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Excellentie.  De aanspreektitel voor een minister, erestaatsburger of ambt bekleder. Tot 1965 niet 

alleen gebruikt bij de minister zelf, maar ook bij alle Tweede Kamerleden. Er ging een zeker respect 

vanuit, een eer omdat zij iets bijzonders neerzetten.  Excellentie stamt nog uit een bepaalde tijd, een 

bepaalde woordkeuze. Voor mij roept Excellentie namen op als Dries van Agt, Joop Den Uyl, Hans 

van Mierlo, Jozias van Aertsen, maar vooral Piet Hein Donner. Wij hebben het vandaag over de 

belangrijkste wet als het gaat om een inclusieve arbeidsmarkt voor gehandicapte en Piet Hein Donner 

was een minister die notabene vrijwillig samen met een gehandicapte, in dit geval op het niveau van 

Staatssecretaris, maar het blijft toch een gehandicapte, op de fiets vanuit huis naar zijn werk vertrok. 

 Een man die zijn rijwiel beveiligde voordat deze wederrechtelijk verwijderd werd door een sujet op het 

Binnenhof dat verslaafd is aan opiaten. Eloquent en excellent. Tegenwoordig is excellentie niet meer 

een aanspreektitel die je vaak hoort. Het wordt meer gebruikt om aan te geven dat iemand erg uitblinkt 

in het beoefenen van zijn/haar vakgebied. Een mate van excellentie.  Misschien is het daarom minder 

verbazend dat je het niet meer hoort binnen de overheid. 

 

Waar is de officiële banenaanjager vanuit de overheid? Gaat de overheid bij de volgende meting zijn 

eigen doelstellingen realiseren? De overheid die door schimmige en creatieve boekhouders de vorige 

keer de inspanningen voor de banenafspraak heeft gerealiseerd. De overheid die samen met het 

onderwijs en de zorg de minst inclusieve sectoren van Nederland zijn. De samenwerking tussen WSP, 

UWV en Gemeente is op enkele plekken succesvol, maar kan op de meeste plekken in Nederland 

‘wel een onsje beter’ zoals de Staatssecretaris treffend weet te zeggen. Door het strak hanteren van 

de wet- en regelgeving is de WSW een armoedige puinhoop, is er een tweedeling ontstaan tussen 

gehandicapten onderling, zijn wij het enige land in Europa dat niet voldoet aan het VN-verdrag en zijn 

er wellicht een aantal mensen met een beperking aan het werk, maar zijn er sinds de start van het 

Sociaal Akkoord ongeveer  240.000 mensen met een beperking minder aan het werk dan voor de wet- 

en regelgeving. Dat zijn op zijn zachtst gezegd niet bepaald excellente prestaties. 

 

En toch is er hoop. Jullie Kamerleden kunnen het respect terugbrengen. Jullie kunnen het tij keren. 

Zorg ervoor dat het Sociaal Akkoord gaat gelden voor iedereen met een beperking. Neem mensen in 

dienst, je betrokkenheid stijgt en je ziekteverzuim daalt binnen je organisatie. Stel een fanatieke 

banenaanjager aan voor de looptijd van het Sociaal Akkoord. Sterker nog: stel een arbeidsbeperkte 

fanatieke banenaanjager aan vanuit de overheid. Hanteer de VN-definitie zodat iedereen met een 

arbeidsbeperking meetelt en in aanmerking komt voor een plaats binnen een passend bedrijf. Zorg 

ervoor dat ketenpartners en leveranciers worden vrijgesteld en alles meetelt bij de hoofdinkoper en de 

aller belangrijkste verandering. Maak deze wet leuk, inspirerend en de moeite waard. Zoals we in 

1918 aan het begin stonden van het echt serieus nemen van vrouwen staan we een kleine 100 jaar 

later aan de vooravond van een inclusieve revolutie.  En lukt jullie dit, dan buigen we diep en spreken 

alle kiezers in Nederland straks u weer terecht aan met uw welverdiende eretitel Excellentie. 

 

Gesproken column van Sven Romkes tijdens de dialoogsessie van ruim 50 werkgevers met Tweede 

Kamerleden, georganiseerd door De Normaalste Zaak, mei 2017 

 


