
Op 26 april 2018 (omstreeks 11.55 uur) hield Chris Stoffer (SGP) zijn 

eerste speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Lees hieronder 

zijn volledige bijdrage: 

"Dank u wel, voorzitter. Het is bijna vijf voor twaalf, maar dat zegt hoop ik niets over mijn 
maidenspeech. 

Voorzitter. Ik schat in dat de meesten die in deze zaal zitten, weleens in Den Bosch zijn 
geweest. Zo ging vele jaren geleden een jongen met zijn vader naar Den Bosch. En waar ga je 
dan naartoe? Dan ga je naar de Sint Jan, tenminste, dat neem ik aan. Ik zie meneer Peters 
instemmend knikken. Ze liepen daar samen door die Sint Jan. Op een gegeven moment zei de 
vader: kijk eens omhoog. Wat zag hij daar? Een oog. Dat is het oog van God, zei zijn vader. 
Je moet je maar goed altijd herinneren dat, waar je ook bent, dit eigenlijk overal het geval is. 
De jongen had niet gedacht dat dit zo'n thema in zijn leven zou worden. Vele jaren later stond 
die jongen, inmiddels een man geworden, boven de box van zijn derde kind. Een beetje 
moedeloos. Er was een grote kans dat het kind een ernstige ziekte had. Hij had zelf een zware 
baan en een hele hoop zaken die daaromheen speelden. Hij dacht: hoe moet dat nu? Hij bleef 
kijken naar het kind en dacht: ik zal voor jou zorgen. Toen kwam dat moment in die Sint Jan 
in Den Bosch weer terug. Toen zei zijn hemelse vader: kijk eens omhoog. Zoals jij kijkt naar 
dat kind en zegt "ik zorg voor jou", zo zorg ik ook voor jou. Dat was een prachtig moment. 
Dat kind bleek gelukkig gezond te zijn. Het is mijn dochtertje van drie, dat als een prachtig 
kind vrolijk en opgewekt alles kan wat wij destijds niet hadden gedacht. 

Die man die daar boven die box stond, staat nu hier. Ik zal u eerlijk zeggen: de afgelopen 
maand, toen ik werd gebeld door mijn huidige fractievoorzitter Kees van der Staaij met de 
vraag "zou je beschikbaar willen zijn om hier naar de Kamer te gaan?" kwam ook dat moment 
weer boven van "kijk eens omhoog". Dat heb ik gedaan en ik hoop dat ik ook de komende 
jaren, zolang ik hier mag zijn, omhoog mag kijken en met dat liefdevolle oog waarmee God 
naar mij kijkt, mag kijken naar de onderwerpen die hier voor de Nederlandse samenleving 
langskomen. 

Dan ga ik over naar het onderwerp waar ik vandaag over mag spreken in mijn maidenspeech. 
Het gaat vandaag wel over iets. Het gaat over mensen die het niet gemakkelijk hebben. 
Mensen die niet zomaar 's morgens uit hun bed stappen en zeggen: ik ga gewoon aan het 
werk. Toch zijn het mensen die wel zeggen: ik zou heel graag zien dat ik volwaardig mee kan 
doen in deze samenleving. Voor de SGP zijn er vandaag dan ook twee uitgangspunten als wij 
kijken naar die werknemers met een arbeidsbeperking. 

Het eerste uitgangspunt is dat de overheid werknemers met een beperking moet ondersteunen 
om zo veel mogelijk volwaardig aan het werk te kunnen. Het tweede is — dat mogen we 
zeker niet vergeten — dat onze inspanningen niet gaan slagen als wij niet de hulp van de 
werkgevers hebben. Dat zijn twee dingen die wij bij elkaar zullen moeten brengen. De SGP 
plaatst vraagtekens zowel bij de problemen die geschetst worden als bij de oplossingen die het 
kabinet in dit geval ziet. 

De klachten over de bureaucratie lijken vooral afkomstig van grote bedrijven, maar wij 
hebben ook heel veel reacties gehoord en gezien van werkgevers die tevreden zijn over de 
loonkostensubsidie. Het zijn bovendien vaak de kleine werkgevers die een belangrijke rol 
spelen bij het in dienst nemen van werknemers met een beperking. Onze vraag is dan ook: hoe 
kijkt het kabinet hiertegen aan? Daarnaast vraagt de SGP zich af of het verplaatsen van 
bureaucratie de juiste oplossing is. Het kabinetsplan helpt wellicht grote bedrijven, maar 



vraagt veel meer van kwetsbare werknemers en wellicht ook van gemeenten. De SGP heeft er 
nadrukkelijk zorg over of dit wel goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan het werken met twee 
inkomstenbronnen. 

Daarnaast onderkent het kabinet dat schoolverlaters uit het praktijkonderwijs en speciaal 
onderwijs vanaf 21 jaar wel degelijk extra risico's gaan lopen. De SGP vindt ook dat de 
ondersteuning van werkgevers niet beperkt kan worden tot het wel of niet toekennen van 
loondispensatie. Gaat het kabinet werkgevers bijvoorbeeld ook het wettelijke recht bieden en 
de mogelijkheid geven om de loonschaal van 100% minimumloon te hanteren? Wil het 
kabinet nog eens bezien of de toepassing van het loonkostenvoordeel niet nog gemakkelijker 
kan? 

De SGP constateert dat doelstelling van het kabinet eenzijdig gericht is op meer plekken voor 
beschut werk. Wij hebben zojuist aantallen gehoord van 20.000. Dat voorkeursbeleid vindt de 
SGP onwenselijk, omdat andere werknemer met een beperking hierdoor op achterstand 
worden gezet. 

Mevrouw de voorzitter, ik ga naar een afronding van mijn eerste termijn. De plannen van het 
kabinet raken een grote groep kwetsbare mensen. Zo ben ik straks ook begonnen. Voordat we 
aan de slag gaan, moeten we dus echt goed weten waar we aan beginnen. De SGP is niet 
coûte que coûte tegen loondispensatie, maar we constateren dat er op dit moment heel veel 
onduidelijkheid en onzekerheid is. Om tot een definitief standpunt te komen, is het voor de 
SGP in ieder geval nodig dat er bij het wetsvoorstel een uitgebreidere onderbouwing zit. 

Ik dank u wel." 

Reactie van de voorzitter: 

"Dank u wel, meneer Stoffer. Ik wil u van harte feliciteren met uw maidenspeech. Ik vond 'm 
prachtig en ontroerend. Ik blijf maidenspeeches de mooiste speeches vinden die hier worden 
uitgesproken, want daarin klinkt ook door waarom men in de politiek zit. Het was heel mooi." 

Bron: https://www.sgp.nl/actueel/bekijk-hier-de-maidenspeech-van-chris-stoffer/9028 

 

 


