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BRL-Corsa
FW: update manifest namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland

Van: roelof schaafsma [mailto:roelof.c.schaaf$ma@gmail-Com1
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 22:23
Aan: gemeente@bellingwedde.nl; gemeente@bergendal.nl; info@befgeijk.ni; info@bergen.nj; info@bergen-nh.nl
stadskantoor@bergenop20om.nl; jnfo@gemeenteberkefland.nl; gemeente@bernheze.org; info@gemeentebest.ni
gemeente@beuningen.nl; info@beverwijk.nl; gemeente@binnenm3as.nl; info@bladei.nl; info@blaricum.nl;
gerneente@bioemendaai.nl; info@bQdegraven-feeuwijk.nj; info@boekel.nl; gemeente@borger-odoorn.nl;
nfo@borne.nl; info@borsele.nl; gemeente@boxmeer.nl; gemeente(S>boxtel.nl; contact@breda.ni; BRL-Info;
nfo@bronckhorst.nl; gemeente@brummen.nl; gemeente; info@bunnlk.nl; info@giessenlanden.ni;
rfo@gilzerijen.nl; info@goeree-overflakkee.nt; stadskantoor@goes.n.l; info@goirle.nl; gemeente@gorinchem.nl;
gemeente@gouda.ni; info@grave.nl; info@groningen.nl; info@grootegast.nl; info@gulpen-wittem.nl;
gemeente@haaksbergen.ni; gemeente@haaren.nl; antwoord@haariem.nl; post@haarlemmeriiede.ni; info;
gemeente@halderberge.nl; gemeente@hard8nberg.nl; jnfo@harderwijk.nl; info@gemhg.nl; gemeente@haren.nl;
info@harlingen.nl; gemeente@hattem.nl; post@heemskerk.nl; gemeente@heemstede.nl; gemeente@heerde.nl;
gerneente@heerenveen.ni; post@heerhugowaard.nl; gemeente@heerien.nl; postbus@heeze-ieende.ni;
info@heiloo.ni; gemeentebestuur@hellendoorn.nl; gemeente@heilevoetsluis.ni; gemeente@heimond.nl;
it.nl; gemeente@hengelo.nl; info@hetbildt.nl; heumen@heumen.ni; info@heusden.nl;
info@hillegom.nl; gemeente@hilvarenbeek.nl; gemeente@hilversum.ni; info@hofvantwente.ni;
contact@hoiiandskroon.nl; info@hoogeveen.ni; gemeente@hoogezand-sappemeer.nl; gemeente@hoorn.nl;
gemeente@horstaandemaas.ni; gemeentehuis@houten.ni; gemeente@huizen.ni; info@gemeentehuist.nl;
gin.nl; info@kaagenbfaassem.ni; info@kampen.n!; gemeente@k3pelle.nl; info@k3twijk.ni
Onderwerp: update manifest namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland
geachte leden van gemeenteraden
Vorige week hebben wij u namens de ondernemingsraden van Sociaie Werkbedrijven een manifest aangeboden.
Wij hopen natuurlijk dat u dit manifest zult bespreken in de Raadscommissie en/of de Raad.
Naar aanleiding van de lezing van hoogleraar Kim Putters, directeur van het Sociaal en^CuLtureel PiajibüieaulSCP),
r"

GËMTJFSÏTE BETEL LE

over polarisatie op de arbeidsmarkt van 2 februari jl. willen wij u g n ^ ^ a f i w s ^ e j f a r t i f c ë l L
üjjicKiivi;
Cedris. Daarin ondersteunt Putters de inhoud van ons manifest.

zine van

Het artikel kunt u ook vinden op

Een van de zaken die Putters benoemt is dat ook op gemeentelijk (doJitieJ4iiiueai|^ainef|wedw
!
partijen, waar we in de praktijk vooral of vaak polarisatie zien.
*Wij willen er bij u op aandringen dat het, zeker op het terrein van de Participatiewet, juist belangrijk is om de
samenwerking op te zoeken.
We vragen u in gesprek te gaan met de ondernemingsraden van uw sociaal werkbedrijf. ook al denkt u dat u het in
uw gemeente goed voor elkaar heeft.
En heeft u succesverhalen: deel deze dan met ons want Nederland heeft die ideeën hard nodig.
Namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland
Roelof Schaafsma

peter Smit
woordvoerders van dit manifest
Roelof Schaafsma
voorzitter OR Tomingroep
franciscusweg 12
1200 AD Hilversum

