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Aan: 
- het college van B&W gemeente Schagen 
- het college van B&W gemeente Hollands Kroon 
- het college van B& W gemeente Den Helder 
 
 
Den Helder, 28 april 2015.  
 
Betreft: Advies inzake het voorstel Participatiewet – Instrumentarium 
 Advies inzake Re-Integratieverordening 
 Advies inzake Verordening Loonkostensubsidie 
 
 
Geacht college, 
 
Hoewel de raadsvoorstellen en de verordeningen aangaande bovengenoemde onderwerpen 
niet officieel aan het WSW-panel zijn voorgelegd is het panel toch zo vrij om haar advies aan 
u over te brengen. 
 
Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 verandert er veel voor burgers en 
gemeenten. Wij begrijpen dat het voor iedereen een cultuurverandering inhoudt.  
Ons WSW-panel stelt zich in dienst ter behartiging van de belangen van de kwetsbare groep 
burgers die een arbeidsbeperking heeft. Juist door die kwetsbaarheid dient er zorgvuldig met 
hun belangen te worden omgegaan. Zij mogen in geen geval in een nadelige positie 
terechtkomen. 
 
Door de veranderde werkwijze van gemeenten (het instellen van sociale- of wijkteams) is het 
voor de burger niet altijd meer duidelijk waar men zich voor wat moet aanmelden. 
Er wordt gesproken over het altijd melden bij de wijkteams. Maar in het voorstel 
Participatiewet-Instrumentarium wordt in bijlage 1 (proces werkintake) gesproken over 
aanmelden bij de uitstroomunit. Deze uitstroomunit kan weer doorverwijzen naar het 
wijkteam. Onduidelijk is voor ons hoe de aanmelding nu moet gebeuren. Bij het wijkteam, 
dan naar de uitstroomunit, en dan weer terug naar het wijkteam? Of direct bij de 
uitstroomunit, maar hoe en waar kan de burger die vinden? 
 
In de toelichting wordt ook aangegeven dat de colleges, of ambtshalve, vaststellen wie in 
aanmerking komt voor een bepaalde doelgroep. 
Dit vereist deskundigheid. Wij pleiten er voor om juist voor deze groep te zorgen dat er 
deskundige en empathische medewerkers ingeschakeld worden voor de behandeling van de 
aanvraag. Onze doelgroep is niet altijd in staat om alle consequenties te overzien. Hier moet 
voorzichtig en geduldig mee omgegaan worden. Het is, zoals gezegd, een kwetsbare groep. 
 
In de Re-integratie verordening wordt in artikel 7 lid 3 aangegeven dat het college de 
omvang bepaalt van het aanbod beschut werk, op basis van het aantal werknemers dat 
uitstroomt met een dienstverband op grond van de WSW.  
Niet duidelijk is hoe omgegaan wordt in het geval dat er minder dan verwacht uitstroom is 
van WSW-ers. Komen de “beschut werkers nieuw” dan op een wachtlijst? Moeten zij dan 
nog, wellicht langere tijd, thuis blijven zitten. Zonder enige sociale activering? 
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Graag willen wij van uw college hierover uitsluitsel. 
 
Tevens dringen wij er bij uw college op aan om het beschut werken in de Kop van Noord-
Holland uit te laten voeren door Noorderkwartier. Met andere woorden: voortzetting van de 
bestaande werkwijze. Noorderkwartier beschikt over de deskundigheid over, en de 
mogelijkheden tot werk voor, de doelgroep. Deze voorziening in onze regio moet behouden 
blijven. Zowel voor de bestaande groep als voor de nieuwkomers. 
 
Wij verzoeken uw college om  het WSW-panel regelmatig (per halfjaar) op de hoogte te 
brengen van het aantal door de gemeente aangemelde personen voor beschut werken en 
van het aantal personen dat in aanmerking komt voor loonkostensubsidie, met daarbij 
vermeldt het aantal werkelijk geplaatste personen.  
Daarbij dient ook aangegeven te worden hoeveel van deze personen een indicatie beschut 
werken hebben gekregen van het UWV. 
 
Wij verzoeken u ons te informeren over de genomen besluiten met betrekking tot het 
bovenstaande. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het WSW-panel, 
 
 
 
J.Albrechts, voorzitter  

  


