Concretisering Participatiebeleid
en
Analyse BaanStede en visie in het licht
van de Participatiewet

Inleiding
Beleidsplan Participatie en amendement
Eind 2014 heeft de Raad het beleidsplan Participatie vastgesteld. Met de vaststelling van het
beleidsplan is een amendement aangenomen waarin het college werd opgedragen om
uiterlijk maart 2016 een geconcretiseerde aanvulling van het beleidsplan aan de Raad voor
te leggen met daarin in elk geval een uitwerking van de meetbare doelstellingen en de
financiële onderbouwing van de inzet van het participatiebeleid en -budget.
In maart van dit jaar hebben we voorgesteld om de geconcretiseerde aanvulling van het
beleidsplan samen met de visievorming omtrent BaanStede als geheel in juni te behandelen
aangezien beide zaken met elkaar samen hangen.
BaanStede
Eind 2015 heeft het bestuur van BaanStede het transitieplan stopgezet. 2016 is het jaar
waarin we -samen met de gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland- kijken hoe we
opnieuw richting kunnen geven aan de sociale werkvoorziening in de toekomst. De
ontwikkelingen rond BaanStede hangen nauw samen met de uitvoering van de
Participatiewet. Aan de hand van inhoudelijke en financiële analyses ten aanzien van
BaanStede aan de ene kant en de Participatiewet aan de andere kant, willen we een
gedegen afweging kunnen maken over hoe we in de toekomst om willen gaan met de
ondersteuning van een brede doelgroep.
In het voorliggende stuk werken we in het eerste deel het amendement uit (de concretisering
van het Participatiebeleid) en gaan we in het tweede deel in op de analyse1 van BaanStede.
Van daaruit werken we de toekomstvisie uit waarin we richting geven aan de sociale
werkvoorziening.

1

De volledige analyse heeft u al eerder toegestuurd gekregen en is volledigheidshalve als bijlage toegevoegd.
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1. Concretisering Participatiebeleid
Participatiebeleid
Via de Participatiewet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor een brede
groep mensen die ondersteuning nodig heeft. Sinds 2015 ondersteunen we ook mensen met
een arbeidsbeperking die voorheen in de Wajong terecht konden.
Op 27 november 2014 heeft de Raad het beleidsplan participatie (kenmerk 1147928)
vastgesteld. De kern van de visie:
 Ondersteunen van mensen met een beperking of met een afstand tot de
arbeidsmarkt met als doel ‘naar vermogen’ mee te doen in de maatschappij.
 De context van de klant is leidend.
 Samenwerking met werkgevers, scholen, maatschappelijke organisaties en
gemeenten.
 Aansluiten op wat lokaal voorhanden is en waar nodig op een aantal terreinen
regionale afspraken maken.
Verantwoordelijkheid sociaal domein
Doordat we als gemeente breed verantwoordelijk zijn geworden voor het sociaal domein, zijn
we op verschillende levensgebieden betrokken; denk aan zorg, werk en onderwijs. Dit biedt
kansen om mensen eerder in beeld te hebben en passend te ondersteunen.
Participatie
Participatie is onderdeel van het sociaal domein. Participatie heeft allang niet meer alléén te
maken met betaald werk, maar gaat over participatie in brede zin. Om mensen passend te
kunnen ondersteunen is samenwerking tussen partijen in het sociaal domein essentieel:
 Onderwijs
 Zorg
 WMO
 Jeugdzorg
 Werk en inkomen
 Werkgevers (werkgevers servicepunt- Bureau Werk)
 Voorzieningen kwetsbare doelgroep
Veranderende kijk op werk
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Door de veranderingen in de maatschappij
verandert ook onze kijk op werk. Het gaat niet meer alléén om betaalde arbeid. Waar voor de
één betaalde arbeid het doel is, is dat voor een ander een vrijwilligersbaan. Dat laatste kan
een opstap zijn naar een betaalde baan, maar het kan ook het eindpunt zijn.
Door de economische crisis is er veel veranderd. Zo zien we een groei van het aantal
ZZP’ers2. Als gevolg van de crisis zagen we het aantal banen jarenlang afnemen3. Nu zien
we dat de arbeidsmarkt zich weer langzaam herstelt. Het aantal mensen met een vaste baan
is afgenomen. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt is echter gegroeid: zowel het aantal
zelfstandigen als het aantal flexibele arbeidsrelaties is toegenomen. Het effect van de
2

Onderzoek van Centraal Bureau voor Statistiek ondersteunt dit met cijfers: in 1996 waren er 330.000 ZZP’ers
actief, inmiddels zijn dat er 828.000
3
Bronnen uit deze tekst: UWV arbeidsmarktprognose 2015-2016 en Centraal Bureau voor Statistiek
Concretisering Participatiebeleid en Analyse BaanStede en visie in het licht van de Participatiewet

Pagina 3

flexibilisering is het duidelijkst zichtbaar bij jongeren. Deze veranderingen hebben gevolgen
voor werkzoekenden. De overheid doet tegelijkertijd steeds meer beroep op werkgevers om
sociaal verantwoord te ondernemen. Bijvoorbeeld door mensen met een beperking in dienst
te nemen (zogenoemde garantiebanen). Dat noemen we de ‘inclusieve’ samenleving;
iedereen doet mee.
In de praktijk moeten we nog hard werken om dit te bereiken. We zijn er nog niet. Tegenover
elke vacature staan 7 werkzoekenden. Er zijn nog onvoldoende betaalde banen ten opzichte
van het aantal werkzoekenden. Tegelijkertijd wordt het gat tussen vraag en aanbod steeds
duidelijker. Dat zien we onder andere goed bij jongeren die van school af komen. De
werkgever heeft jongeren nodig die ‘werkfit’ zijn en gelijk aan de slag kunnen. Terwijl een
groep jongeren soms nog iets extra’s nodig heeft om te ‘leren werken’ en praktische
vaardigheden in een werkomgeving aan te leren.
In de tussentijd is er in de maatschappelijke sfeer genoeg te doen. Vrijwilligerswerk
bijvoorbeeld. Denk aan boodschappen doen voor ouderen of klussen bij sportverenigingen.
Participatie in brede zin dus; iedereen doet op zijn/haar manier, naar vermogen, mee.
Kortom, we zitten in een fase waarin de betekenis van werk verandert, waarin we van
mensen vragen om mee te doen, maar de praktijk sluit daar nog niet op aan. In onze manier
van werken moeten we aansluiten bij de huidige realiteit en anticiperen op de toekomst.
Onze aanpak
Deze veranderingen hebben invloed op de wijze waarop we mensen ondersteunen in hun
weg naar werk of participatie. We werken inmiddels anders; dichterbij de bewoners, op maat,
samen kijken wat nodig is. Inherent aan die beweging is samenwerking binnen het sociaal
domein.
Het plaatje op de volgende pagina laat zien hoe mensen bij de gemeente binnen komen (de
ingang), voornamelijk via het loket Werk en Inkomen, het Jongerenloket en het WMO loket.
Van daaruit kijken onze casemanagers samen met deze mensen wat er speelt, wat ze op dat
moment nodig hebben etc. Onder de zogenoemde ‘participatieparaplu’ hebben we een pallet
aan mogelijkheden van dagbesteding tot regulier betaald werk. Sociale activering is een
manier om mensen in beweging te krijgen. Het kan een opstap zijn naar betaald werk maar
het kan ook het hoogst haalbare zijn. Op basis van gesprekken zoeken we naar passende
ondersteuning binnen het sociaal domein. Waar nodig kopen we individueel in.
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Mogelijkheden onder de participatieparaplu

