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Geachte leden van de Kamercommissie SZW,  

Na een hele lange periode waarin het coronavirus ons land flink in zijn greep hield maakte het 

kabinet afgelopen zaterdag de volgende stap in het openingsplan. Bijna alles kan weer, mits er 

1,5 meter afstand gehouden wordt. Zo vervalt het advies om verplicht thuis te werken, en gingen 

zaterdagavond en nacht de discotheken weer open. Vrijheden waar we allemaal enorm naar 

snakken. 

Maar naast het feit dat corona voor een hoop ellende heeft gezorgd, had het voor sommige 

groepen in de samenleving ook voordelen. Zo konden opeens alle kinderen in Nederland thuis 

onderwijs volgen, konden veel werknemers thuiswerken, werden vergaderingen online 

georganiseerd en hielden artsen en andere specialisten online spreekuren. Het zal u niet 

verbazen dat gedurende de coronacrisis veel mensen met een beperking, hun beperking als 

minder aanwezig hebben ervaren omdat ze gemakkelijker konden participeren.  

Veel mensen met autisme vinden het bijvoorbeeld heerlijk dat ze in een goede balans een aantal 

dagen per week thuis kunnen werken, zo vertelde ook Young Professional Maurice: “Door 

corona heb ik geen autisme meer! Ok, ik ben dan wel niet genezen, maar door structureel in een 

prikkelarme ruimte te werken kan ik mij veel beter concentreren en heb ik geen last meer van 

een grote hoeveelheid aan prikkels”.  

Door het organiseren van digitale vergaderingen en het thuiswerken konden veel mensen met 

een beperking, die toch vaak een mobiliteitsprobleem hebben, gemakkelijker deelnemen en 

hielden zij door het thuiswerken energie over zodat zij in de avonduren leuke dingen konden 

ondernemen. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om uw achterban op te roepen het 

recht op thuiswerk te behouden en daarnaast de mogelijkheid voor online meetings optimaal te 

faciliteren.  

Hierdoor kunnen mensen op een laagdrempelige manier participeren in het arbeidsproces en 

kunnen kantoorgebouwen worden omgebouwd tot ontmoetingsruimten en andere 

bijeenkomsten die vooral een sociaal en “gezellig” karakter hebben.  

Laten we niet klakkeloos terugvallen in het “oude normaal” maar de kansen grijpen die deze 

coronapandemie ons gegeven heeft. Op deze manier streven we meer dan ooit naar een 

arbeidsmarkt en samenleving die toegankelijk is voor iedereen!  

Wij hopen dat de inhoud van deze brief duidelijk is en mocht u naar aanleiding hiervan vragen 

hebben, dan hoor ik dat graag.  

Met vriendelijke groet,  

Rick Brink                                                                                                                 
Directeur belangenbehartiging SWOM      
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