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ARMENZORG : NAASTENLIEFDE 

Armenwetten van 1854 en 1912 
 
Armenzorg wordt beschouwd als een zaak van de kerk en 
van liefdadigheid, pas als die falen komt de overheid in 
beeld (subsidiariteit) 
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WERKNEMERSBESCHERMING: EEN RECHT 

 
1889 Arbeids-
omstandigheden-
wetgeving  
 
1901 Ongevallenwet 
(risque professionel) 
 
1919 Invaliditeitswet  
(risque social) 
 
1930 ZW Kortdurend 
ziekteverzuim 
 

Onderscheid ‘werkwillige arbeiders’ 
en ‘onbruikbare behoeftigen’ … 



4 

 NA DE OORLOG: VAN WIEG TOT GRAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1965 Bijstandswet 
 
1967 WAO (werknemersverzekering) 
Hoogte max 70% dagloon 
(sinds 2005 Wet WIA)  
 

 
1976 AAW (volksverzekering) – alle 
ingezetenen 
Hoogte max 70% minimumloon 

Rapport Van Rhijn 1945: “De gemeenschap, 
georganiseerd in de Staat (is) aansprakelijk voor 
de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek 
van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden 
zelf het redelijke doen om zich die sociale 
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te 
verschaffen” 
 
Minister Veldkamp 1967: “De rechtsgrond voor de 
invoering van een sociale verzekering om het recht 
op zelfontplooiing en gelijke kansen te 
verwezenlijken, is simpelweg de solidariteit tussen 
de leden van de samenleving”. 



5 

ACTIVERING?  

 
Arbeidsquota voor minder validen – 1947, 1986  
(nooit in werking getreden) 
 
Wet Sociale werkvoorziening – 1967 
gemeenten organiseren tewerkstelling bij SW-bedrijven; zorgplicht, 
rijksbijdrage. Doorstroming naar reguliere baan zeer beperkt 
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JAREN 90’: NEDERLAND IS ZIEK 
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 MODERNISERING 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN 

1996 privatisering ZW 
1998 loskoppeling WAO en AAW  
ivm premietoerekening  
aan werkgevers (Pemba).  
 
AAW vervangen door:  
 
1) WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen) in 2004 beëindigd voor nieuwe gevallen  
 
2) Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten) 
uitkeringspercentage afhankelijk van ao% vanaf 25% a.o.  
in praktijk 98% volledig a.o. (uitkering 70% WML) 
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TOENAME INSTROOM IN WAJONG 
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VAN VANGNET NAAR SPRINGPLANK?  
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ACTIVERENDE WAJONG? 

 
2010 – Wet Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten 
 
2013 sociaal akkoord: banenafspraak  125.000 banen extra 
 
‘er komt een mentaliteitsverandering’  
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MEER PARTICIPEREN IN DE PARTICIPATIEWET? 

2015 – Wajong 2015 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten  
 
Alleen bij volledig en duurzaam a.o. 
d.w.z. 80% + a.o.; duurzaam geen mogelijkheden  
uitkering 75% WML 
 
Bij nieuwe aanvragen vanaf 1 jan 2015:  
indien arbeidsvermogen, dan naar gemeente voor bijstand  
 
Participatiewet 2015 -> vermogens/inkomenstoets; kostendeler; 
gemeente heeft financieel belang bij uitstroom 
 
2015: Geen nieuwe instroom in WSW 
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PW: IDEOLOGISCHE VERSCHILLEN 
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REINTEGRATIE INSTRUMENTEN 

UWV: 
Recht op ondersteuning o.a. 
Loondispensatie 
arbeidsplaatsvoorzieningen 
No risk polis ZW 
Premiekorting 
 
Gemeenten:  
Ook: loonkostensubsidie, beschut werk (inmiddels verplicht)  
No risk polis, premiekorting  
 
Wet banenafspraak 2015: quotumheffing  
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RECHTSPOSITIE WERKENDE MINDER VALIDEN 

 
Wsw-ers: arbeidsovereenkomst art. 7:610 BW; cao 
minder ontslagbescherming 
 
Pw-Uitkeringsgerechtigden met re-integratieplicht: 
Proefplaats, participatieplaats – additioneel werk (?) 
- geen arbeidsovereenkomst; sanctieregime Pw 
 
(Oud)Wajong-gerechtigden: werk met aanvullende uitkering 
(dubbel regime: ao en sanctieregime) 
 
Loondispensatie; loonkostensubsidie; garantiebaan; beschut werk-> 
arbeidsovereenkomst 
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WE ZIJN NOG NIET KLAAR…  

Aanhangig wetsvoorstel (sinds mei 2019):  
 
“Verdere activering participatie jonggehandicapten en 
harmonisatie Wajongregimes” 
 
-  Meer werken moet lonen  
-  Wajongers moeten altijd terug kunnen vallen op de 

Wajong  
-  Wajongers moeten hun uitkering behouden als zij 

onderwijs volgen 
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ACTIVERING DOOR FINANCIELE PRIKKELS?  

SCP november 2019: Participatiewet ‘werkt niet’ 
 
Participatiecijfer van mensen met een beperking in de arbeidsmarkt niet gestegen sinds 
2012. Voor mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening werkzaam waren, is de 
kans op het vinden van een baan afgenomen van 50% naar 30% 
 
Banenafspraak: private werkgevers hebben wel banen gecreëerd, voor staat is het niet 
gelukt  
 
In 2016 : 28% van totale beroepsbevolking werkloos 
47% voor mensen met een chronische ziekte,  
64% voor mensen met een lichamelijke beperking 
78% voor mensen met een ernstige psychische beperking. 
(CBS) 
 
Ervaringsdeskundigen:  
Ondersteunende maatregelen zijn te gecompliceerd, bureaucratisch 
Werkgevers willen wel financiele steun maar vooral ook ontzorging  
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WELKE KANT OP?  

-  Erken dat er grenzen zijn aan activering dmv financiele 
prikkels 

-  De markt lost dit probleem niet op 
-  Het is de taak om de overheid om voor inclusieve 

arbeidsmarkt te zorgen 