Dagbesteding

Arbeidsmatige
Dagbesteding

Sociale
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Begeleiding,
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casemanager
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Werkgevers
servicepunt

Bureau
Werk

BaanStede

Casus:
Een jongeman van 19 jaar meldt zich bij het Jongerenloket voor werk. De jongen komt van de
Praktijkschool en heeft maar 1 droom: op een sjofel rijden! Om werkzaamheden op een bouwplaats te
4
mogen verrichten moet je een VCA certificaat hebben. De jongen heeft tevergeefs al vier keer
examen gedaan. Vanwege zijn leervermogen is het behalen van een vakgerichte opleiding zeer
moeilijk voor hem. Hij heeft wel zijn rijbewijs. Het lijkt erop dat hij individueel beter kan leren dan in een
groep.
Vanuit het kader Sociaal Rendement hebben we contact met Markus omdat zij een aanbesteding
gegund hebben gekregen. Markus is een aannemer, actief op het gebied van infra, saneren, slopen,
waterbouw en natuurbouw. Zij hebben dus een aanbestedingsverplichting. Zij geven aan dat zij een
sterk tekort aan mensen hebben in hun tak van sport. Ze zoeken handige handjes op de
bouwplaatsen. Vanuit Bureau Werk wordt gezocht naar kandidaten voor Markus. Het Jongerenloket
heeft contact met de jongeman die graag op de sjofel wil rijden en weet dat hij interesse heeft. Hij
heeft echter zijn VCA certificaat niet. Daarnaast speelt zijn vader een rol in het verhaal. Zijn vader is
een belangrijke factor in zijn ontwikkeling. Vader wordt er intensief bij betrokken. Veel gesprekken
volgen. Bureau Werk neemt contact op met het opleidingsinstituut. Na een goed gesprek over de
situatie van de jongeman is het opleidingsinstituut bereid om een individueel programma met coaching
op maat aan te bieden zodat de jongen kans van slagen heeft. De jongen heeft nu in drie weken zijn
certificaat behaald en mag aan de slag bij Markus. Markus weet dat deze jongen heel veel begeleiding
nodig heeft en is bereid de ruimte te bieden.
De jongen mag nu op de sjofel rijden en ontwikkelt zich goed. Markus is erg tevreden. Als gemeente
hebben we mee gedacht met de werkgever en de jongen en gefaciliteerd wat nodig is. Markus geeft
zijn ervaringen door aan andere ondernemingen.

Toegang nu
De casemanagers van afdeling Werk & Inkomen en het Jongerenloket regelen de toegang
tot een uitkering en kijken op basis van maatwerk wat een persoon nodig heeft om te werken
of anderszins te participeren. We hebben een goede basis in huis, maar kopen af en toe ook
in. Denk daarbij vooral aan leerwerktrajecten. Er wordt soms individueel ingekocht op basis
van wat iemand nodig heeft.
 Zorg/WMO
Voor mensen met een arbeidsbeperking en een specifieke begeleidingsbehoefte kan onder
andere (arbeidsmatige) dagbesteding worden ingezet. In die gevallen wordt het WMO loket
ingeschakeld. Het WMO loket regelt formeel de toegang tot (arbeidsmatige) dagbesteding.
Voor de gemeente is dat nieuw. We zien dat de samenwerking tussen loketten Werk &
Inkomen en WMO nog niet vanzelfsprekend is. Deze loketten zullen op korte termijn fysiek
bij elkaar komen vanwege de verhuizing naar één pand. De verwachting is dat dit ten goede
zal komen aan een efficiëntere ondersteuning van onze inwoners.
Op dit moment weten we vanuit de bestanden dat er 55 Participatiewetters zijn die een plek
in de dagbesteding hebben (35 in 2015).
Onderwijs
Casemanagers van het Jongerenloket hebben al vroegtijdig contact met het
Praktijkonderwijs om leerlingen die op korte termijn van school gaan te bespreken. Samen
met zorgpartijen, het Jongerenloket, UWV en de school wordt ervoor gezorgd dat -waar
nodig- instrumenten worden ingezet om een jongere naar werk te begeleiden. Zo hebben
bijvoorbeeld veel jongeren begeleiding nodig op de werkvloer. We zien in de praktijk dat het
nog zoeken is; wie is verantwoordelijk, wie betaalt wat? etc. Aan de hand van casuïstiekbesprekingen wordt steeds duidelijk waar we tegenaan lopen. Op basis van maatwerk
worden oplossingen gezocht.

4

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en heeft als doel veilig werken en
het aantal ongevallen verminderen.
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Bureau Werk en Werkgeversservicepunt
Bureau Werk organiseert de werkgeversbenadering. Bureau Werk werkt samen met andere
gemeenten in een netwerk; het Werkgeversservicepunt regio Waterland. Het doel daarvan is
om werkgevers zoveel mogelijk vanuit één punt te benaderen. Om die reden zijn de
werkgeversinstrumenten in de regio dan ook geharmoniseerd.
Bureau Werk heeft contacten met werkgevers -binnen en buiten de regio- om ervoor te
zorgen dat mensen uit de Participatiewet aan het werk kunnen. Van daaruit worden mensen
geplaatst bij werkgevers. Ook dat is maatwerk.
Uit de gesprekken met werkgevers blijkt hoe zij er tegenover staan om mensen -al dan niet
met een beperking- in dienst te nemen, welke mogelijkheden zij hebben of wat zij nodig
hebben om kansen te creëren.
Werkgevers zijn over het algemeen bereid mensen met een beperking in dienst te nemen. Zij
weten echter niet altijd hoe en waar zij de mensen kunnen vinden. Daarnaast willen zij
‘ontzorgd’ worden; geen last van administratieve rompslomp en minimaal risico op uitval van
medewerkers. Zij ervaren dat medewerkers met een beperking het niet altijd redden in het
bedrijf als er veranderingen zijn. Goede begeleiding op de werkvloer is essentieel.
Werkgevers zijn in de eerste plaats ondernemers en denken vanuit opbrengsten. Zij
bevinden zich in een markt die voortdurend in beweging is en zetten steeds vaker in op
flexibele arbeid.
Van oorsprong zet Bureau Werk in op de mensen die goed bemiddelbaar zijn naar de
arbeidsmarkt. Jobhunters gaan op pad om vacatures te zoeken. Naar gelang wat iemand
nodig heeft worden instrumenten ingezet om iemand klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.
Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van relevantie ervaring, werknemersvaardigheden,
sollicitatietrainingen, groepstrainingen of bedrijfsgerichte cursussen. Ook zorgt Bureau Werk
voor de begeleiding van mensen na plaatsing bij het bedrijf (nazorg).
 Sociaal Rendement
Vanuit het kader Sociaal Rendement (SR)5 boeken we positieve resultaten. Dat gaat niet
vanzelf. De coördinator doet veel aan bewustwording, geeft informatie en zoekt continu naar
mogelijkheden om kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Sociaal
Rendement wordt toegepast op gemeente Purmerend als (voorbeeld)werkgever en bij
aanbestedingen. Inmiddels hebben deze inspanningen geleid tot een aantal concrete
plaatsingen bij gemeente Purmerend als werkgever en bij andere werkgevers (aantallen zijn
verderop terug te vinden).
Door deze ervaringen ontstaat steeds meer inzicht in de mogelijkheden en bovendien een
positiever beeld van de doelgroep. Er komt meer enthousiasme voor het bieden van kansen.
De gemeente als werkgever, maar ook andere bedrijven, worden door de coördinator SR
geholpen om kansen te ontdekken en vanuit kansen te denken. Functiecreatie (of
jobcarving) is een instrument dat daarvoor kan worden ingezet. Functiecreatie is het creëren
van een functie door (bij)taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot één
takenpakket dat past bij de mogelijkheden van iemand met een beperking. Door de inzet van
dit instrument wordt een werkgever geholpen om kansen te ontdekken in zijn/haar bedrijf
waar het bedrijf zelf ook baat bij heeft.
Werkbedrijf
Het Werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, FNV, UWV, onderwijs,
Baanstede en werkgevers (o.a. Albert Heyn, Ron Rijser, Ruig). Zij zijn in 2015 gestart. Het
Werkbedrijf is de schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zij houden zich bezig
met vragen als: wat vragen werkgevers en waar lopen zij tegenaan? Maar ook wat gebeurt
5

