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Geachte voorzitter, 
 
Op 14 oktober 2021 heeft de vaste commissie voor SZW een afschrift ontvangen 
van de brief van Crohn & Colitis NL (C&C NL) over werk en Inflammatory Bowel 
Disease (IBD), gericht aan de minister van SZW. In de brief gaf C&C NL aan met 
het ministerie in gesprek te willen gaan over hoe werkenden met IBD nog beter 
gefaciliteerd kunnen worden, waarbij het thuis-/hybride werken nieuwe kansen 
biedt voor deze groep werkenden. In de procedurevergadering van 12 oktober 
2021 heeft de commissie besloten graag een afschrift van het antwoord op deze 
brief te ontvangen. In de bijgevoegde antwoordbrief wordt, zoals ook afgesproken 
met C&C NL, de kern van het gesprek en de gemaakte afspraken benoemd. 
 
Kernpunten antwoordbrief 
Op 29 november 2021 heeft SZW een prettig en goed gesprek gevoerd met C&C 
NL. In het gesprek heeft C&C NL een schets gegeven van de patiëntengroep en de 
activiteiten die de afgelopen periode zijn ontplooid voor mensen met IBD. 
Vervolgens heeft SZW verteld over het project hybride werken, het Arboportaal, 
het aankomend SER-advies over hybride werken en het steunpakket Mentale en 
Fysieke gezondheid. Tot slot is afgesproken dat SZW graag met C&C NL in contact 
blijft en meedenkt over de vraag hoe werkenden met IBD nog beter gefaciliteerd 
kunnen worden. Voor de korte termijn is afgesproken dat C&C NL zoekt naar 
relevante en geschikte informatie voor werkgevers en werknemers die via het 
Arboportaal gedeeld kan worden en dat C&C NL ideeën uitwerkt over hoe 
werkenden met IBD beter kunnen worden gefaciliteerd.  
 
De Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
C.E.G. van Gennip


