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Raadsvoorstel concretisering participatiebeleid en analyse en visie
BaanStede in het licht van de Participatiewet

Voorstel aan commissie:

In te stemmen met het voorstel van het college

Eventuele opmerkingen
van de raadsgriffie:
Met de vaststelling van het beleidsplan Participatie (nov 2014) heeft u via een amendement gevraagd
om een geconcretiseerde aanvulling van het beleidsplan. Daarnaast heeft u verzocht om te komen
met een visie op BaanStede in het licht van de Participatiewet. Deze beide zaken hebben we met
elkaar in verband gebracht. Het resultaat is terug te vinden in de notitie. De analyse van BaanStede is
als bijlage toegevoegd.
De conclusies richten zich op een te ontwikkelen Participatiebedrijf waarin de oud SW- ers een plek
behouden en Participatiewetters met een afstand tot de arbeidsmarkt extra mogelijkheden krijgen. Het
opzetten van een Participatiebedrijf is juist voor deze groep mensen de ontbrekende schakel in de
uitvoering van het Participatiebeleid. Met de komst van een Participatiebedrijf verwachten we de
kansen voor mensen met een arbeidsbeperking te
vergroten. De onderdelen uit het Participatiebedrijf:
- Leerverkplekken
- Diagnose en werkfit
- Beschut werk
- Werkgeversbenadering
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Om te komen tot dit Participatiebedrijf wordt BaanStede omgevormd. Wat daar precies voor nodig is
en welke juridische en financiële consequenties dat heeft wordt na vaststelling van de visie uitgewerkt.
U wordt voorgesteld om in te stemmen met:
1. De concretisering van het Participatiebeleid;
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.