Soms wordt ook de term Social Return gebruikt. Dit is hetzelfde als Sociaal Rendement.
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er in de uitvoering bij gemeentes, UWV en BaanStede? Hoe goed hebben gemeenten hun
kandidaten in beeld en hoe ondersteunen gemeenten hun kandidaten? Kunnen wij mensen
leveren als de werkgever dit vraagt? De partners binnen het Werkbedrijf brengen dit soort
zaken in beeld om vervolgens daarop te kunnen sturen. Verder willen zij dat ondernemers
een ambassadeursfunctie vervullen om andere ondernemers te inspireren om mensen met
een beperking in dienst te nemen. Het heeft veel meer impact als ondernemers het vertaal
vertellen, dan wanneer de gemeente of het UWV dat doet. De partners uit het Werkbedrijf
pakken deze rol.
We zien in de praktijk mondjesmaat mooie initiatieven ontstaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden. Special Forces is zo’n voorbeeld; een samenwerkingsverband tussen
onderneming Rijser Transport en de Prinsenstichting. Dit is begonnen als een bakfietsproject; met een
bakfiets meel transporteren van de molen naar de bakker. In dit project is ervaring opgedaan t.a.v.
inzet van deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het project is inzicht verkregen in wat
er nodig is vanuit werkgeversperspectief en deelnemersperspectief om dit project te doen slagen.
Op basis van positieve ervaringen met dit project is Special Forces Work (SPW) opgericht. Dit bestaat
uit een intern uitzendbureau en een job academy. In het uitzendbureau worden diverse opdrachten
uitgevoerd van kleine opdrachten tot structurele inzet bij werkgevers. Er wordt gedacht aan horeca,
logistiek, groen en schoonmaak. De Job Academy is ondersteunend aan het uitzendbureau. Doel van
de Job Academy is werknemers te ondersteunen/trainen richting werk (leer-werkplaats) en
werkgevers te ontzorgen. Het aanleren van sociale competenties en werknemercompetenties zijn
belangrijke onderdelen van het trainingsprogramma. Mensen kunnen ook certificaten halen.
Vanuit dit project is inmiddels de eerste plaatsing gerealiseerd bij de gemeente Purmerend. We
hebben een nieuwe functie gecreëerd in de Schooltuinen na inzet van functiecreatie. Deze jongen
krijgt binnenkort een half jaar contract.

Het Werkbedrijf heeft in 2015 een uitvoeringsagenda opgesteld. Zo is afgesproken dat in
2016 een netwerkbijeenkomst ‘Garantiebanen in het onderwijs’ wordt georganiseerd en twee
banenmarkten voor arbeidsbeperkten in de regio Waterland.
Samenhang aanbod
We hebben ervaren dat de nieuwe doelgroep een wezenlijk andere ondersteuning nodig
heeft dan wij vanuit de gemeente gewend zijn. Allereerst is een goede diagnose
noodzakelijk. Wat kan iemand? Wat heeft hij/zij nodig om een stap te maken richting werk?
Wat heeft iemand vervolgens nodig aan begeleiding op de werkvloer? Dit is per definitie
maatwerk. We zitten volop in de ontwikkeling om te werken vanuit de belevingswereld van
een persoon. Bij Werk & Inkomen, het Jongerenloket en Bureau Werk wordt geïnvesteerd in
trainingen van de medewerkers; bijvoorbeeld over hoe om te gaan met ziektebeelden. De
expertise hiervoor ligt bij partijen zoals BaanStede en zorgpartijen. De samenhang tussen
het aanbod is er nog onvoldoende. Er gebeurt veel in het sociaal domein, maar nog niet in
samenhang. Dat werkt vertragend om datgene te doen wat nodig is om iemand naar werk te
begeleiden.
Gemeente Purmerend wil dat meer samenhang komt in het aanbod. Regie vanuit de
gemeente is hierbij essentieel. Enerzijds doen we dat door meer te sturen op subsidies.
Daarnaast willen we samenwerking tussen partijen intensiveren zodat binnen het sociaal
domein beter gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en mensen daardoor efficiënter
en effectiever geholpen kunnen worden. In het volgende deel van deze notitie werken we dit
uit.
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Aantallen
In onderstaande tabellen geven we aantallen mensen in de Participatiewet en bij BaanStede.
En we geven de concrete resultaten als gevolg van onze inspanningen op Social Rendement
weer.
Aantallen doelgroepen gemeente Purmerend

2015

Aantal instroom totaal

744

Aantal instroom nieuwe doelgroep (oud Wajong)

496

Aantal Participatiewetters eind van het jaar totaal

18087

Aantal SW-ers bij BaanStede

296

Resultaten Sociaal Rendement 2015
1. Plaatsingen bij gemeente Purmerend als
voorbeeldwerkgever8
2. Plaatsingen vanuit aanbestedingen naar werk

