
                                                                                  
Reactie op adviezen d.d. 13-01-2017 en 21-07-2017 WMO-Raad Sociaal Domein Stichtse Vecht inzake lokaal plan uitvoering 
Wet sociale werkvoorziening 

 
Nr Opmerking/advies Reactie 
 Opmerkingen WMO Raad d.d. 13-01-2017  
1 De term “cafetariamodel” aanpassen. In het huidige voorstel komt deze term niet meer terug. 
2 De raad maakt zich zorgen over de (formele) positie van mensen met een 

WSW-indicatie en dringt erop aan dat deze (rechts)positie gegarandeerd 
wordt tot het moment dat een goed alternatief is uitgewerkt en 
vormgegeven. 

De rechtspositie van werknemers met een Wsw-indicatie was en blijft glashelder: deze 
indicatie ondergaat geen wijziging als het werkgeverschap anders ingericht wordt. 
Wsw-geïndiceerden behouden hun rechtspositie en hun werk.  

3 De raad wenst een goede en professionele uitvoering van de 
Participatiewet, ongeacht de wijze waarop de gemeente dat organiseert. 
Alle inwoners van Stichtse Vecht maken onderdeel uit van de 
participatiesamenleving. 

Het college deelt de opvatting dat iedere inwoner van Stichtse Vecht onderdeel van de 
samenleving uitmaakt. Degenen die (tijdelijk) op ondersteuning door de lokale overheid 
zijn aangewezen zullen deze ook ontvangen. 

4 Naast arbeidsparticipatie wenst de raad aandacht voor sociale- en 
maatschappelijke participatie. 

Het college deelt deze opvatting in het algemeen. In het voorstel waarover advies wordt 
gevraagd gaat het echter om de plannen van Stichtse Vecht rond het organiseren van 
het werk voor degenen die werken in een beschutte omgeving. 

5 De raad adviseert de begrippen arbeidsparticipatie, maatschappelijke 
participatie en sociale participatie meer in onderlinge samenhang te 
beschouwen en uit te werken en om te overwegen om de uitvoering van 
sociaal-maatschappelijke taken en rollen te belonen als arbeidsparticipatie. 

Het is in Stichtse Vecht staand beleid dat inwoners die een beroep doen op 
ondersteuning door de gemeente op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk door 
de gemeente geholpen worden (weer) zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. 
In gevallen waarin dat door feiten en omstandigheden (nog) niet (geheel) mogelijk is, 
ondersteunt de gemeente de inwoner om zijn/haar capaciteiten ‘naar vermogen’ in te 
zetten, bijvoorbeeld door de uitvoering van sociaal-maatschappelijke taken.    

6 De raad wijst erop dat de gemeente als werkgever (evenals het 
bedrijfsleven) een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van mensen met 
een geringere verdiencapaciteit. De raad roept de gemeente op met 
(lokale) ondernemers na te denken over het creëren van 
beschutte/aangepaste werkplekken. 

Het college deelt deze opvatting. Er is een wettelijk regime van kracht omtrent de 
omvang van het aantal door het bedrijfsleven en de overheid te realiseren banen (Wet 
Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten). De gemeente Stichtse Vecht realiseert 
het haar toegewezen aantal. Het bedrijfsleven onderneemt eigen initiatief om aan het 
wettelijk regime te voldoen. 

7 De raad stelt dat haar wijze van kijken (gelijkwaardige waardering van 
arbeidsparticipatie enerzijds en maatschappelijke- en sociale participatie 
anderzijds) haaks staat op de gebruikelijke, vooral door ‘loonwaarde’ 
gedomineerde manier van werken. 

Het is staand beleid dat bij de beoordeling van de (re)integratiemogelijkheden van 
inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning krachtens de Participatiewet 
in iedere situatie gekeken wordt naar de individuele situatie van de betrokken inwoner. 
Daarbij is uitgangspunt dat maatwerk wordt geleverd.  
Inderdaad wordt primair onderzocht of en hoe de aanvrager zo snel mogelijk (weer) in 

1 
 



zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien.  In gevallen waarin dat door feiten en 
omstandigheden (nog) niet (geheel) mogelijk is, ondersteunt de gemeente de inwoner 
om zijn/haar capaciteiten ‘naar vermogen’ in te zetten, bijvoorbeeld door de uitvoering 
van sociaal-maatschappelijke taken. 
In veel gevallen zal het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden van inwoners 
(bijvoorbeeld door middel van het volgen van een re-integratietraject) ertoe bijdragen 
dat zij op de reguliere arbeidsmarkt een inkomen kunnen verwerven waarmee zij 
zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
In andere gevallen zal dit niet tot de mogelijkheden behoren. Voor die inwoners geldt 
dat het in ieders belang is dat deze mensen niet in een sociaal isolement geraken. Het 
laten organiseren van additionele taken en rollen op bijvoorbeeld de gebieden die de 
raad noemt behoort tot de mogelijkheden. Echter in het voorstel waarover advies wordt 
gevraagd gaat het echter om de plannen van Stichtse Vecht rond het organiseren van 
het werk voor degenen die werken in een beschutte omgeving. 

8 De raad wijst op het gevaar dat door het verdwijnen van Wsw-
bedrijven/banen de sociaal maatschappelijke participatie van mensen die 
daarin werkzaam zijn afneemt. De raad adviseert bij het ontwikkelen van 
alternatieven voor PAUW Bedrijven acht te slaan op de ‘brede doelgroep’ 
(Wsw-ers, bijstand, voorheen Wajong, VSO/Pro etc.) 

