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Nieuwsbrief POLC, juni 2020 
 
 
Stand van zaken met betrekking tot de aanpassingen van de Wajong 
regelingen 
De nieuwe Wajongwet is dinsdag 26 mei in de Eerste Kamer aangenomen 
met steun van de coalitie, de SGP en FvD. Een brede coalitie van 
belangenorganisaties, vakbonden en mensen uit de doelgroep zelf heeft zich 
hard ingezet via #wajongerswordenvergeten en de 
site Hetgaatovermij.org voor verbeteringen ten opzichte van de 
oorspronkelijke wet. Dat is gelukt! Helaas is het alternatieve voorstel dat tot 
een echte en eerlijke harmonisatie had geleid er niet door gekomen.  
 
Winstpunten 
Er zijn winstpunten te noemen zoals de verlenging van de garantieregeling 
naar twee jaar en de toezegging van de staatssecretaris dat studerende 
Wajongers met onmiddellijke ingang niet meer gekort worden op hun 
uitkering. De Eerste Kamer heeft bovendien compensatie geëist als de 
Wajongwet nadelige inkomenseffecten heeft voor Wajongers. Dit betekent 
dat nadelige inkomenseffecten voor Wajongers met een medische 
urenbeperking, Wajongers die nu studeren en Wajongers die hun werk 
verliezen gecompenseerd moeten worden. 
 
 
Tip!  
Burgerkracht De Pijleracademie komt binnenkort met een online module 
Wajong. 
Hou hiervoor de mailing en/of de Playlist ‘Burgerkrachtacademie Online’ op 
het YouTube kanaal van Burgerkracht Limburg in de gaten 
  
 
Tozo 2 
Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd (Tozo 2) 
Men kan aanspraak maken op twee voorzieningen: 
1. bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand); 
2. bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte (lening). 
 

https://hetgaatovermij.org/
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Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’ 
Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van 
de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling 
gebaseerd is: 
 
 Er geldt geen vermogenstoets; 
 Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming; 
 De kostendelersnorm wordt niet toegepast; 
 Er is wel sprake van een partnerinkomentoets. 
Zie voor meer informatie 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-
zelfstandig-ondernemers 
 
 
 
Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand 
In een van de Polc bijeenkomsten in 2018 is aandacht besteed aan de 
experimenten in de Participatiewet. De eerste resultaten van deze 
experimenten zijn nu bekend. Utrecht was een van de gemeenten die mee 
mochten doen .Het onderzoek liep van juni 2018 tot en met december 2019.  
Er deden 752 inwoners met een bijstandsuitkering aan mee. Zij werden 
verdeeld over vier verschillende groepen. Drie groepen kregen een nieuwe 
aanpak: 'Zelf in actie', 'Met extra hulp in actie' en 'Werken loont'. De vierde 
groep 'Meten wat werkt' kreeg de huidige aanpak, om te vergelijken. 
Zie voor meer informatie Filmpje met uitleg over de resultaten van het 
onderzoek (animatie) 
 

 

Weer aan het werk in of via een sociaal werkbedrijf 

Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-
samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te 
kunnen keren naar de werkvloer. Cedris (de landelijke vereniging voor een 
inclusieve arbeidsmarkt), VGN en Ieder(in) willen dat mensen die werken in of 
via een sociaal werkbedrijf ook op een veilige manier weer aan het werk  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers
https://youtu.be/56jVOlVO4aI
https://youtu.be/56jVOlVO4aI
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kunnen gaan. Dat kan niet zonder maatwerk en vraagt om specifieke 
maatregelen zoals: 

 een veilige werkplek 
 vervoer 
 en het beleid van de zorginstelling of woongroep waar de werknemer 

woont. 
 
Bij alle maatregelen moeten veiligheid en gezondheid van medewerkers 
voorop te staan. De mate waarin dat voor de woonsituatie, het vervoer en de 
werkplek gewaarborgd is, bepaalt of het verantwoord is om een werknemer 
(weer) te laten werken. 
 
Zie voor meer informatie:  
https://iederin.nl/weer-aan-het-werk-in-of-via-een-sociaal-werkbedrijf/ 
 
 
 
15 misvattingen over beschut werk 
Het instrument beschut werk is inmiddels goed bekend in het land. Toch 
bestaan er nog behoorlijk wat misverstanden over. De Programmaraad heeft 
de 15 belangrijkste misvattingen in een publicatie op een rijtje gezet. 
Zie voor meer informatie: 
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Vijftien%2
0misvattingen%20over%20beschut%20werk.pdf 
 
 
 
Laatste nieuws 
Burgerkracht De Pijler organiseert bij voldoende aanmeldingen een digitale 
POLC (via Zoom) en wel op donderdag 2 juli 2020 van 10.00 – 11.00 uur. 
Onderwerpen zijn o.a. Tozo 2, actualiteiten Participatiewet, rondje langs de 
adviesraden etc.  
Aanmelden kan tot 30 juni 2020, via een email naar: 
depijler@burgerkachtlimburg.nl 
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