Aantal
12
32

uit Purmerend 26
uit de regio 6
waarvan garantiebanen 3

Enkele inhoudelijke aanvullingen:
Sociaal Rendement
Gemeente Purmerend heeft in het kader van Sociaal Rendement 12 mensen met een
beperking in dienst genomen die ook onder de doelgroep ‘garantiebanen’ vallen. Al deze
mensen hadden een Wajong uitkering of een WSW indicatie. Deze groepen hebben
voorrang op de garantiebanen. Voor hen was het niet nodig om loonkostensubsidie e.d. in te
zetten omdat zij onder verantwoordelijkheid van het UWV dan wel BaanStede vallen.
Daarom hebben we de instrumenten loonwaardebepaling en loonkostensubsidie nog niet
hoeven in te zetten.
Naast de plaatsingen bij Purmerend als voorbeeldwerkgever zijn er ook 32 kandidaten
geplaatst bij werkgevers (26 uit Purmerend) als gevolg van de aanbestedingen. Daarvan
behoorde 3 mensen tot de doelgroep garantiebanen.
Tegenprestatie
In lijn met de vastgestelde visie is op 18 december 2014 onder andere de verordening
Tegenprestatie door de Raad vastgesteld (kenmerk 1156967). In Purmerend hebben we
besloten de “verplichte” tegenprestatie als sluitstuk in te zetten. Eerst worden alle andere
mogelijkheden richting arbeid en participatie samen met de klant onderzocht. De aanpak is
gericht op het in beweging komen en blijven, bij voorkeur naar betaald werk. In de praktijk
ziet dat er heel divers uit van bemiddeling naar werk tot begeleiding naar vrijwilligerswerk of
andere vormen van sociale activering. De motivatie van mensen wordt als uitgangspunt
genomen, dit geeft namelijk de meeste kans op een duurzame plaatsing. Dit is echter niet
vrijblijvend. Er worden verschillende interventies ingezet waaronder ook drang.
Bij het ontbreken aan motivatie worden mensen verplicht aan het werk gezet via het traject
Direct Werk of volgt een maatregel. Het traject Direct Werk is ook een vorm van een
“verplichte” tegenprestatie. Resultaat van het traject is dat mensen sneller uitstromen naar
werk. Dat levert eerder een besparing op de uitkering op. Omdat we deze vorm van
6

Dit aantal is inclusief Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Het aantal mensen met een uitkering is lager.
Dit aantal is inclusief Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Het aantal mensen met een uitkering is lager.
8
Plaatsingen in de gemeente bij afdeling Uitvoering, VTH, WMO, GEO en het project Beter Werken
7
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“verplicht aan het werk zetten” al inzetten, is de wettelijke verplichte tegenprestatie, nog niet
door de gemeente Purmerend ingezet
In 2015 zijn 8 mensen, waarbij volgens de casemanager sprake was van het ontbreken van
motivatie op een Direct Werk Traject gezet.
Beschut werk nieuw
De visie en verordening over beschut werk nieuw is door de Raad vastgesteld op 24 juni
2015 (kenmerk 1198255). Samengevat heeft de gemeente ervoor gekozen om geen
voorziening beschut werk nieuw tegen ten minste het WML (cao) aan te bieden, maar om
gebruik te maken van de huidige mogelijkheden/instrumenten binnen het sociale domein en
op zoek te gaan naar nieuwe alternatieven. Dat betekent dat we geen indicatie aanvragen bij
het UWV. De Raad heeft met het vaststellen van deze visie een motie aangenomen waarbij
de prioriteit op betaald werk moet liggen. Dit is het uitgangspunt voor alle mensen die onder
de Participatiewet vallen, dus ook voor mensen die passen binnen beschut werk nieuw.
Het gaat bij beschut werk nieuw om mensen met een structurele beperking en
begeleidingsbehoefte. We kijken op basis van maatwerk wat iemand kan en wil. Het is
moeilijk meetbaar omdat we geen indicatie aanvragen. Omdat bij BaanStede geen banen
toegankelijk waren als gevolg van het oude transitieplan. We weten dat er in 2015 35
Participatiewetters waren die ook dagbesteding kregen. Voor hen was dit de best passende
oplossing op dat moment.
In de uitvoering missen we bij de gemeente het specialisme om mensen met een
arbeidsbeperking te kunnen beoordelen op wat zij wel en niet kunnen. Voor deze groep
mensen zou intensieve diagnose op de werkplek uitkomst kunnen bieden. Het opzetten van
een Participatiebedrijf is juist voor deze groep mensen de ontbrekende schakel. Met de
komst van een Participatiebedrijf verwachten we de kansen voor mensen met een
arbeidsbeperking te vergroten. Hiermee worden extra (leer)werkplekken gecreëerd en een
mogelijkheid om beter te kunnen inschatten wat mensen kunnen.
Op de termijnagenda van de Raad staat in september een evaluatie gepland op de visie
beschut werk nieuw. De ontwikkelingen binnen BaanStede werpen weer een andere licht op
de mogelijkheden. We zullen de visie op beschut werk nieuw evalueren en opnieuw bekijken.
Resultaten
Het resultaat is niet altijd in cijfers uit te drukken. Het gaat immers om het effect van
interventies op het leven van mensen. Dat is heel persoonlijk en moeilijk te meten.
We hebben een aantal resultaatgebieden gedefinieerd waar we cijfers aan kunnen hangen.
Deze resultaatgebieden komen overeen met de verschillende vormen van meedoen:
dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, sociale activering, garantiebanen, werken
met ondersteuning en regulier werk.
In onderstaand overzicht zijn naast de resultaatgebieden ook de instrumenten en interventies
verwerkt:
1. Aantal plaatsingen dagbesteding
2. Aantal plaatsingen arbeidsmatige dagbesteding
3. Aantal sociale activeringstrajecten
4. Aantal plaatsingen op een garantiebaan
5. Aantal mensen dat werkt met ondersteuning
6. Aantal plaatsingen naar regulier werk
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Meedoen naar vermogen
Resultaatgebied

Dagbesteding

Arbeidsmatige
dagbesteding

Sociale
activering

Garantiebaan

Werken met
ondersteuning

Regulier werk

Interventies &
instrumenten

Begeleiding
en training,
coaching vd
casemanager

Begeleiding,
training en
ontwikkeling

Vrijwilligerswerk, MW,
begeleiding
casemanager

LKS,
jobcoach,
no-riskpolis,
scholing,
begeleiding

Baanstede,
LKS, jobcoach,
detachering,
begeleid werk

Werkervaring,
SLS, nazorg,
proefplaatsing,
workshops
solliciteren

Resultaat

35 mensen in
dagbesteding

Wordt nog
niet apart
geregistreerd

679 trajecten

12 banen

97 fte beschut
80 fte SW
39 fte Deta
25 fte BW
25 plaatsingen
project
uitvoering

276 banen

Afkortingen:
MW
Meedoen Werkt
LKS
Loonkostensubsidie
SLS
Stimuleringssubsidie
Wiw
Wet Inschakeling Werkzoekenden
WSP
Werkgeversservicepunt (Bureau Werk valt daar in dit schema ook onder)

