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VERZONDEN 2 7 MEI 2015 
Geachte heer Albrechts, 

Op 28 april jl. heeft u ons een brief gestuurd waarin u aangeeft advies uit te brengen op de twee 
verordeningen Participatiewet die voor vaststelling worden aangeboden aan de raad op 30 juni 2015. 

Wij kunnen u hierover het volgende mededelen. 
Formeel gezien brengt u advies uit aan het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 
Gesubsidieerde Arbeid. U brengt advies uit op beleidsdocumenten over de uitvoering van de (oude) 
Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
De toegang tot de Wsw is vanaf 1 januari 2015 gesloten. De nieuwe voorziening beschut werk valt 
onder de Participatiewet. De Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon en Schagen is gevraagd 
advies uit te brengen, hetgeen ook is gebeurd. 
In overleg met u en het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde 
Arbeid moet bekeken worden hoe de toekomstige advisering op beleidsstukken over onderwerpen 
als de voorziening beschut werken kan worden opgepakt. Deze keer hebben wij uw advies wel 
betrokken bij de vaststelling van de verordeningen. 

1. Toegang 
U geeft aan dat het voor burgers niet duidelijk is waar men zich moet melden om voor een 
voorziening in aanmerking te komen. Het schema dat als bijlage is opgenomen bij de notitie 
Instrumentarium Participatiewet spreekt van werkintake door de Uitstroomunit. Dit schema is bedoeld 
voor de uitvoerende consulenten. Daardoor gaat het schema uit van de situatie dat de cliënt al 
'binnen' is. De cliënt meldt zich, net als voorheen, op www.werk.nl voor het indienen van een 
aanvraag voor een bijstandsuitkering. Daarna meldt hij zich telefonisch voor een intake via het 
centrale telefoonnummer van de gemeente Schagen. Dit staat duidelijk aangegeven op de website 
van het Wijkteam Schagen (en Hollands Kroon). Na melding wordt de inwoner uitgenodigd voor een 
gesprek bij de Uitstroomunit. Voor de aanvrager zelf is het één en dezelfde toegang, namelijk via het 
wijkteam. Hoe de gemeente het hierachter georganiseerd heeft, is voor de aanvrager niet relevant. 
Als hij maar geholpen wordt door de juiste persoon. 
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2. Deskundigheid personeel 
De deskundigheid om de noodzaak van loonkostensubsidie en beschut werk te herkennen is 
voldoende aanwezig bij de medewerkers van de Uitstroomunit. Empathisch vermogen maakt 
onderdeel uit van de vaardigheden van deze medewerkers. 

3. Wachtlijst beschut werken 
De voorziening beschut werken kent geen wachtlijstbeheer zoals voorheen onder de Wsw. De 
doelgroepen Wsw en beschut werken komen ook niet geheel met elkaar overeen. Voor een ieder die 
een aanvraag voor een Participatiewet uitkering indient, wordt door middel van maatwerk gekeken 
welk instrument het beste kan worden ingezet. Dit kan betekenen dat iemand die voorheen voor een 
Wsw-dienstbetrekking in aanmerking zou komen, nu bij een reguliere werkgever zou kunnen werken 
met loonkostensubsidie voor de werkgever. Het kan ook betekenen dat iemand eerst arbeidsmatige 
dagbesteding krijgt of sociale activering, en in een later stadium in aanmerking komt voor een 
voorziening beschut werken. Van belang is dat een ieder die een uitkering ontvangt op grond van de 
Participatiewet, de kans moet krijgen naar vermogen mee te doen in de samenleving. 

4. Uitvoering door Noorderkwartier 
U pleit ervoor om beschut werken nu en in de toekomst, te laten uitvoeren door Noorderkwartier. Voor 
2015 is de uitvoering beschut werken gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling 
Gesubsidieerde Arbeid, en van daaruit gemandateerd aan de NV Noorderkwartier. Ook voor 2016 
wordt de raad voorgesteld beschut werken op deze manier te beleggen. Hoe dit in de toekomst 
(2017 en verder) vorm en inhoud zal krijgen, is nu nog niet bekend. 

Wij danken u voor uw advies en wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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