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Geachte Kamerleden, 
 
Op 5 oktober a.s. vindt het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid plaats. Met deze brief levert MIND 
namens mensen met mentale gezondheidsproblemen en namens mensen met psychische 
aandoeningen haar inbreng.  
 
Deeltijdwerk  
Vol interesse kijkt MIND naar de discussie in de Tweede Kamer rondom deeltijdwerk en daarin ook de 
laatste motie van de voltijdsbonus1. Het is verheugend om te lezen in de kabinetsreactie 2op het IBO 
Deeltijdwerk3 dat voorop staat dat mensen vrij zijn om hun eigen afweging te maken tussen de voor- 
en nadelen van meer of minder werken, zodat hun urenkeuze past bij hun eigen situatie en 
voorkeuren. Naast een betaalde baan willen mensen bijvoorbeeld tijd besteden aan de zorg voor hun 
kinderen, mantelzorg, vrijwilligerswerk of hun hobby’s. Of zoals in het IBO Deeltijdwerk blijkt dat 25% 
aangeeft dat de eigen gezondheidssituatie meespeelt in de keuze voor deeltijdwerk.  
 
Voor ons is het daarom belangrijk dat deeltijdwerk altijd een keuze blijft waar geen verantwoording 
over afgelegd hoeft te worden. Daarnaast onderstrepen we dat mensen met deeltijdwerk er in hun 
financiële situatie niet op achteruit moeten gaan en dat er een eerlijke vergoeding tegenover het werk 
staat.  
 
Onbenut arbeidspotentieel 
We snappen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de toekomstige vergrijzing dat op zoek 
wordt gegaan naar meer arbeidspotentieel. We wijzen echter hiervoor ook nog naar dat veel mensen 
met een beperking, waaronder veel mensen met een psychische kwetsbaarheid moeilijk aan het werk 
komen. Slechts 12% van alle werkgevers heeft iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. 

 
1 Motie Paternotte en Hermans, 36-200, nummer 24: kst-36200-24.pdf (officielebekendmakingen.nl) 
22020-0000054569 TK 54569 Kabinetsreactie IBO Deeltijd ter verzending.pdf (overheid.nl)  
3 IBO Deeltijdwerk | Van analyse naar beleid over deeltijd (overheid.nl) 

mailto:Mirjam.drost@wijzijnmind.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36200-24.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-7540fd23-5466-409e-8cfe-a0031fae9872/1/pdf/TK%2054569%20Kabinetsreactie%20IBO%20Deeltijd%20ter%20verzending.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-d5c68f1e-3010-4604-8aa2-08dd28fbca76/1/pdf/TK%2054569%20Bijlage%20IBO%20Deeltijd%20%28definitief%29.pdf
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Veel van dit potentieel mist juist de kansen om in beperkte uren naar vermogen mee te kunnen doen 
op de arbeidsmarkt. Wanneer meer deeltijdbanen worden aangeboden vult dit de krapte al voor een 
groot deel op.  
 
Kracht deeltijdwerk  
Daarnaast gelooft MIND ook in de kracht van deeltijdwerk. Nederland heeft al jarenlang één van de 
meest productieve werknemers ter wereld. Daarnaast scoren we ook hoog in het lijstje van meest 
gelukkige landen. Wellicht is dit ook wel te koppelen aan de inrichting van onze economie waarin 
deeltijdwerk een keuze is die niet automatisch tot armoede leidt. Ons land draait voor een groot deel 
op vrijwilligers en op de 5,5 miljoen Nederlanders die mantelzorgen. We vragen aandacht voor deze 
groep, en de groep die vanwege de eigen (psychische) gezondheid niet meer uren wil werken.  
 
Voor veel mensen met zorgtaken is deeltijdwerk erg belangrijk 
Er zijn geen directe aanwijzingen dat zorgverlofregelingen tekortschieten. Vrijwel alle werkenden die 
mantelzorg verlenen, vinden werk en mantelzorg goed of redelijk goed met elkaar combineren (zie 
figuur 3.8 in het rapport). Voor minder dan 10% van de werkende mantelzorgers vormen (gebrek aan) 
doorbetaling en bekendheid van de verlofregeling een mogelijk knelpunt. Mogelijk is mantelzorg voor 
veel mensen goed te combineren met werken, doordat mantelzorg vaker wordt verricht door mensen 
die in deeltijd werken. Wel is mantelzorg voor een beperkt deel van de mantelzorgers een reden om 
niet meer uren te gaan werken; 21% van de mensen die informele zorg verleent, geeft aan bereid te 
zijn om meer te werken wanneer de mensen in hun omgeving (ouders, buren, vrienden) geen hulp 
meer nodig hebben.  
 