Financiën
In het beleidsplan was de begroting gebaseerd op de huidige uitgaven. De kosten voor de
nieuwe doelgroep waren nog niet mee genomen. We gaven ook aan dat de kosten de
inkomsten zouden gaan overstijgen waardoor we een tekort zouden krijgen vanaf 2019.
Doordat we in 2015 wijzigingen hebben doorgevoerd ziet het financiële plaatje er nu anders
uit. Er is geen sprake meer van een tekort op het participatiebudget.
In 2015 hebben we kritisch gekeken naar de uitgaven en deze tegen het licht gehouden van
onze nieuwe manier van werken. We doen meer zelf en in samenwerking met partners uit
het sociaal domein en kopen daardoor minder trajecten in. We kopen alleen nog in wat
aanvullend én nodig is. Denk aan leerwerkplekken voor jongeren. We zoeken ook naar
efficiënte manieren van organiseren en leggen een relatie met ons subsidiebeleid. Zo
subsidiëren we organisaties die we in de uitvoering van het participatiebeleid ook nodig
hebben. Vanuit de nieuwe manier van werken hebben we een vertaalslag gemaakt naar de
inzet van het Participatiebudget.
De meest opvallende veranderingen:
 Met name het budget ‘activeringstrajecten’ is flink naar beneden bijgesteld omdat we
bepaalde projecten niet meer inkopen of anders uitvoeren. Daarnaast werd het tekort
op het budget maatschappelijke begeleiding (statushouders) uit het
Participatiebudget betaald. In 2016 zullen we een hogere rijksbijdrage ontvangen
voor de maatschappelijke begeleiding waardoor we minder tekort zullen hebben.
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Actief Talent werd tot 2016 betaald uit het Participatiebudget. Maar omdat het om
arbeidsmatige dagbesteding gaat wordt het vanaf 2016 betaald uit de WMO.
We zetten vanaf 2016 meer diagnose-instrumenten in voor de nieuwe doelgroep.
Ten op zichtte van 2015 zullen de uitgaven bij Bureau Werk vanaf 2016 stijgen. De
werkinstrumenten (jobcoach, werkervaringsplaats etc.) vallen namelijk onder Bureau
Werk. We zullen deze meer gaan inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking.
De kosten voor Sociaal Rendement zijn voornamelijk opgebouwd uit loonkosten. Tot
nu toe is het gelukt om garantiebanen in te vullen zonder hoge loonkosten. Dit is
geen zekerheid voor de toekomst, daarom is hier in de meerjarenbegroting rekening
mee gehouden.

Uitgaven
Loonkosten

Realisatie
2014

Realisatie
2015

Begroot
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

-1.772.805

-2.139.526

-2.484.988

-2.351.745

-2.389.928

-2.419.564

-6.830

-21.154

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-511.040

-613.096

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-507.490

-213.984

-185.000

-185.000

-185.000

-185.000

-69.481

-3.532

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-132.131

-154.607

-120.000

-120.000

-120.000

-90.000

-245.552

-259.603

-220.421

-220.421

-220.421

-220.421

-1.024.705

-907.628

-1.395.655

-1.375.767

-1.420.695

-1.492.698

trajecten inburgering
11
BBZ begeleiding- en
trajectkosten starters

-429.057

-155.720

-140.273

-135.842

-137.783

-139.199

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Sociaal rendement

-100.876

-83.714

-428.045

-596.994

-602.077

-603.118

-53.148

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

-4.605.712

-5.261.882

-5.273.269

-5.363.404

-5.437.500

2016

2017

1.996.157

2.048.993

2.115.973

2.243.343

2.382.270

1.673.399

2.399.363

2.859.662

2.913.175

3.005.179

3.055.230

353.227

244.121

114.882

Scholing
Activeringstrajecten
Bemiddeling en reintegratie
Diagnose instrumenten
9

WIW
10
Individuele kosten
participatie
Bureau werk

Werkgeversservicepunt
Projecten
jeugdwerkloosheid
Totaal
Inkomsten
Eenmalige rijksbijdrage
jeugdwerkloosheid

-60.380
-4.860.347
2014

2015

2018

2019

22.186

rijksbijdrage participatie
Deelfonds sociaal
domein (re-integratie)
Bijdrage algemene
middelen incl SR
Bijdrage uit reserve
gem.mid.Participatie

2.463.567

723.381

188.006

Totaal

4.860.347

4.605.712

5.261.882

5.273.269

5.363.404

5.437.500

9

Uitgaven aan WIW zijn loonkosten voor mensen die onder de Wet Inschakeling Werkzoekenden werkzaam zijn (een oude
regeling)
10
Individuele kosten participatie bestaan uit reiskosten, kosten voor kinderopvang en premies voor het verrichten van
vrijwilligerswerk.
11
Uitgaven aan BBZ zijn kosten om mensen vanuit de uitkering te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap.
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Conclusies en kansen uitvoering Participatiebeleid
Goede basis
We zijn ruim een jaar verder na de invoering van de Participatiewet en hebben meer zicht op
de nieuwe doelgroep en wat nodig is om hen richting werk/participatie te helpen. Purmerend
heeft met afdeling Werk & Inkomen, het Jongerenloket en Bureau Werk een goede basis in
huis. We werken inmiddels anders; dichterbij de bewoners, op maat, samen kijken wat nodig
is. Inherent aan die beweging is samenwerking binnen het sociaal domein.
Ontwikkelende wijs verbeteren
Deze manier van werken zetten we voort en verbeteren we waar nodig. In de praktijk passen
we constant verbeteringen toe op de werkvloer door bijvoorbeeld samenwerking intern en
extern te intensiveren en vanuit casuïstiekbespreking naar maatwerk-oplossingen te zoeken.
Daarnaast evalueren we de werkgeversinstrumenten in de tweede helft van 2016, zodat we
goed zicht krijgen op wat wel en niet werkt. De inzichten uit deze evaluatie nemen we mee in
de uitvoering van ons Participatiebeleid.
We werken in het sociaal domein veel met subsidiepartners. Dat geeft ons de mogelijkheid
om sterker te sturen op subsidies om ervoor te zorgen dat inwoners gebaat zijn bij het
aanbod.
Meer inzet op mensen met arbeidsbeperking
In de praktijk missen we bij de gemeente het specialisme dat nodig is om mensen met een
arbeidsbeperking goed te kunnen beoordelen op wat zij kunnen. De samenwerking tussen
de partijen in het sociaal domein zou vloeiender en flexibeler kunnen verlopen. Daarom
willen we de samenwerking tussen gemeente en partners in het sociaal domein intensiveren.
Diagnose op de werkvloer, werkervaring opdoen in een beschutte omgeving en een
casemanager die daar heel nauw bij betrokken is, zijn manieren om de ondersteuning
richting deze doelgroep te verbeteren. Zo weten we beter wat zij kunnen en welke
ondersteuning nodig is. Ook voor mensen die onder beschut werk nieuw vallen biedt dit extra
kansen.
Om dit te kunnen bereiken is meer regie vanuit de gemeente nodig. We zien de volgende
kansen:
1. Samenvoegen van loketten W&I en WMO helpt om mensen efficiënter te
ondersteunen.
W&I
Bureau Werk
Jongerenloket

WMO

W&I
Bureau Werk
Jongerenloket
WMO

2. Combineren van budgetten zodat mensen sneller geholpen kunnen worden.
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3. Samenhang en regie op het aanbod zodat binnen het sociaal domein beter gebruik
wordt gemaakt van elkaars expertise en mensen daardoor efficiënter en effectiever
geholpen kunnen worden. Essentieel onderdeel hierin is de werkgeversbenadering.
Daarnaast ook de samenhang met de zorg (voor dagbesteding).
Inkoop trajecten
Zorg
BaanStede trajecten
W&I
Bureau Werk
Jongerenloket

Diagnose
Leerwerkplekken
Stageplekken
Vangnet
WerkFit
Etc.

Werk
Participatie

Onderwijs

4. Meer leerwerkplekken met de volgende doelen: 1. een goede diagnose, 2. in de
praktijk leren werken en 3. werkfit worden.

