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De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft in 
haar vergadering van 20 december 2016 kennisgenomen van de brief van 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 
20162 naar aanleiding van twee moties over het vergroten van de 
arbeidsparticipatie van bepaalde groepen3. 
Bij brief van 22 december 2016 is de Minister op verzoek van de leden van 
de fractie van GroenLinks, daarin gesteund door de fractie van de 
ChristenUnie, gevraagd om een verduidelijking van een passage met 
betrekking tot de uitvoering van de motie Strik c.s. 

De Minister heeft op 16 januari 2017 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Ester (CU) (vice-voorzitter), De Grave (VVD), Hoekstra (CDA), 
Postema (PvdA),Sent (PvdA), Kok (PVV), Kops (PVV), Dercksen (PVV), Don (SP), Bruijn (VVD), 
Van Kesteren (CDA), Krikke (VVD), Lintmeijer (GL), Meijer (SP), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten 
(CDA), Prast (D66), Rinnooy Kan (D66) (voorzitter), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Schnabel 
(D66), Teunissen (PvdD), Van de Ven (VVD), vac. (PvdA), Köhler (SP).

2 Kamerstukken I 2016/17, 34 550, P.
3 Motie-Barth c.s. (Kamerstukken I 2015/16, 34 300, E) en Motie-Strik c.s. (Kamerstukken 2016/17, 

34 550, E).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID  

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Den Haag, 22 december 2016 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 
kennisgenomen van uw brief van 14 december 2016 naar aanleiding van 
twee moties over het vergroten van de arbeidsparticipatie van bepaalde 
groepen. 

In de laatste alinea van de brief wordt ingegaan op de motie-Strik c.s., 
waarmee de regering wordt verzocht in overleg te treden met de SER om, 
ten behoeve van de komende kabinetsformatie, scenario’s en werkwijzen 
te ontwikkelen om de arbeidsparticipatie en de carrièremogelijkheden van 
mensen uit de laagste sociaal economische klassen, migranten en 
mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. 

Hierover schrijft u in uw brief: «Het kabinet zal daarover in overleg treden 
met de SER. Dit onderwerp zal ook terugkomen in de jaarlijkse brief 
waarin de SER wordt geïnformeerd over de onderwerpen die in het 
daaropvolgende jaar naar verwachting tot een adviesaanvraag aan de 
SER zullen leiden. Deze brief met SER-adviesvoornemens 2017 zal kort 
voor of na de kerst verzonden worden.» 

De leden van de fractie van GroenLinks, daarin gesteund door de fractie 
van de ChristenUnie, krijgen deze passage graag verduidelijkt. Wat wordt 
hier nu precies mee bedoeld? Bent u in de veronderstelling dat hiermee 
uitvoering wordt gegeven aan de motie? Of bent u nog steeds van plan 
om − los van de jaarlijkse brief waaraan wordt gerefereerd − de SER te 
bewegen nog voor de formatieonderhandelingen met concreet uitge-
werkte scenario’s te komen, conform de strekking van de motie? 

De leden van de commissie zien uw reactie met belangstelling tegemoet 
en ontvangen deze bij voorkeur binnen vier weken. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
A.H.G. Rinnooy Kan 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 januari 2017 

Ik heb kennisgenomen van de brief van de Voorzitter van de Vaste 
Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, prof. dr. 
Rinnooy Kan, met daarin het verzoek van de fracties van GroenLinks en de 
ChristenUnie om verduidelijking van een passage in mijn brief van 
14 december 2016 over de arbeidsparticipatie van ouderen en allochtonen 
naar aanleiding van de Motie-Barth c.s. Het gaat daarbij om een passage 
die betrekking heeft op de onlangs aangenomen Motie Strik. 

De onlangs aangenomen Motie Strik verzoekt het kabinet om «in overleg 
te treden met de SER om ten behoeve van de komende kabinetsformatie 
scenario’s en werkwijzen te ontwikkelen om de participatie en carrièremo-
gelijkheden van deze groepen op de arbeidsmarkt te vergroten.» Mensen 
uit de laagste sociaal economische klassen, migranten en mensen met 
een arbeidsbeperking worden daarbij in het bijzonder genoemd. 

In mijn brief van 14 december geef ik aan dat de onderwerpen uit de 
Motie Strik zullen terugkomen in de jaarlijkse brief waarin de SER wordt 
geïnformeerd over de onderwerpen die in het jaar naar verwachting tot 
een adviesaanvraag van de SER zullen leiden. Deze brief wordt binnenkort 
verzonden. 

Daarnaast heb ik in mijn brief toegezegd dat het kabinet over de in de 
Motie Strik genoemde onderwerpen in gesprek zal treden met de SER. Dit 
contact vindt plaats los van de jaarlijkse brief waaraan wordt gerefereerd. 
Dat laat onverlet dat eventuele trajecten die de SER onderneemt ten 
aanzien van de formatie, primair de verantwoordelijkheid zijn van de 
sociale partners en de kroonleden. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher
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