
 
 

Technische vragen Rick Nederend, raadslid VVD Stichtse Vecht 

 

Voor de VVD Stichtse Vecht moet iedere inwoner mee kunnen doen in de samenleving en is het goed dat 

er ondersteuning is voor inwoners die dat nodig hebben. Ook als het gaat om meedoen op de arbeidsmarkt. 

Werk is meer dan het verdienen van een boterham. Om die reden heeft de VVD Stichtse Vecht het rapport 

van de Nationale Ombudsman ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld? 1 met verbazing gelezen. 

 

Door de Nationale Ombudsman wordt gesteld dat een gemeente altijd een verantwoordelijkheid blijft  

houden ten opzichte van haar inwoners, ook als zij haar taken heeft uitbesteed of heeft overgedragen. Dit 

geldt des te meer wanneer het gaat om kwetsbare inwoners, zoals mensen die zijn aangewezen op beschut 

werk (‘beschut werkers’, Wsw’ers en ‘de doelgroeper’). 

 

Naar aanleiding van het onderzoek door de Nationale Ombudsman hebben wij de volgende vragen: 

 

1. Heeft onze gemeente een klachtenprotocol of een loket waar burgers, met name kwetsbare groepen 

zoals inwoners met een arbeidsbeperking, rechtstreeks terecht kunnen met hun probleem of klacht? 

Zo nee, waarom niet? 

 

De gemeente heeft geen specifiek klachtenprotocol of loket waar met name kwetsbare groepen 

rechtstreeks terecht kunnen. De gemeente heeft een klachtenverordening. Alle klachten over 

gedragingen van bestuursorganen van de gemeente zelf, worden volgens deze verordening behandeld. 

Daarbij maakt het niet uit door wie de klacht is ingediend.  

Inwoners van Stichtse Vecht met een Wsw indicatie zijn grotendeels aan het werk bij Kansis. Dat geldt 

ook voor de inwoners met een beschikking “nieuw beschut werk”. Wanneer er klachten bij medewerkers 

zijn met betrekking tot het werkgeverschap, kunnen deze kenbaar worden gemaakt bij Kansis. Wanneer 

inwoners klachten hebben over de gemeentelijke rol in het proces van de Wsw en/of nieuw beschut, is de 

reguliere klachtenverordening van toepassing. 

 

2. Als deze taken zijn overgedragen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is er bij de 

gemeente sprake van toezicht op de klachtenafhandeling door het bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

                                                                 
1 Rapport Nationale Ombudsman, ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld? Een onderzoek naar de behandeling van 
klachten van mensen met een arbeidsbeperking. 



 
De taak klachtenafhandeling is niet specifiek overgedragen aan Kansis, maar wordt gezien als integraal 

onderdeel van de uitvoering van de Wsw en/of de uitvoer van de voorziening beschut werk in opdracht 

van de gemeente. Wel zijn er verschillende mogelijkheden voor medewerkers om eventuele problemen 

aan te kaarten. Kansis heeft een externe vertrouwenspersoon, er is een afzonderlijke commissie van de 

OR en medewerkers ontvangen een map waarin de routes worden benoemd die medewerkers kunnen 

kiezen wanneer zij problemen ondervinden.  Hierbij nog de aantekening dat Kansis geen 

gemeenschappelijke regeling is, maar een stichting waarbij het toezicht wordt uitgevoerd via een raad 

van commissarissen met daarin gemeentelijke vertegenwoordigers.  

 

Beschut werkers trekken doorgaans niet snel aan de bel als zij problemen ervaren. 

3. Hoe houdt de gemeente vinger aan de pols bij de beschut werkers? Vraagt de gemeente actief aan 

beschut werkers, Wsw’ers en doelgroepers hoe het is op de werkvloer en/of bij de werkgever? Zo nee, 

waarom niet? 

De beschut werkers en Wsw’ers van Stichtse Vecht zijn vrijwel allemaal bij of via Kansis aan het werk. 

Kansis heeft als gedeeltelijk opvolger van SW bedrijf PAUW ruime ervaring in het werken met kwetsbare 

werknemers en beschikt over een (personele) infrastructuur met o.a. trajectbegeleiders die als specifieke 

taak hebben de medewerkers te begeleiden op de werkvloer. Dat geldt ook wanneer medewerkers  

werken op een andere  locatie of gedetacheerd zijn. Als gemeente vragen we daarom niet actief aan deze 

doelgroepen naar de situatie op de werkvloer.  

Voor de inwoners met een registratie in het doelgroepenregister is de situatie anders. Voor deze groep 

geldt dat er rondom de bemiddeling naar werk intensief contact is met zowel de werknemer als de 

werkgever. Dat kan eventueel  worden aangevuld met jobcoaching op de werkvloer. Wanneer 

werknemers met een registratie in het doelgroepenregister een dienstverband hebben, is er geen 

structureel contact meer tussen gemeente en medewerker.  

  

4.  De diversiteit binnen beschut werk is groot. Kiest de gemeente bewust voor een andere vorm van 

benadering bij de verschillende doelgroepen? 

Binnen beschut werk wordt er geen onderscheid gemaakt in de benadering van verschillende 

doelgroepen. 

 
Namens de VVD-fractie, 

 

Rick Nederend 


