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Geachte Kamerleden,
Binnenkort debatteert u over de begroting SZW voor 2022. Voor mensen met een chronische
aandoening, maar ook voor mensen die kampen met de (chronische) gevolgen van een ziekte, is
behoud van of terugkeer naar werk lastig. Als Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid
pleiten we voor een betere samenwerking tussen VWS en SZW. Zet in op integraal beleid gericht op
betere arbeidsgerichte medische zorg. In deze brief geven we u graag een aantal punten mee.
Arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische) aandoening
Wanneer (toekomstig) werkenden een chronische aandoening hebben of leven met de chronische
gevolgen van hun ziekte, komt werk in een ander daglicht te staan. Een op de drie Nederlanders
heeft één of meer (chronische) aandoeningen. In totaal zijn dit 5,3 miljoen mensen. Naar
verwachting heeft circa 40% van de werkende bevolking in 2030 een chronische aandoening, zo’n
7 miljoen mensen. Daarnaast ervaart 25% van de werknemers gezondheidsklachten die aan werk
kunnen worden toegeschreven. Ondanks eerdere inspanningen vanuit de overheid is het nog niet
gekomen tot een verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische)
aandoening of gevolgen daarvan. Dat kan en moet anders.
Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter (werk)behoud bij ziekte
Volwaardig en verantwoord aan het werk (kunnen) blijven is in ieders belang: van de werkende,
werkgevers en de maatschappij. Er moet integraal beleid zijn dat de kloof tussen arbeid en zorg
verkleint en mensen in staat stelt om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op
verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken. Op 9 november jl. boden we u daarom een breed
gesteund manifest1 aan. Daarin pleiten we voor een betere samenwerking tussen VWS en SZW en
integraal beleid gericht op betere arbeidsgerichte medische zorg. Het is van belang dat werk zo vroeg
mogelijk in het medische traject aan de orde komt. Begeleiding van een deskundige op het gebied
van gezondheid en werk daarbij is essentieel.
In navolging van het manifest geven we u graag onderstaande vragen mee:
>Is de minister bereid om, samen met belanghebbende vertegenwoordigers van
mensen met een chronische aandoening of met de (chronische) gevolgen van een
ziekte, een interdepartementaal Actieprogramma voor betere arbeidsgerelateerde
medische zorg te ontwikkelen en daarvoor ook middelen vrij te maken?
>Is de minister bereid de maatschappelijke en financiële opbrengsten van de inzet van
arbeidsgerelateerde medische zorg inzichtelijk te maken met behulp van een kostenbatenanalyse? En daarbij aspecten zoals de bijdrage aan succesvolle re‐integratie en
arbeidsparticipatie en besparingen aan uitgaven en kosten voor bijvoorbeeld verzuimen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te betrekken?
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We hopen dat u deze vragen wil betrekken bij het debat. Mocht u op basis van deze brief vragen
hebben dan horen wij dat uiteraard graag.
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