Nieuw beleid
Deze conclusies en kansen werpen een nieuwe blik op het Participatiebeleid en nodigen uit
tot evaluaties m.b.t. de verschillende thema’s uit het beleidsplan. Aan de hand van die
evaluaties scherpen we het beleid opnieuw aan. Waar nodig komen we met
wijzigingsvoorstellen van de verordeningen. In het nieuwe beleid zal beschut werk integraal
onderdeel worden van het Participatiebeleid. Beschut werk nieuw krijgt daarin opnieuw een
plek.
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Vervolgstappen
Aan de hand van deze concretisering van het Participatiebeleid en de conclusies en kansen
werken we het beleid verder uit. Hieronder vind u de actielijst.
Actielijst
Thema

Actie

Wanneer

Onderwijs

Voortzetten casuïstiekbesprekingen

doorlopend

Meer leerwerkplekken voor jongeren faciliteren

start 2017

Meer samenwerking binnen de keten onderwijs-gemeentenwerkgevers-sociale partners mbt de begeleiding van
kwetsbare leerlingen ook richting duurzaam werk. Via het
Participatiebedrijf krijgt dit meer vorm, ook regionaal.

start 2017

Zorg

Regie op samenwerking vanuit centraal Participatiebedrijf

start 2017

Wmo- W&I

Samenvoegen loketten Wmo en W&I

2017

Intensiveren casuïstiekbesprekingen

doorlopend

Ambassadeursrol faciliteren vanuit het Werkbedrijf

reeds gestart

Brede werkgeversbijeenkomst in verbinding met het
Participatiebedrijf
Werkgeversinstrumenten evalueren in de regio: hebben de
gebruikers er baat bij?
Onderdeel van de ontwikkeling van het Participatiebedrijf

najaar 2016

Bereikbaarheid/communicatie richting werkgevers verbeteren
vanuit WSP regio Waterland
Centraal organiseren via het Participatiebedrijf

reeds gestart

Regie op sociaal domein via Participatiebedrijf

2017

Meer mogelijkheden creëren voor mensen om werkervaring
op te doen of te werken (Participatiebedrijf)
Diagnose op de werkvloer organiseren via het
Participatiebedrijf
Samenwerking casemanager-specialistische organisaties
intensiveren, naast elkaar samenwerking in plaats van
afzonderlijk. Via het Participatiebedrijf

2017

Beschut werk nieuw

Evaluatie beschut werk nieuw

sep-16

Subsidies

Strakker sturen op subsidies: zijn inwoners efficiënt geholpen?

doorlopend

Nieuw beleid

Aan de hand van evaluaties nieuw beleid waarin beschut werk
integraal onderdeel is

medio 2017

Werkgeversbenadering

Nieuwe doelgroep
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2. Analyse BaanStede en visie in het licht van de Participatiewet
In het vorige deel hebben we uitgewerkt wat we in de uitvoering van de Participatiewet tegen
komen en waar we kansen zien. In dit deel kijken we naar BaanStede in het licht van de
Participatiewet.
Participatiewet
Samengevat zien wij de volgende kansen om mensen uit de Participatiewet beter te kunnen
ondersteunen richting werk:
1. Samenvoegen van loketten W&I en WMO helpt om mensen efficiënter te
ondersteunen;
2. Combineren van budgetten zodat mensen sneller geholpen kunnen worden;
3. Samenhang en regie op het aanbod zodat binnen het sociaal domein beter
gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en mensen daardoor efficiënter en
effectiever geholpen kunnen worden. Essentieel onderdeel hierin is de
werkgeversbenadering. Daarnaast ook de samenhang met de zorg (voor
dagbesteding);
4. Meer leerwerkplekken met de volgende doelen: 1. een goede diagnose, 2. in de
praktijk leren werken en 3. werkfit worden.
BaanStede heeft altijd een rol gehad in de uitvoering van het participatiebeleid. BaanStede is
een onderdeel van het sociaal domein wat jarenlang plek heeft geboden voor mensen met
een arbeidsbeperking. Nu instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening niet meer mogelijk is,
stellen wij ons opnieuw de vraag of we voldoende aanbod hebben om mensen uit de
Participatiewet aan het werk te helpen of anderszins te laten participeren. Wat als
BaanStede er niet meer is? Daarvoor moeten we goed de betekenis van BaanStede voor
onze bewoners kunnen inschatten.
Veranderingen leiden tot nieuwe vragen
Nu het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) het transitieplan in 2015 heeft
stopgezet, is de vraag die voorligt hoe we verder willen gaan met BaanStede als bedrijf en
onze zittende SW-ers individueel. Terwijl de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening is
gestopt, groeit aan de andere kant de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet.
We hebben een analyse12 gedaan die zowel sociaal als financieel het een en ander tegen
het licht houdt. We wilden eerst goed zicht hebben op het huidige BaanStede, hoe het in
elkaar zit, wie waar werken, wat zij kunnen, wat BaanStede betekent voor mensen etc.
Vanuit die analyse kunnen we conclusies trekken. Deze analyse is als bijlage toegevoegd.
We zullen in dit stuk kort in gaan op de conclusies en de mogelijkheden in het licht van de
Participatiewet.
Rol BaanStede
BaanStede is een bedrijf dat werkplekken biedt voor een kwetsbare doelgroep. Deze
mensen werken bij BaanStede op basis van een SW- indicatie dat in het verleden werd
afgegeven door het UWV. Naast het bieden van werkplekken detacheert BaanStede mensen
naar reguliere werkgevers en organiseert BaanStede dat mensen begeleid kunnen werken
(in dienst van werkgevers). BaanStede regelt ook de jobcoaching. Daarnaast biedt