Ook voor veel mensen met psychische problemen hebben naasten die mantelzorgen een erg 
belangrijke taak. Zij kunnen dit, doordat ze voor een groot deel deeltijdwerken. Deze zouden financieel 
dus niet geraakt moeten worden met beleid. Immers: de samenleving kan niet zonder deze 
mantelzorgers die de keuze maken voor deeltijdwerk, terwijl dit mentaal veel vraagt van een 
werknemer. In de huidige tijden van krapte op de arbeidsmarkt van zorgprofessionals is het 
ontzettend belangrijk als mensen mantelzorg verlenen, want een groter beroep op de professionele 
dienstverlening is momenteel vaak niet mogelijk.  
 
Mentaal gezond blijven op het werk 
Ook veel medewerkers van MIND werken deeltijd. Zij hebben absoluut niet allemaal een medische 
urenbeperking, maar kiezen zelf voor het aantal uur dat zij wenselijk vinden om te werken. MIND wil 
echter ten alle tijden voorkomen dat een medische urenbeperking noodzakelijk is om deeltijd te 
mogen werken, of dat de framing van deeltijdwerk daar naartoe gaat. Veel mensen maken hierin een 
persoonlijke afweging die past bij de eigen werk-privé balans en hen (daarmee) ook helpt om mentaal 
gezond te blijven.  
 
In de gehele discussie van het IBO Deeltijdwerk missen we het argument om mentaal gezond te 
blijven. Met steeds meer zorgtaken in de privésituatie van het mantelzorgen, de groeiende 
prestatiedruk en het groeiend aantal jongeren dat kampt met mentale klachten moeten we beleid 
omarmen dat helpt om mentaal gezond te blijven. Met steun in de Tweede Kamer voor de 
voltijdsbonus dreigt geld te gaan naar mensen die de ruimte hebben om meer uren te werken, terwijl 
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dit voor een groot deel van de beroepsbevolking dus niet het geval is. Deeltijdwerk draagt voor de 
meeste mensen bij aan een positief gevoel van balans en om mentaal gezond te blijven. MIND hoopt 
daarom ook dat dit te allen tijde bij beleidsvorming rondom deeltijdwerk wordt meegenomen.  
 
We roepen daarom de Kamerleden op om in het debat:  

- Scherp te zijn op de framing rondom deeltijdwerk en dat dit altijd een vrije keuze van 

individuen blijft, zeker ook vanwege eigen belastbaarheid en mentale gezondheid. 

- Ook argumentatie van mentale gezondheid te betrekken van werknemers. 

- Bewust stil te staan en te betrekken bij de argumentatie dat de groep werknemers met 

mantelzorgtaken stijgt, dat zij ook al vaak veel druk en gezondheidsklachten ervaren en dat 

meer uren voor die groep niet altijd mogelijk is.  

- Dat mantelzorgers een onmisbare schakel zijn in het netwerk van informele zorg, waar de 

samenleving niet zonder kan – zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt van 

zorgprofessionals.  

- Dat met prikkels om meer uren te gaan werken er ook een keerzijde kan ontstaan waarbij door 

burn-out of overbelasting de vrijwilligerstaken en mantelzorgtaken niet meer kunnen worden 

vervuld, en dit voldoende mee te nemen in de argumentatie.  

 

Tot slot: een extraatje voor voltijdswerkers botst met de Wet onderscheid arbeidsduur. Daarin staat 
dat het maken van onderscheid ‘op grond van een verschil in arbeidsduur’’ verboden is. Het College 
voor de Rechten van de Mens oordeelde vorig jaar dat de voltijdsbonus daarom alleen is toegestaan 
als er een ‘hele goede reden voor is’ en die is er volgens het College niet. 
 
Wij wensen een constructief debat toe. Als u vragen heeft neem gerust contact met ons op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. M.J. ter Avest 
Directeur / bestuurder MIND 


