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PASSEND WERK VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING 
VIA SOCIALE ONTWIKKELBEDRIJVEN

Het lukt nog steeds niet goed om mensen met een arbeidsbeperking 
aan een baan te helpen. De helft van deze mensen die willen en kunnen 
werken, staat al jaren langs de kant. Misschien geldt dat ook voor 
jou, of ken je iemand die daar mee te maken heeft. De FNV wil hier 
verandering in brengen en heeft daar  een plan voor: geef mensen met een 
arbeidsbeperking recht op toegang tot een sociaal ontwikkelbedrijf!

WAT BEDOELEN WE MET SOCIALE ONTWIKKELBEDRIJVEN?
Dit kunnen nieuwe bedrijven zijn, of huidige SW-bedrijven die omgevormd worden 
tot Sociale Ontwikkelbedrijven. Hier zijn ze goed in het bekijken wat nodig is om 
werknemers met een arbeidsbeperking passend werk te bieden. Niet alleen voor 
mensen die nog onder Wsw (wet sociale werkvoorziening) vallen, maar ook voor 
diegenen die in aanmerking komen voor een zogenoemde Garantiebaan of voor 
beschut werk. 

Deze Sociale Ontwikkelbedrijven bieden verschillende soorten (beschut) werk 
aan. Waarbij goed gekeken wordt naar wat mensen kunnen en willen. Men kan ook 
zorgvuldig begeleid worden naar een baan bij een andere werkgever. Het Sociaal 
Ontwikkelbedrijf kijkt daarbij goed wat er nodig is aan training of opleiding.          >>

RECHT OP WERK



SOCIALE ONTWIKKELBEDRIJVEN
Springplank en vangnet voor mensen met een beperking

Deze bedrijven kunnen dus een springplank zijn naar werk met begeleiding in het 
bedrijfsleven. Maar ook een vangnet voor als dat even nodig is. 
Zo komen mensen niet opnieuw thuis te zitten, als er een einde komt aan het 
werken bij een bedrijf. En bij werken bij of via een Sociaal Ontwikkelbedrijf, hoort 
een fatsoenlijk salaris: dus geen werken zonder loon!

WAAROM IS EEN INDIVIDUEEL RECHT NODIG?
De helft van de mensen met een beperking heeft dus nog steeds geen betaalde 
baan. Zij zijn sinds vier jaar afhankelijk van wat hun gemeente voor hen regelt.  
Maar dat lukt de gemeenten nog steeds onvoldoende. Ruim 100.000 mensen met 
een beperking vallen zo al jaren tussen wal en schip, zoals bijvoorbeeld jongeren die 
van het Praktijkonderwijs komen. Daar moeten we een einde aan maken: zo gaan 
we in Nederland toch niet om met mensen met een arbeidsbeperking!

De FNV wil een socialer Nederland en roept de overheid daarom op om te 
investeren in mensen met een beperking. Zodat zij recht krijgen op toegang tot een 
sociaal ontwikkelbedrijf. Voor de een kan dat leiden tot beschut werk, voor de ander 
tot begeleiding naar en bij een andere werkgever. 

Laat op fnv.nl/rechtopwerk weten als jij ook vindt dat iedereen recht heeft op werk.
#rechtopwerk

190266