12

De volledige analyse heeft u al eerder toegestuurd gekregen en is volledigheidshalve als bijlage toegevoegd.
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BaanStede instrumenten aan zoals observatie op de werkplek en werkfit maken van
mensen.
Aansturing
BaanStede is een samenwerkingsverband van acht gemeenten in de regio Zaanstreek
Waterland. BaanStede voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Gemeenten zijn
formeel eigenaar en opdrachtgever. BaanStede is opdrachtnemer. BaanStede wordt
aangestuurd via de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het algemeen bestuur van de GR
bestaat uit alle wethouders uit de regio. Elke gemeente heeft gelijke stem.
Conclusies
Inhoudelijke conclusies
- Bij BaanStede werken ongeveer 1000 SW-ers uit de regio Zaanstreek Waterland
- 296 SW-ers komen uit Purmerend
- Zij hebben allemaal een SW-indicatie met bijbehorende rechten
- Doorstroom naar buiten is gering vooral vanwege de SW-indicatie
- Laatste SW-er stroomt over 40 jaar uit
- De begeleiding van deze doelgroep vereist specifieke expertise
- Begeleiding en jobcoaching zijn cruciaal en moeten altijd geregeld worden
Aansturing
- BaanStede wordt door 8 gemeenten aangestuurd via de GR
- BaanStede is weinig flexibel, kan niet snel inspelen op kansen in de markt. Dit komt
onder andere door de stroperige aansturing en besluitvorming
- De huidige aansturing werkt knellend om datgene te doen wat passend is voor onze
mensen
Financieel
- De subsidie vanuit het Rijk is lager dan de loonkosten waardoor er altijd een negatief
subsidieresultaat is. Zonder dat subsidietekort zou minder verlies worden gemaakt
- Voor Purmerend is het aandeel in het subsidieresultaat volgens de verdeelsleutel van
de GR over 2016 € 791.000
- Bedrijfsonderdelen opknippen en als gemeente overnemen levert financieel
geen/weinig voordeel op
- Aan de ontvlechting van BaanStede zijn risico’s verbonden. Dit kunnen incidentele
risico’s zijn in verband met frictiekosten en/of boekverliezen op te vervreemden activa
en structurele risico’s als het mogelijke verlies van opdrachtgevers
2 Opties Purmerend
In Purmerend hebben we 2 opties uitgewerkt:
Optie 1: Ontvlechten bedrijfsonderdelen BaanStede
Deze optie houdt in dat gemeente Purmerend zelf direct verantwoordelijkheid neemt voor de
huidige 296 SW-ers en individueel gaat kijken waar hij/zij het beste zou kunnen werken. Dat
houdt in dat BaanStede ophoudt te bestaan, de bedrijfsonderdelen worden opgeknipt en
voor de huidige SW-ers andere plekken moeten worden gezocht.
Deze optie is in de analyse uitgewerkt. Kort gezegd komt het erop neer dat dit theoretisch
mogelijk is, maar in de praktijk erg ingewikkeld. Vooral in het organiseren van werk. Nu kan
bij BaanStede gemakkelijk tussen bedrijfsonderdelen worden geschakeld. We hebben ook
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geconcludeerd dat het financieel weinig voordeel biedt om te ontvlechten. Bovendien moeten
we als gemeente de benodigde expertise in huis halen.
Daarnaast heeft het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wsw
uit BaanStede consequenties. Zelf de Wsw uitvoeren, vraagt om specifieke deskundigheid
én capaciteit op onder meer het gebied van salarisadministratie en verantwoording.
Bij deze optie is geen rekening gehouden met nieuwe instroom vanuit de Participatiewet en
wat daar aan extra inzet nodig is. Eerder hebben we geconcludeerd dat meer samenhang in
het aanbod en regie vanuit de gemeente nodig is om Participatiewetters efficiënter en
effectiever te kunnen ondersteunen. We hebben ook gezien dat er behoefte is aan
leerwerkplekken met de volgende doelen: 1. een goede diagnose, 2. in de praktijk leren
werken en 3. werkfit worden. En we weten ook dat er nog altijd te weinig banen zijn t.o.v. het
aantal werkzoekenden. De meest kwetsbaren komen mondjesmaat bij reguliere werkgevers
terecht. Hoewel dit laatste wel het doel is, zijn we daar nog lang niet. Er is meer voor nodig.
Zo ook een vangnet voor de meest kwetsbaren.
Vanuit deze realiteit hebben we een 2e optie uitgewerkt.
Optie 2: We ontwikkelen een Participatiebedrijf voor de breedte van de Participatiewet
Deze optie houdt in dat een plek behouden blijft voor de mensen uit de Participatiewet met
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit ‘Participatiebedrijf’ is een basis voor iedereen
die iets extra’s nodig heeft om aan het werk te komen; denk aan leerwerplekken voor
jongeren. Maar ook aan plekken waarbij mensen werkfit gemaakt kunnen worden om
vervolgens bij werkgevers aan de slag te kunnen. Het is een vangnet voor mensen die- al
dan niet tijdelijk- geen regulier werk kan vinden (beschut werk). En het is een plek waar goed
ingeschat kan worden wat iemand kan en waar hij/zij nog ondersteuning nodig heeft
(diagnose). Via dit Participatiebedrijf komt meer samenhang tussen het aanbod in het sociaal
domein. Daarom moet de werkgeversbenadering heel dichtbij worden georganiseerd.
In Zaanstad wordt momenteel een zelfde soort optie uitgewerkt. We trekken samen op om te
kijken wat we samen kunnen doen en om het concreet te maken.
Toekomstvisie: SW bedrijf Baanstede omvormen tot Participatiebedrijf
Voor de uitvoering van de Participatiewet denken we dat een Participatiebedrijf een
waardevolle toevoeging aan het huidige aanbod. Vooral voor de kwetsbare doelgroep kan
het extra kansen bieden.
Jongeren die van school komen kunnen via dit bedrijf direct ervaring opdoen met echt werk
(leerwerkplekken), waarna zij klaar gestoomd worden om bij werkgevers te werken (werkfit).
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen bij de Participatievoorziening werken om inzicht
te krijgen in welk werk bij hen past, wat zij nodig hebben aan begeleiding etc. (diagnose). We
zien dat er nog steeds een groep mensen is die een beschermde werkplek nodig heeft. De
Participatievoorziening biedt een vangnet voor deze mensen (beschut werken). We blijven
werken aan doorstroom, dat is altijd het doel. Iedereen moet de kans hebben om in het
reguliere bedrijfsleven een plek te krijgen. Via een Participatievoorziening vergroten we die
kans.
In principe is dit Participatiebedrijf een opstap naar ‘buiten’. Het moet worden gezien als een
aanvulling op het aanbod in het sociaal domein. Via het Participatiebedrijf willen we flexibelen ook lokaal kunnen inspelen op de arbeidsmarkt en snel kansen kunnen pakken. De
wisselwerking met werkgevers moet dynamisch zijn. Werkgevers krijgen een anderedirectere- rol in dit bedrijf. De nadruk ligt op de samenwerking, het partnerschap, om de
afstand met werkgevers te verkleinen. Daarnaast is het belangrijk de kloof met de zorg te
verkleinen door mensen die dat nodig hebben makkelijker in de dagbesteding te kunnen
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plaatsen. De overgang tussen werk en dagbesteding moet vloeiender verlopen. Omdat veel
zorgpartners tegelijkertijd subsidiepartners zijn, biedt dat kansen om meer regie te voeren.
Het toekomstige participatiebedrijf voldoet aan de volgende punten:
- Van een voorziening voor de SW-doelgroep, naar een Participatiebedrijf voor de brede doelgroep
van de Participatiewet
- Via maatwerk en talentontwikkeling naar optimale arbeidsparticipatie met uitstroom naar de reguliere
arbeidsmarkt als doel
- Het Participatiebedrijf is hét vangnet voor mensen die tijdelijk geen regulier werk hebben om werkfit
te blijven
- Het Participatiebedrijf moet flexibel kunnen inspelen op ontwikkelmogelijkheden bij diegene die
ondersteuning nodig heeft, maar ook op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
- Het Participatiebedrijf biedt leerwerkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- Het Participatiebedrijf biedt diagnose van mogelijkheden en beperkingen op de werkvloer