Het college wijst erop dat Wsw-werknemers hun rechtspositie niet verliezen als het 
werk anders wordt georganiseerd dan bij PAUW Bedrijven. De gemeentelijke zorgplicht 
voor mensen met een Wsw-indicatie blijft onveranderd van kracht. Het college heeft 
allerminst het voornemen arbeidsplaatsen te schrappen, maar wil het werk voor 
mensen met een Wsw-indicatie anders gaan organiseren. 
Het college neemt de suggestie van de raad over om bij de ontwikkeling van 
alternatieven voor PAUW Bedrijven acht te slaan op de ‘brede doelgroep’. 

 Opmerkingen WMO Raad d.d. 21-07-2017  
1 De raad is verheugd dat gekozen wordt voor een integrale aanpak 

(uitvoering Wsw wordt gekoppeld aan die van de Participatiewet). 
Het college is blij met deze vaststelling door de raad. 

2 De raad ziet geen expliciete aandacht voor maatschappelijke en sociale 
participatie en meent dat de schriftelijke uitwerking hiervan in het definitieve 
transformatieplan opgenomen dient te worden. 

Het college wijst erop dat het transformatieplan ziet op de andere wijze van organiseren 
van het werk dat nu bij PAUW Bedrijven wordt uitgevoerd. De opvattingen van de WMO 
Raad over maatschappelijke en sociale participatie worden over het algemeen door het 
college gedeeld (zie punt 7 hiervoor), maar behoren naar oordeel van het college niet 
thuis in het lokale transformatieplan dat ter advisering aan de WMO Raad aangeboden 
werd.    

3 De raad adviseert erop toe te zien dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie 
(taken worden deels extern belegd) niet ten koste gaat van een optimale 
dienstverlening aan de lokale ‘brede doelgroep’. 

Het college vat deze opmerking van de Raad op als aanmoediging en ondersteuning. 

4 De raad benadrukt dat de in het lokale plan opgenomen onderscheid 
tussen de diverse werksoorten (detachering, groen/schoonmaak, beschut 
werk) niet ten koste mag gaan van het ontwikkelpotentieel van ieder 
individu. 

Het college onderstreept in het lokale plan het van belang van de 
ontwikkelmogelijkheden van ieder individu. Het streven is de totstandkoming van een 
‘inclusieve arbeidsmarkt’, waarop ook plaats is voor degenen die geen ‘volledige’ 
arbeidsprestatie kunnen verrichten. Het is allerminst de bedoeling van het college om 
de mensen met een Wsw-indicatie anders te benaderen. De werksoorten zijn in het 
lokale plan opgenomen om zicht te bieden op de breedte van de huidige invulling van 
het beschutte werk en om zeker te stellen dat voor een ieder in het lokale plan een 
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alternatief beschikbaar is/komt. 
5 De raad ondersteunt het idee om te onderzoeken of de huidige locatie in 

Breukelen optimaal ingezet zou kunnen worden voor 
initiatieven/activiteiten, in samenwerking met lokale profit en non-
profitorganisaties om arbeids-, maatschappelijke- en sociale participatie 
voor de brede doelgroep te bevorderen. 

Het college is verheugd over de steun van de WMO Raad op dit punt. Het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor de vorming van een Stichtse Vechts Werkbedrijf voor 
arbeidsontwikkeling en –plaatsing is op dit moment in volle gang. Het college verwacht 
daarover in het laatste kwartaal van 2017 op hoofdlijnen meer duidelijkheid te kunnen 
geven. 

6 De raad adviseert erop toe te zien dat de huidige Wsw-medewerkers hun 
baan behouden met de bijbehorende arbeidsvoorwaarden, inclusief de 
opgebouwde rechten. 

Het college wijst erop dat een andere wijze van organiseren van het werk niet resulteert 
in wijziging van rechten en aanspraken van werknemers met een Wsw-indicatie. Het 
college is en blijft gehouden de wet te volgen en zal dat ook doen. De 
arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in de Cao Sociale Werkvoorziening worden 
gerespecteerd, inclusief in het verleden opgebouwde rechten. Het college wijst op het 
transitieplan PAUW Bedrijven, waarin dit nadrukkelijk is opgenomen.  

7 De raad onderstreept het belang van het behoud van de opgebouwde 
deskundigheid van niet regelinggebonden vaste medewerkers van PAUW 
Bedrijven en verwacht dat deze in de nieuwe uitvoering niet verloren gaat, 
maar juist maximaal benut wordt. 

Het college is blij dat de WMO Raad het voornemen van het college steunt om de bij 
PAUW Bedrijven opgebouwde expertise in de toekomst ook in te zetten op de ‘brede 
doelgroep’. 

8 De raad stelt dat het continueren van de relatie met de huidige 
opdrachtgevers van PAUW Bedrijven en het behouden van de huidige 
opdrachten een belangrijk aandachtspunt is. 

Het college zal, tezamen met PAUW Bedrijven en de andere gemeenten, in vervolg op 
de contacten die het afgelopen jaar zijn gelegd, zorg dragen voor een planmatige 
benadering van alle huidige opdrachtgevers en de mogelijke prospects. Het college is 
voornemens het bestuur van PAUW Bedrijven te vragen daartoe een 
marktbenaderingsplan op te stellen. Voor de in dit kader af te leggen bedrijfsbezoeken 
en voor het (op wens van de opdrachtgevers) organiseren van aanvullende activiteiten 
zal nog in 2017 een team worden gevormd van medewerkers van PAUW en 
medewerkers van de gemeenten.    
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