
Woensdag gehaktdag
Mensen in beeld
De derde woensdag van mei staat bekend als gehaktdag. Ministeries maken op deze verant-
woordingsdag hun jaarverslagen openbaar. De cijfers en de keuzes voor beleid moeten klop-
pen. Zijn dat de goede keuzes? Zijn de doelstellingen gehaald? Jaarverslagen geven meestal 
een goed beeld van de uitvoering van beleid. Wat burgers ervaren, valt buiten het beeld van 
de statistieken en rapportages van gemiddelden. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) maakt de 
dagelijkse werkelijkheid voor veel burgers zichtbaar.

Wat speelt er?
• De zwarte lijst van de Belastingdienst heeft veel mensen in de (financiële) problemen gebracht.
• De afhandeling van het Toeslagenschandaal verloopt tergend traag.
• Alleen de laagste inkomens krijgen compensatie voor hoge energiekosten, maar meer groepen

komen niet meer rond door verlies van koopkracht.
• Te lage bedragen en wachttijden in de bijstand.
• Veel mensen in Nederland voelen van de overheid geen uitgestoken hand, integendeel.

Sociale zekerheid moet weer bestaanszekerheid worden. 

Beschut werk
Voor de doelgroep Beschut werk wordt in de ene gemeente 
heel veel geregeld en in andere gemeente soms niets. Werk 
is, net als voor iedereen, echt belangrijk voor deze mensen. 
Bij het ontbreken van passend werk komen deze groepen in 
andere statistieken terug.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor hun  
inzet én voor de kosten die zij maken. Voor de vrijwilligers- 
vergoeding geldt een vrijstellingsbedrag. Moeten onkosten- 
vergoedingen hier buiten blijven? De onduidelijkheid is  
groot. Vrijwilligers komen zo in grote problemen.

Niet kunnen werken
Er zijn veel mensen die voor een belangrijk deel niet (meer) 
kunnen werken door een ziekte of beperking. Zij zijn arbeids-
ongeschikt geworden, vallen in de WIA onder de 35-minners: 
volgens de keuring daalt hun inkomen met minder dan 35% 
en dus krijgen zij geen uitkering. De praktijk is: zij hebben 
vaak geen werk (meer), kunnen hun werk niet meer doen en 
krijgen weinig begeleiding naar ander werk. Ze zitten klem. 
Een oplossing? Een transitie-uitkering! Dan is er nog inkomen 
en er wordt werk van werk gemaakt. Burgers worden niet in 
de steek gelaten. 

Bijzondere bijstand? 
De LCR heeft signalen verzameld over de bijzondere  
bijstand. Er bestaan enorme verschillen tussen gemeenten. 
Er zijn gemeenten die het echt goed doen, maar ook  
gemeenten die hier schril bij afsteken. Wij willen een  
goed en passend vangnet voor alle burgers. 

Ouderen
De Eerste Kamer heeft de ontkoppeling van de AOW  
(en dus ook de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen 
– AIO) van het minimumloon tegengehouden. Veel ouderen 
hebben alleen AOW en weten niet wat hen te wachten staat. 
Het kabinet gaat op zoek naar middelen. 

Sociale zekerheid moet weer bestaanszekerheid worden
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