BaanStede biedt een basis, maar een omvorming is nodig om de ontwikkeling te maken naar
een Participatiebedrijf. Dat vraagt een andere aansturing en een andere manier van werken.
Momenteel zijn we concreet aan het uitwerken wat dit zou kunnen betekenen vanuit
financieel-, juridisch- en besturingsoogpunt. Dat doen we in samenwerking met Zaanstad
omdat de kern van onze visie nauw raakt aan die van Zaanstad. Tegelijkertijd zijn we goed in
verbinding met de kleinere gemeenten in de regio en delen we de processtappen.
Deze visie hebben we gevat in het volgende plaatje:
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Lokaal versus regionaal
Het uitgangspunt blijft: we doen lokaal wat kan en regionaal waar het beter is. In deze visie
blijft de toegang lokaal georganiseerd. De taken van afdeling Werk & Inkomen, het
Jongerenloket en Bureau Werk blijven vooralsnog ongewijzigd en dus lokaal uitgevoerd waar
dat kan. We willen onze kandidaten goed kennen en lokaal kunnen handelen en bemiddelen
waar dat mogelijk is.
Met de ontwikkeling van het Participatiebedrijf komt een extra mogelijkheid in de regio om
mensen 1. in beeld te krijgen via een intensieve diagnose 2. leerwerkervaring te laten op
doen en 2. beschut te laten werken. Daarnaast denken we dat- door de
werkgeversbenadering centraal te organiseren- flexibeler kan worden ingespeeld op vragen
in de arbeidsmarkt. Omdat zorg, onderwijs en werkgevers zowel lokaal als regionaal
opereren willen we de verbinding zowel lokaal als regionaal intensiveren. De lokale
afdelingen werken straks in nauwe verbinding met het Participatiebedrijf.
Afhankelijk van hoe het Participatiebedrijf zich in de toekomst zal ontwikkelen, zullen we
deze werkwijze blijven monitoren en bijsturen waar mogelijk.
Relatie met beschut werk nieuw
Beschut werk oud staat in het plaatje. Dat zijn alle huidige SW-ers met een indicatie.
Beschut werk nieuw gaat over mensen met een arbeidsbeperking en een specifieke
begeleidingsbehoefte. We vragen voor hen geen indicatie aan, maar kijken op maat wat
passend is. De prioriteit ligt bij betaald werk. In de praktijk is dat voor deze mensen een grote
opgave. Niet alleen omdat er een tekort aan banen is, maar ook omdat deze mensen een
specifieke begeleiding vereisen. We zoeken voor hen naar betaald werk. Arbeidsmatige
dagbesteding wordt ingezet als dat niet lukt. De komst van het Participatiebedrijf is een
aanvulling op het bestaande aanbod waar ook deze mensen terecht zouden kunnen. Het
biedt dus extra kansen.
Betrokkenheid werkgevers
We zetten in op de beweging naar buiten, waarbij mensen zoveel mogelijk de kans krijgen
om bij een reguliere werkgever te werken. Het creëren van betaalde werkplekken blijft
onveranderd de belangrijkste opgave. Daarom is een stevige samenwerking met de
werkgevers in de regio onmisbaar. In de concretisering van het Participatiebeleid is
aangegeven hoe de werkgeversbenadering er momenteel uit ziet en welke rol het
Werkbedrijf heeft. Dit zetten we voort en verbeteren we waar nodig.
In het Participatiebedrijf komt alles samen en is een stevige werkgeversbenadering
essentieel. Door de werkgeversbenadering centraal te organiseren brengen we meer
structuur in de relatie met het bedrijfsleven:
- We luisteren naar de behoefte en ideeën van ondernemers in onze dagelijkse
contacten waardoor we duidelijk beeld krijgen van wat zij nodig hebben. Daardoor
kunnen we hen beter faciliteren in hun behoeften nu. Richting toekomst verwachten
we meer mogelijkheden om leerwerkplekken te integreren bij werkgevers.
- Ondernemers praten liever met ondernemers. Daarom zetten we in op de
ambassadeursrol van ondernemers. Werkgevers die zitting hebben in het Werkbedrijf
hebben aangegeven deze rol te willen pakken. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als
gemeente faciliteren we dit.
Werkgevers worden bij de uitwerking van deze visie betrokken. De uitwerking van de visie
zal plaats vinden in de tweede helft van 2016. De werkgevers zullen daar belangrijk
onderdeel van uitmaken. De planning is aan het einde van dit stuk terug te vinden.
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Samenhang met de regio
Het is van belang om voor de zomer een eigen standpunt te bepalen over hoe om te gaan
met de verantwoordelijkheid voor de Purmerendse SW-ers en hoe om te gaan met de
aansturing vanuit Purmerend (GR).
De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn afzonderlijk hun eigen visie en
standpunt aan het bepalen op de toekomst van de sociale werkvoorziening. Kleinere
gemeenten hebben - vanwege hun kleine aantallen SW-ers- wezenlijk andere vragen bij de
toekomst van BaanStede dan de grote gemeenten en bepalen hun eigen visie. Vooral de
keuzes van de twee grote gemeenten, Zaanstad en Purmerend, zijn bepalend voor de
definitieve keuzes van de kleinere gemeenten. Zaanstad en Purmerend werken momenteel
nauw samen om te komen tot een gedeelde visie en om deze concreet te maken. Baanstede
is daar ook bij betrokken. De portefeuillehouders van de kleinere gemeente hebben hiertoe
opgeroepen. Met alle gemeenten is verbinding in de visievorming op BaanStede.
We onderzoeken momenteel concreet welke besturingsvormen juridisch mogelijk zijn en
welke financiële consequenties dat heeft. Deze onderwerpen zijn in de planning op te
nemen.
Voorstel
De Raad wordt voorgesteld om in te stemmen met:
1. De geconcretiseerde aanvulling van het beleidsplan Participatie;
2. De ontwikkeling van een Participatiebedrijf voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
3. De toekomstvisie: BaanStede omvormen tot een Participatiebedrijf;
4. Het Participatiebedrijf samen met gemeente Zaanstad vorm te geven.
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Vervolg
Na instemming van de Gemeenteraad worden eind juni de plannen van alle gemeenten op elkaar afgestemd en verder uitgewerkt.
In onderstaande planning worden de stappen vermeld. De Raad wordt regelmatig op de hoogte gehouden. Hieronder vind u de vervolgstappen.
Thema
Visies delen regio

Actie
-

Concretisering Participatiebeleid/Analyse
BaanStede en visie in het licht van de
Participatiewet

Goedkeuring/zienswijze gemeenteraad

Gemeentelijke plannen
Onderzoek Besturingsvorm

Doelgroepen en aantallen

Werkgeversbenadering

Brede werkgeversbijeenkomst

Proces ontvlechting SW (uitwerking ism
regio)

Wanneer
April-juni

Ambtelijke en bestuurlijke afstemming

Raad Purmerend

2 juni/30 juni

-

Resultaten analyse en afstemming nav gemeentelijke
plannen
Uitgangspunten formuleren
Fiscaal
Juridisch
Financieel
Businesscase:
Financiële kaders in beeld
Hoeveel mensen kunnen via het participatiebedrijf
passend geholpen worden
Aantallen in relatie tot de arbeidsmarkt in beeld
Uitwerking onderdeel werkgeversbenadering
Participatiebedrijf
Borging samenhang regio en lokale netwerken
Dienstverleningsconcept
Samenhang participatiebedrijf en regio
Samenwerking gemeente-werkgevers
Rol werkgevers/bedrijfsleven
Ontwikkelingen
Behoeften werkgevers
In samenspraak met regio
Opdracht extern bureau vanaf de zomer
Inhoudelijke procesplanning (iom BaanStede)
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Portefeuillehouders-overleg
13 april
18 mei
13 juli

21 september
Mei-november

Najaar- toelichting
voortgang

Juni-oktober

Nader te bepalen

Juni-oktober

Nader te bepalen

September/
oktober

Nader te bepalen

Juni-december

Najaartoelichting voortgang

Pagina 22

Bijlage:
Analyse BaanStede vanuit Purmerends perspectief (afzonderlijk toegezonden).
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