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Onderwerp: Advies beschut werken
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Aan de participatieraad is voorgelegd voor advies de evaluatie pilot Nieuw Beschut Werk
met daaraan gekoppeld een nieuw plan van aanpak voor het Nieuw Beschut Werk in de
gemeente Ommen. Na het lezen van de stukken en een duidelijke uitleg en discussie met
uw beleidsambtenaar komen wij tot onderstaand advies.
Kern van het voorstel is het feit dat de gemeente Ommen voorbijgaat aan de formele
indicatiestelling van het UWV en de formele taakstelling door het rijk, geen onderscheid
maakt tussen “Wa-jongers” en “niet-Wa-jongers” en geen maximalisering van het aantal
plaatsvindt. Op basis van een eigen indicatiestelling wordt de toegang tot het nieuw beschut
werken bepaald waarna de geïndiceerde werknemers kunnen rekenen op een vaste
aanstelling. De uitvoering blijft bij Larcom met als voorwaarde dat voor iedereen, eventueel
extern, een werkaanbod wordt gerealiseerd.
De participatieraad staat positief ten opzichte van het voorstel. Het biedt meer mensen zicht
op reguliere arbeid. Dit draagt voor hen bij aan een grotere kwaliteit van leven en kan als
bijeffect hebben het verlagen van verschillende maatschappelijke kosten. Wij vragen wel
extra aandacht voor de volgende punten:
- Goed dat iedereen de prikkel behoud om zichzelf te ontwikkelen ongeacht ieders
capaciteit. Zo wordt recht gedaan aan de “inclusiviteit” van onze samenleving. We
schrijven niemand af maar iedereen mag (/”moet”) meedoen. Wij vragen wel
aandacht voor de waardering van de inzet. Deze mensen moeten ook zicht kunnen
hebben op eigen financiële onafhankelijkheid. Zeker wanneer zij zich naar hun
capaciteit 100% inzetten.
- Ondanks het uitgangspunt van het beleid “iedereen doet mee” adviseren wij toch om
op basis van de indicatieadviezen van het UWV formele indicatiebeschikkingen af te
geven voor de toegang tot het nieuw beschut werken naast de toegang op basis van
eigen afwegingen. Voorkomen wordt dat niet voldaan wordt aan de formele
taakstelling en de kwetsbaarste groep krijgt toch wat meer zekerheid op lange
termijn. Doorontwikkeling naar regulier werk moet wel de uitdaging blijven ook voor
deze groep door betere financiële vooruitzichten.
- De garantie op een vaste aanstelling moet ook echt waargemaakt worden. Ook
wanneer het tegen zit in de economisch opzicht!! Mogelijk al geoormerkte reserves
aanleggen voor de bekostiging in toekomst.

-

Extra aandacht vragen wij ook voor het traceren van de wa-jongers en niet wajongers. Samenwerking met de scholen en het UWV is hier van belang.

Omdat we hier te maken hebben met een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt stellen
wij als raad het op prijs om jaarlijks te kunnen volgen hoe de aantallen zich ontwikkelen, hoe
de ontwikkelcapaciteit van deze groep wordt uitgedaagd en hoe Larcom erin slaagt voor
iedereen een werkaanbod te genereren.
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