit, Assen 
Nico van Wijk, Zaltbommel 
Peter Blokker, Baarn 
Richard Heijmann, Roermond 
Leon Floor, Noordwijkerhout 
Edwin Vonk, Elburg 
Sandra van Rijkom, Wijdemeren 
Gijs Holla, Leiden 
Greet Buter, Laarbeek 
Rob Poel, Cuijk 
Sven Booij, Twenterand 
Auke Blaauwbroek, Tilburg 
 

 
 


