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Ongevraagd advies brief arbeidsbeperkten

Heerlen/Posterholt, 11 november 2015

Geacht College,
Volgens onze informatie heeft de Wajonggroep van de FNV de gemeenteraden een
brandbrief gestuurd, waar we met klem uw aandacht voor vragen.
De Wajonggroep FNV heeft namelijk van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vernomen dat er nog nauwelijks keuringen bij het UWV voor beschut
werk zijn aangevraagd. Ook is het beloofde doelgroepenregister nog steeds niet in
werking getreden, terwijl de wet de gemeenten daartoe verplicht. Bovendien zijn er
sinds 1 januari 2015 slechts 43 van de 30.000 beschutte werkplekken gerealiseerd. De
CRR deelt de verontwaardiging daarover van de Wajonggroep FNV.
De 30.000 plaatsen voor beschut werk, die in de Participatiewet bedoeld zijn voor de
meest kwetsbare gehandicapte werknemers, moeten in de loop van de tijd worden
ingevuld. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om de omvang van die groep te bepalen.
In de verdeelsleutel van de financiële middelen van de Participatiewet zitten overigens
wel de extra middelen in die deze groep nodig heeft voor begeleiding en het realiseren
van beschutte werkplekken. Kortom, gemeenten krijgen extra geld voor deze groep.
Helaas is het geen doeltoewijzing, met deze treurige resultaten dus tot gevolg.
Als het waar is dat er geen beschutte werkplekken worden gerealiseerd, dan zou dat
betekenen, dat mensen van deze kwetsbare groep bij gemeenten niet veilig zijn. We
hebben begrepen dat 20% van de gemeenten al besloten hebben geen beschutte
werkplekken te realiseren, terwijl de bedoeling van een echte baan, met loon en een
cao, achter de horizon verdwijnt.
De overige gemeenten hebben wel een verordening over beschut werk, maar voor dit
jaar zijn er in totaal slechts 422 werkplekken gepland in plaats van de bedoelde 1.600
banen. Van dat laatste aantal is het dus al helemaal de vraag of het gaat lukken die te
realiseren.
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De CRR zou graag van u willen vernemen hoeveel mensen in uw gemeente in
aanmerking komen voor zo’n beschutte werkplek, hoeveel beschutte werkplekken u
heeft gerealiseerd of hoeveel werkplekken u gaat realiseren en wanneer en welke
mensen volgens u aan de criteria voor zo’n beschutte werkplek voldoen?
Het is teleurstellend dat de beleidsvrijheid van gemeenten ertoe leidt dat er geen
beschutte werkplekken worden gerealiseerd. We zien deze variant als een (helaas
uitgekleed) alternatief van de WSW. Het is al erg genoeg dat de groep die beschermd
kan werken zoveel kleiner is geworden, maar dat gemeenten ervoor kiezen om de
extra gelden in te zetten voor minder kwetsbare mensen vinden we in dat licht onjuist.
We dringen er bij u op aan dat mensen die ook met begeleiding niet in de reguliere
markt een plek kunnen krijgen toch werk, baan en een loon wordt geboden in een
beschut-werk-constructie. We vinden dat de plaatsen in de SW-bedrijven
voorbehouden moeten worden aan mensen met een arbeidsbeperking. Ze moeten niet
worden ingevuld door andere werkwillige en niet-arbeidsbeperkte
bijstandsgerechtigden, alleen omdat deze groep goedkoper is en enkel de winstmarges
van de Westrom en/of De Risse verhogen. Bovendien zou dat een kostentoename
betekenen: immers voor elke bijstandsgerechtigde moet u per dagdeel zogenaamde
begeleidingskosten aan het SW-bedrijf betalen (in 2012 was dat € 40 per persoon per
dagdeel); dit is weggegooid geld.
De Wajonggroep FNV heeft bij staatssecretaris Kleinsma haar zorgen kenbaar
gemaakt en aangedrongen op actie. De staatssecretaris hoopt op een kentering op
korte termijn. Zij heeft nu voor de komende jaren extra middelen hiervoor
uitgetrokken.
Wij zullen erop blijven aandringen dit geld als doeltoewijzing te realiseren, zodat niet
weer de meest kwetsbare arbeidsgehandicapten buiten de boot vallen.
Wij verzoeken en adviseren u de beschutte werkplekken voor de mensen met een
zwaardere arbeidsbeperking/handicap te realiseren. Ook wat betreft het te
verwerkelijken aantal garantiebanen willen wij graag vernemen of dit aantal in deze
regio wordt gehaald. Dit betekent dat er voor 2016 185 banen in de marktsector en 45
bij de overheid gerealiseerd zouden moeten worden. Het is onbekend hoeveel
garantiebanen er dit jaar zijn verwezenlijkt; het is volgens onze informatie ‘een
tiental’. Veel te weinig dus.
Ook dringen we er bij u op aan in het Werkgeversservicepunt stappen te ondernemen
om het doelgroepenregister op orde te krijgen en in werking te laten treden, want tot
op heden is er nog weinig gerealiseerd voor deze kwetsbare groepen.
Graag zouden we van u willen vernemen wat u onderneemt voor de mensen die op de
wachtlijst staan voor het SW-bedrijf. Zij zouden namelijk de eerste drie jaar (nu nog
twee jaar) voorrang krijgen bij de eerdergenoemde beschutte werkplekken en/of
garantiebanen. We weten niet hoeveel mensen in deze regio wachten op een
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dergelijke aangepaste werkplek. We hopen dat u ons meer duidelijkheid omtrent de
wachtlijst kunt verschaffen.
We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Graag worden we op de
hoogte gehouden. Mocht u onze inbreng bij dit onderwerp op prijsstellen, dan zijn we
graag bereid daaraan onze bijdrage te leveren.
Namens de Cliëntenraad Roerdalen,

met vriendelijke groet,

Mr. G.C. van Elk

Drs. N. van Poll

Voorzitter

Secretaris
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