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7. Uitvoering Wsw

Mevrouw J. (José) Krechting, beleidsmedewerker, is bij dit agendapunt aanwezig.

De leden van de adviesraad hebben de stukken vertrouwelijk ontvangen. Inmiddels is het 

rapport van de heer Langedijk openbaar. Op 17 maart is een persbericht door de gemeenten 

hierover uitgegeven.

In het rapport zijn 4 scenario´s uitgewerkt. Het college heeft vooralsnog haar voorkeur 

uitgesproken voor scenario 1. De planning is erop gericht om een definitief voorstel op 4 april 

in het college en op 25 mei in de gemeenteraad te behandelen. 

Mevrouw Krechting geeft een presentatie aan de hand van een hand-out (bijlage).

Er vindt een discussie plaats over de volgende onderwerpen;

- Je kunt bijna iedereen detacheren, mits er voldoende begeleiding is. 
Begeleiders van Permar hebben expertise. De gemeente moet dit 
opbouwen.

- Hiervoor zullen vooral ook de bedrijven een cultuuromslag moeten 
maken. Geen enkele constructie zal werken zonder arbeidsplaatsen bij 
werkgevers.

- Het werkgeversservicepunt is een kritische succesfactor.
- En wat betekent dit voor de (overblijvende) productie bij het beschut 

werken?
- De categorie mensen die niet plaatsbaar is, moet goed afgebakend 

worden. En hiervoor moet een structuur/plek geregeld worden. Dit is 
ook nodig om terugval van mensen op te kunnen vangen.

- Meer lokaal organiseren van de werkplaatsen is goed. 
- Ook het meer zelf grip willen houden op financiën in de vorm van 

(productie)afspraken vooraf en het daarmee beperken van risico´s is 
een goede zaak.

- Maar Renkum is niet in staat om voor de ongeveer 125 mensen die het 
betreft een arbeidsplek te regelen. Daarvoor is zij afhankelijk van de 
regio en dus van samenwerking met andere gemeenten.

- Zorgvuldige communicatie naar (kwetsbare) betrokkenen is van 
belang.

De Adviesraad Participatiewet is positief over de inhoud van de presentatie en constateert dat 

de denkrichting goed is. Tegelijkertijd constateert de adviesraad dat er nog veel 

onduidelijkheden en onzekerheden zijn, waardoor de adviesraad niet in staat is om op dit 

moment een advies over het rapport en de scenario´s uit te brengen. De adviesraad stelt het 

op prijs om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het proces en stelt voor 

in het vervolgtraject een advies uit te brengen over het (concretere) Uitvoeringsplan. De 

wethouder kan zich in deze lijn en het voorstel vinden.