Kim puttei
12022017,
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technologie, zelfde regie voeren
over hun leven en alle risico's tavee
mogelijk uitbannen. Mensen met
een mbo-opleldio.g of minder scholing krijgen vaker ftex-contracïen.
Hirn banen worden gemakkelijker
uitbesteed en hun werk verdwijnt
vaker door i'obotïsering.
Als de scheidslijnen scherper
worden,, groeien ook de spanningen
Ala mensen ervaren dat zij iedere
mrm-20"

keer weer de klos zijn, neemt het
risico toe op ontwrichtende polar
sari e en confyercn. Dat zien we in
de¥e3"ems<ie Staten, maar ook is
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iöek na^r ion ovaties rn zoriinpert? naar

mastschapps-

Ie jaarlijkse Cedrj &tezmg over d&
HII v a n maatschappelij ke
stie v o o r mensen met een
s s t a n d t o t d s araese's^srSri

f5"''? 201 •■'

opgeleid. Dai kan leiden tot een
opecïisuïpdmg van negatieve
eiïeeien: een minder goede gezond
heid, minder inkomen en milder
goede participatie ia de maatschap
pij , Alken al hei bedienen van de
kaamnitomaat voor een trein ticket
kan een grote drempel zijn om mee
i.e doen in de samenleving. De
kwetsbare mensen hebben oed
de kleinsm netwerken, Door dn dm::
H'roeit de aGstand iet de arbeidsmarkt
alleen maar,
Het verschil m arbeidsdeelname
russen messen mei en zonder ar
lekishandieap is de afgelopen jaren
juist groter geworden 'm plaats van
Meioer. Uil onze trend rapportage
mei
rtooer iCHo

siaan tiat hei efficiënter is om robots
in te set.ten dan mensen. Gelukkig
zieo we ook bedrijven die mensen
met. een afstand tot de arbeidsmarkt
juist wel in diens*" '^nnm r>nT ■"jn
vaak kleinere bet , > a^
binding met de s : m
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l i i u m a u r c c u ; UMIJJM. U^. jnist. cen
enorme samenbindende factor voor
het hele personeel. De wij rationele
manier van denten over efficiency
en liet wesbezuinisen van mensen
begint op zijn einde te lopen.
Lei is niet wenselijk voor de samen
ging om de groep met een arbeids
eperlring achter te laten. Niet voor

gescmktheK
uitkering af
an
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li ebben,
juist in diï
tijdsgewricht kiezers
smmmge gemeenten ervoor om
SWdx^driiven ie. sluiten. Maar
mensen met een arbeidsbeperking
verrivvljiien niet. Deze groep is er
en zal er altijd zijn.
We hebben verder niet goed op ons
netvlies om hoeveel mensen dat
eigenlijk gaat. Als we arbeidsonge
schikten buiten beschouwing laten
heeft een op de tien personen van
15 tot. 65 jaar eer
'kmg. die I
of naar belemmeren
om werk te krijgen ofte behouden.
Veel mensen hebben dus een vlekje
Ik vind het belangrijk dal dit beter
zichtbaar wordt,"'

henzelf, maar ook niet voor de
van de samenleving F
meer gemeenscha psd en kt
We zijn niet de BV Nederland, maai
de Gemeenschap Nederland."
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vlak'voor het bedrijfsleven anders
afneemt. Her verzet tegen vrijnan
dekverdragen zou bijvoorbeeld
kennen foe
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Een grotere
polarisatie
k niet goed
voor de
economie,
de samenle
ving en hei
n r
vertrou
wen, In de
politiek
ontstaat
steeds meer fragmentatie. Je hebt
aparte partijen voor moslims, oude
ren, yuppen e.n kansarmen. Politie
ke partijen zanden juist de groepen
meer moeten verbinden, maar ik zie
op dit moment vooral polarisatie."
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iamenkvisi^: **^t. v*j.iicn « j ^y^.i.zgen aan de verdeling van inkomen
en kansen van mensen? Zo'n deal
moet voorkomen dat mensen bui
tenboord vallen op de arbeidsmarkt
en op andere terreinen. De overheid
kan du niet alleen oplossen en heeft
daarbij êm. ook het bedrijfsleven

r
n

jt i

i

k i "tlmj 1

MisrlSft. i l c t llsfeit t e n a j e r i f f i d d i t l c

voor de samenleving en het blijkt
ook nog eens goed te zijn. voor de
bedrijfsresultaten 
Ik woon in de Albasserwaard, waar
veel scheepswerven zijn. Dez(: wer
ven zijn sterk geworteld in de om
geving. Daarom, vinden ze het heel
gewoon om iitm werknemers ook int
de eigen regio te betrekken. Ze halen
uil mensen wat erin zkt
Ik zie dat ook werkgeversorganisaties
VNO'NCkvV" en AWV"N zich hiervoor
sterk maken. Dat moet ook wel, wam
zij beseffen heel soed dat het draag

