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1. Was- en Strijkservice 
In samenwerking tussen Probedrijven/Proschoon en Wonen plus Welzijn - Onderdeel de Factorie - 
gaat in november 2021 binnen de gemeente Schagen de Pilot Was- en Strijkservice van start. 
Dit in overleg met Thuiszorggroep Samen. In de Pilot wordt de levensvatbaarheid onderzocht van een 
dienst die tegen betaling huishoudelijk textiel van particulieren thuis ophaalt, wast/strijkt en weer 
thuisbrengt. Deze service zal worden uitgevoerd door een combinatie van werknemers afkomstig van 
Probedrijven en De Factorie. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de activiteit “Buurtkamer” van 
Wonen plus Welzijn. 

Begonnen wordt in het woon-zorgcomplex Jozefoord in Tuitjenhorn. Daar kan gebruik worden 
gemaakt van een ruimte en wasmachine van Thuiszorg. Andere benodigde apparatuur moet worden 
aangeschaft. Bij gebleken succes kan deze activiteit uitgebreid worden naar andere dorpen. 

Inhoudelijk doel is het helpen bevorderen van de leefbaarheid, dit door de activiteit kleinschalig uit 
te voeren op lokaal niveau, aansluitend op het concept “buurtkamer“ van Wonen plus Welzijn. 
Tevens biedt dit nieuw werk voor de doelgroepen van de GRGA en de doelgroep “re-integratie” van 
De Factorie. Daarnaast wordt geprobeerd een extra contact-signaleringsfunctie te bieden aan de 
(potentiële) cliënten van Thuiszorg. 

De opzet van de pilot is ambtelijk besproken met de afdelingen WMO en Participatie van de 
gemeente Schagen. Daarbij is de mogelijkheid geopperd deze service (na gebleken succes) als 
voorliggende voorziening aan te bieden in het voortraject van de WMO. Ambtelijk is inhoudelijke en 
financiële steun toegezegd vanuit de GRGA, onder de noemer van “Ontwikkeling nieuwe 
werkgelegenheid”. 
 

2. Samenwerking met UWV 
Op initiatief van de GRGA is op 12 oktober 2021 overlegd met het UWV over de mogelijkheid van 
deelname van mensen met een Wajongindicatie aan de voorziening Duurzaam met LKS. 

Dit door financiële ondersteuning vanuit het UWV. Deelnemers waren Anne Engelbrecht (manager 
dienstverlening werkgevers UWV) en 2 collega’s van het UWV, Han Wonder (coördinator WSP), 
Geert van Heijster (hoofd HRM Probedrijven) en ondergetekende. 

Vooralsnog wil het UWV de samenwerking geen vormgeven op basis van de voorgestelde Pilot. Wel 
wil men over concrete individuele situaties overleggen met de GRGA. Met name over financiële 



compensatie, te beginnen bij de huidige twee werknemers van de GRGA die een Wajongindicatie 
hebben. 

3. Deelnemers Duurzaam met LKS: jaarlijkse verrekening met gemeenten 
De gemeenten betalen 100% van de loonkosten van de deelnemers aan de voorziening “Duurzaam 
met LKS”. 

Intern wordt dit door de gemeenten voor een deel geboekt op de post LKS (Loonkostensubsidie), 
voor het resterende deel op overige Participatiegelden. Voor de registratie van de LKS en de 
betalingen is een landelijk protocol, de Preferente Procedure” afgesproken tussen VNG, Divosa en 
werkgevers. 

Deze procedure voorziet in betaling per maand of per 3 maanden van de LKS aan de werkgever. De 
consulenten Sociaal Domein van de gemeenten voeren deze Preferente Procedure geautomatiseerd 
uit met behulp van een “suite” in de software. 

Na overleg met de betrokken ambtenaren en de softwareleveranciers Centric (Den Helder en 
Schagen) en PinkRoccade (Hollands Kroon) krijgt de software een “upgrade”. Hierdoor wordt de 
afrekening met de werkgever GRGA automatisch -via een tussenrekening- afgehandeld. Voor de 
consulenten verandert er niets, de financiële administratie krijgt er een tussenrekening bij. De 
upgrade wordt gratis ingevoerd. 

4. Inbesteden van schoonmaakwerk 
Er is (opnieuw) discussie ontstaan over de mogelijkheid van quasi-inbesteden bij Probedrijven en met 
name bij Proschoon B.V. Er is beslecht dat dit wel mogelijk is voor gemeenten. 

 
5.   Wijziging GR Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland  

Door het wijzigen van de GRGA kan de nieuwe BV ProSchoon de regeling van de CAO Schoonmaak 
toepassen volgens de regels van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans.  

Advies: 
Advies is geen wensen en bedenkingen mee te geven over voorgenomen besluit. U kunt zich hierover 
buigen op bij de RNN op 18-11. 
 
6.   Kadernota 
Kern van het verhaal voor 2023 beschreven, staat nog niet in de goede vorm. Wordt nog 
gedaan.  
 
7.   WSW-panel 
Voorgesteld wordt eenzelfde budget van €10.000 te geven aan het WSW-panel. Dit is een 
georganiseerd orgaan van werknemers van Pro werkbedrijven.  
 
8.  Verzoek Probedrijven voor het beschikbaar stellen van extra bijdrage Coronasteun. 
Pro wilt graag een deel van de landelijke Coronasteun, voorstel is dit niet uit te keren omdat 



Pro winst heeft gemaakt. Minimaal eerst met concrete voorstellen komen alvorens geld uit te 
keren. 
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