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WET Spreekrecht in Tweede Kamer

Van der Varst op
uitnodiging CDA
naar Den Haag
door John Verstraelen
VENLO/BLERICK – De CDA-Kamerle-

den Ger Koopmans en Eddy van
Hijum hebben het in Blerick wonende gehandicapte echtpaar Cindy en Eric van der Varst gisteren
uitgenodigd voor een bezoek aan
Den Haag.
Het paar richtte vorig jaar juli de
Stichting Werken met Eric en Cindy op. De stichting helpt jonge, lichamelijk gehandicapten bij het
zoeken naar een baan of stageplek
en heeft daarvoor een netwerk opgezet van 35 bedrijven, scholen en
instellingen in Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant.
Het Limburgse Kamerlid Koopmans uit Velden bracht gisteren samen met Van Hijum een bezoek
aan het paar. Na afloop zei Koopmans dat Eric en Cindy met hun
stichtingspartner Wil Louwers
eind dit jaar spreekrecht krijgen bij
de CDA-fractie in Den Haag en vervolgens in de Tweede Kamer.
De Kamer buigt zich eind dit
jaar over de aanpassing van de Wet
Wajong, de WAO voor jonge gehandicapten. Cindy en Eric gaan in
Den Haag hun ervaringen vertellen
over het zoeken naar werk. Koop-

mans zegt met zijn collega enkele
conclusies te hebben getrokken uit
het gesprek in Blerick. Zo moet er
meer maatwerk komen voor individuen. Het CDA zal verantwoordelijk minister Donner op de hoogte
brengen van het goede werk van
de stichting, die financieel gezien
drijft op giften van sponsors en
fondsen. „We moeten dit soort
stichtingen helpen met bestaande
regelingen. Het Venlose voorbeeld
komt op de Haagse agenda.”
Onder de Wet Wajong vallen
momenteel zo’n honderdvijftigduizend gehandicapten. Regeringspartij CDA is er voorstander van de
wet te wijzigen, zodat bijverdiensten door de ‘Wajongers’ nog maar
voor de helft van de uitkering worden afgetrokken. „Wij zijn voor
een bijverdienstenregeling,” aldus
Koopmans.
Cindy van der Varst is blij met
de uitnodiging. Ze zegt dat ze met
haar man en Wil Louwers beslist
naar De Haag zal reizen. „Dat is
toch mooi. Zo hebben we weer wat
bereikt.”
Wie meer wil weten over de stichting
kan terecht op de website www.onbeperktwerken.nl.

