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Geachte leden van de vaste commissies OCW, VWS en SZW,  

Op 31 oktober a.s. is het algemeen overleg van de commissie OCW waar 

het interdepartementale onderzoek ‘Jongeren met (risico op) een afstand 

tot de arbeidsmarkt’ (IBO JmAA) op de agenda staat.  

Gezien de samenhang tussen het IBO JmAA en het interdepartementale 

onderzoek ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ (IBO LVB) zijn 

deze rapporten op hetzelfde moment aan de Kamer aangeboden. Tot onze 

teleurstelling staat het IBO LVB nog niet op de agenda van de Kamer. Wij, 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging 

Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), hopen van harte dat een 

overleg over het IBO LVB alsnog op de agenda komt te staan.  

Via deze brief geven wij graag onze reactie1 op beide rapporten met het 

oog op het algemeen overleg van de commissie OCW op 31 oktober, maar 

hopelijk ook voor een toekomstig algemeen overleg over het IBO LVB. 

Vandaar dat we onze brief richten aan de vaste Kamercommissies van 

zowel OCW, VWS en SZW. 

Knelpunten voor kwetsbare groepen herkenbaar 

Met interesse hebben wij de rapporten van het IBO JmAA en het IBO LVB 

gelezen. Allereerst zijn we blij met de aandacht voor de knelpunten die 

deze kwetsbare groepen – die elkaar overlappen – ervaren. Wij herkennen 

de benoemde knelpunten in beide rapporten en op hoofdlijnen kunnen we 

ons vinden in de oplossingsrichtingen die worden voorgesteld. De 

knelpunten die zijn gesignaleerd, vragen om een aanpak waarin passende 

communicatie, het herkennen van een LVB, het simpeler maken van 

overheidsbeleid, investeren in opleiden, echte integrale ondersteuning en 

de inzet van een ‘life coach’ essentiële elementen zijn.  

                                           
1 Deze reactie is aanvullend op de brief van VNG, Divosa, Ingrado, de MBO-raad, SBB, Jeugdzorg 

Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC aan minister van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark die 

ook aan de commissie OCW is gestuurd (zie bijlage).  
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Uitsluiting voorkomen van mensen met een (licht verstandelijke) 

beperking  

De groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in onze 

samenleving is groot. Het gaat om mensen met een beperking in 

cognitieve vermogens en in adaptieve vaardigheden waardoor ze minder 

sociaal redzaam zijn. In de bijlage van rapport van het IBO LVB maakt het 

Sociaal Cultureel Planbureau de schatting dat de prevalentie van LVB 6,4% 

is; dit betreft zo’n 1,1 miljoen Nederlanders. Zoals in de IBO LVB ook wordt 

beschreven is het overheidsbeleid de laatste jaren meer en meer gericht op 

de eigen verantwoordelijkheid van burgers, het zelf oplossen van 

problemen en het zelf organiseren van ondersteuning via hun informele 

netwerk. Juist de beperkte sociale redzaamheid van mensen met een LVB 

maakt het steeds lastiger om zelfstandig te kunnen functioneren waardoor 

het risico op uitsluiting groot is in de huidige complexe samenleving.  

Meer aandacht nodig voor maatwerk bij complexe problematiek 

De diversiteit van mensen met een LVB is groot. De grote diversiteit in 

aard en omvang van problematiek vraagt om maatwerk om aan mensen de 

juiste ondersteuning te bieden. Veel aanbevelingen die in de rapporten 

worden gedaan, zijn voor een grote groep mensen met een LVB passend. 

Maar we missen in het rapport aandacht voor mensen met een LVB met 

complexe problematiek. Denk aan mensen met een LVB in de forensische 

zorg, mensen met een LVB met complexe problematiek en bijkomende 

psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Juist voor deze groepen laat 

op dit moment de praktijk zien dat er veel knelpunten zijn die het 

organiseren van maatwerk belemmeren. 

Extra investeringen nodig van dit kabinet 

Zowel in het IBO JmAA als in het IBO LVB worden in de kabinetsreactie 

veel lopende initiatieven en pilots benoemd die erop gericht zijn om 

knelpunten op te lossen. De kabinetsreactie zou echter aan kracht winnen 

als deze een voorstel zou bevatten voor een intensivering en ook een 

structurelere aanpak om verdere uitsluiting van mensen met een LVB in 

onze samenleving te voorkomen. Dit vraagt ook van het huidige kabinet 

een structurele investering in en facilitering van met name: 

• de regierol van gemeenten om tot een meer integrale aanpak te komen 

voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals bijvoorbeeld 

jongeren met een LVB). 

• life coaches voor kwetsbare jongeren. In de kabinetsreactie wordt het 

belang van life coaches onderkend, maar deze investering wordt nu 

doorgeschoven naar een volgend kabinet waardoor tijd en momentum 

verloren gaan.  

Deze extra investeringen missen we in de kabinetsreactie op beide IBO’s. 
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Vraag  

Kunt u er bij de minister op aandringen dat de voorgenomen investeringen 

niet worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet, maar dat nu wordt 

gestart met het structureel investeren in de financiering van life coaches 

voor jongeren met een LVB en jongeren met  een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt.  

  

Wij leveren graag een bijdrage aan deze aanpak!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

         

 

Frank Bluiminck     Dirk Verstegen 

Directeur VGN      Directeur VOBC 
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