
Achtergrondinformatie en voorwaarden proef Persoonlijke ondersteuner 

decentrale volksvertegenwoordiger 

Achtergrond proef 

Van de Nederlandse bevolking ondervindt 10 tot 15% in meer of mindere mate 

beperkingen als gevolg van een (chronische) ziekte, aangeboren aandoening of 

handicap. Slechts 0,5% van de politieke ambtsdragers heeft een dergelijke structurele 

functionele beperking. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

heeft een Actieplan gelanceerd om te bevorderen dat er meer mensen met een 

beperking kunnen bijdragen aan het openbaar bestuur 

(https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/inclusief-en-divers-

bestuur/actieplan-politieke-ambtsdragers-met-een-beperking).   

 

Een van die maatregelen is om volksvertegenwoordigers met een beperking de mogelijk-

heid te geven een persoonlijke ondersteuner in te huren. Met behulp van die, op de 

beperking van, die volksvertegenwoordiger afgestemde ondersteuning kan die volks-

vertegenwoordiger zich beter richten en concentreren op het vervullen van de functie 

van volksvertegenwoordiger als zodanig. In Vlaanderen zijn hiermee al enige jaren 

goede ervaringen opgedaan.  

 

Proef: 20 deelnemers 

Op basis van het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking start een proef in 

april 2021 lopend tot maart 2022. Aan deze proef kunnen maximaal 20 persoonlijke 

ondersteuners deelnemen.  

 

Elke ondersteuner heeft tijdens de proef recht op een vaste vergoeding van 640 euro per 

maand. Deze vergoeding is inclusief onkostenvergoeding. De volksvertegenwoordiger 

bepaalt wie hij of zij inhuurt omdat deze het beste kan inschatten wat hij of zij nodig 

heeft als ondersteuning. Doel van de proef is om te bekijken of deze vorm van 

ondersteuning in Nederland werkt. Na een jaar wordt de proef met de deelnemers 

geëvalueerd.  

 

Voorwaarden proef  

De volgende voorwaarden gelden: 

• U bent volksvertegenwoordiger voor een gemeente, een provincie of een 

waterschap. 

• U meldt u aan als deelnemer aan de proef omdat u een praktische ondersteuner wil 

inhuren voor uw ondersteuning als volksvertegenwoordiger tijdens de duur van de 

proef. 

• U hebt een structurele functionele beperking waarvan u kan onderbouwen dat die 

belemmerend werkt in het uitoefenen van die volksvertegenwoordigende functie (zie 

hieronder wat daaronder wordt verstaan).  

• De ondersteuner is achttien jaar of ouder en heeft de bereidheid een geheimhou-

dingsverklaring te ondertekenen. De ondersteuner mag niet in de plaats van de 

volksvertegenwoordiger treden. De taak van een persoonlijk ondersteuner is gericht 

op het bijstaan van u als volksvertegenwoordiger bij de uitoefening van uw taak 

zodat u zoveel als mogelijk in dezelfde uitgangspositie komt als een volksvertegen-

woordiger zonder beperking. 

• Tijdens de proef wordt er per volksvertegenwoordiger één vergoeding betaald voor 

één ondersteuner.  

• U en uw ondersteuner doen mee aan de evaluatie van het ministerie van BZK tijdens 

en na de proefperiode van een jaar. 

• BZK informeert de voorzitter en griffier van de betrokken Staten, gemeenteraad of 

algemeen bestuur van het waterschap vooraf over de inhoud en reikwijdte van de 

proef.  

  

Uitvoering via de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/inclusief-en-divers-bestuur/actieplan-politieke-ambtsdragers-met-een-beperking
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De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert de proef uit namens het ministerie. 

Om u aan te melden voor de proef kunt u tot 1 mei 2021 een aanvraag indienen via 

info@raadsleden.nl. In deze aanvraag geeft u gemotiveerd aan op welke wijze u voldoet 

aan de voorwaarden, in welke provincie, gemeente of waterschap u volksvertegenwoor-

diger bent en wie uw ondersteuner zal zijn. U tekent hiervoor een verklaring. 

 

Voor eventuele vragen kan van maandag tot en met donderdag contact worden 

opgenomen met Gerhard Brunsveld, bestuurs- en verenigingssecretaris van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (gerhard.brunsveld@raadsleden.nl; 06-

53549790). 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden toetst aan de hand van uw gemotiveerde 

aanvraag of er is voldaan aan de voorwaarden. De proef is gemaximeerd op 20 

volksvertegenwoordigers. Politieke voorkeur is geen overweging voor deelname aan de 

proef. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betaalt u als volksvertegenwoordiger 

en u betaalt uw ondersteuner.  

  

Wat is een structurele functionele beperking? 

Er is sprake van een beperking als dit belemmerend werkt bij de participatie in de 

maatschappij en die door betrokkene ook als zodanig wordt ervaren. Het is een relatief 

begrip, maar essentieel is dat een u kan onderbouwen dat u belemmerd wordt of 

moeilijkheden ondervindt in het uitoefenen van die volksvertegenwoordigende functie 

vanwege: 

• Een conditionele beperking; deze heeft betrekking op belastbaarheid en gebrek aan 

energie.  

• Een motorische beperking; deze heeft tot gevolg dat iemand beperkt is in zijn 

spraak, bewegingen of handelingen.  

• Een chronische aandoening; deze betreft een beperking zonder kans op (volledig) 

herstel zoals hart- en vaatziekten, kanker, reuma, astma en artrose. 

• Zintuigelijke beperkingen; deze hebben te maken met problemen met het zicht of 

het gehoor.  

• Een verstandelijke beperking; deze betreft een beperking in intelligentie, 

bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down.  

• Een psychische beperking; deze heeft betrekking op emotionele problemen, 

gedragsproblemen of sociale problemen. Bijvoorbeeld een psychotische stoornis, 

autisme, depressie of persoonlijkheidsstoornis. 
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