i <>=  m  n i , liL~ A /^ifbe
wQsit!3 en asmevei .mn. ^.c ^.annen
do lead nemen la het agenderen van
dit thema en liet creëren van alten
^"■■np-",--," wi» ^fK vi pOf* 5.JJT1 q | l p ( 5 p
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'Je ziet het pas als je het doorhebt'
Met dit manifest willen ondernemingsraden van de sociaie werkbedrijven, aangeven wat nodig is nu
we sinds 2015 onder de Participatiewet vallen.
Sociale Werkplaatsen bestaan in Nederland wettelijk sinds 1969, maar op veel plaatsen af langer.
Sinds de eeuwwisseling is het perspectief langzaam verschoven, van 'werkplaats' naar normaal
emplooi bij gewone werkgevers, vaak via detachering of begeleid werken. Van exclusief- in de
werkplaats - naar inclusief- bij reguliere werkgevers. De Participatiewet stuurt nadrukkelijk aan op
een versterking van deze inclusieve arbeidsmarkt. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit werk en zij hebben ook het bijbehorende budget gekregen. Wat zien we nu
in de praktijk?
1.

Een aantal gemeenten gaat het wie! opnieuw uitvinden door de SW-bedrijven te stuiten of
om te bouwen tot werkplaats, waardoor kennis en expertise verloren gaat;
2. Het Nieuw Beschut Werken, voor dat deei van de doelgroep dat niet bij reguliere
werkgevers kan werken, heeft tot nu toe gefaald. Slechts 13 van de 390 gemeenten heeft
in 2015 beschutte werkplekken gerealiseerd. Het betreft 44 werkplekken waar het er 1600
hadden moeten zijn. In 2016 is het resultaat nauwelijks beter;
3. In veel gemeenten is het beleid onduidelijk of nog niet tot stand gekomen, wat tot grote
onzekerheid met betrekking tot werk en inkomen voor de kwetsbare Participatiedoelgroep
leidt. Deien van de Participatiedoelgroep zijn bij verschillende gemeenten niet of niet
geheel in beeld. Dat zijn bijvoorbeeld schoolverlaters van speciaal onderwijs of mensen
die zich zelf niet melden. Die zitten dus thuis zonder uitkering met alle toekomstige
gevolgen van dien;
SW-bedrijven hebben overal in Nederland een jarenlange ervaring met de schijf van 6 cruciale
instrumenten: (1) matching en begeleiding, (2) detachering, (3) werkgevers netwerk, (4) werkproces
op maat, (5) ontwikkeling werk nemersvaard tg heden en (6) beschut werk. Gemeenten zouden wel gek
zijn deze kennis en expertise ongebruikt te laten. Helaas zijn veel gemeenten zo gek of is er zelfs
sprake van een competentiestrijd tussen SW-bedrijf en gemeenten. Een meer dan onwenselijke
situatie.
Wij als ondernemingsraden van SW-bedrijven (ORSW) willen samen met gemeenten in overleg over
een gezamenlijke aanpak, met ruimte voor alternatieve en nieuwe perspectieven, waarbij de
Participatiedoeigroep centraal staat. Wij noemen dat mensontwikkeling centraal, dooreen focus op
werk. Wat ons betreft is in elk geval nodig:
Samen met werkgevers komen tot duurzame constructies, waarin het sociaal werkbedrijf een
sleuteirol vervult op gebied van matchen, detacheren, begeleiding en advisering, (het
repareren van negatieve effecten om mensen duurzaam aan het werk te krijgen, zoals de
transitievergoeding uit de WWZ of de ziektewet)
Het realiseren van een duurzame voorziening, waarin voldoende gevarieerde leerwerkplekken beschikbaar zijn, perspectief geboden wordt op het gebied van zelfstandigheid
en een goed sociaal vangnet ontstaat voor mensen waarvoor óit niet mogelijk is.
Wij willen benadrukken dat alle betrokken partijen in Nederland gebaat zijn bij de duurzame
verbeteringen die wij in dit manifest voorstellen. Het niet adequaat aanpakken van de effecten van de
Participatiewet kost de samenleving al op middellange termijn veel geld.
Ook u ailen behartigt de belangen van uw achterban, de inwoners van de gemeente, daarbij rekening
houdend met de belangen van de gemeentelijke organisatie.
Wij vragen dan ook om samen met ons op te komen voor de groep die wij middels dit manifest willen
steunen. Graag nodigen wij u uit om de komende weken samen in gesprek te gaan om onze
jarenlange ervaring, deskundigheid en kennis te delen ten behoeve van de doelgroep.
Met vriendelijke groet,
Namens ORSW
Peter Smit, voorzitter OR WerkSaam Westfriesland en
Roelof Schaafsma, voorzitter OR Tomin-groep

