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Aan de colleges van B&W en leden van de gemeenteraden van de gemeenten 
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. 
 
 
 
Roosendaal: 4 oktober 2017  
Onderwerp: Kansloze burgers binnen onze gemeente voor de arbeidsmarkt! 
 
 
Geachte Colleges en Raadsleden, 
Wij, als lokaal FNV West - Brabant, zijn enorm bezorgd over de groep mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zij zullen voorlopig, of nooit aan het werk komen. U kunt zich voorstellen welke sociale en 
maatschappelijke gevolgen dit met zich mee zal brengen. 
  
Participatiewet 
Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, zijn er al diverse wijzigingen binnen deze wet 
doorgevoerd om hem succesvol te laten blijken. Neem bijvoorbeeld het meetellen voor de banenafspraken 
van de Sociale Werkvoorziening (SW) gedetacheerden, vanaf 1 januari 2013. Hierdoor spreken we dus niet 
meer over extra banen (125.000). Ondanks deze bijstelling blijven zowel gemeenten als bedrijfsleven achter 
bij het realiseren van garantiebanen. Dit geldt tevens voor het plaatsen van mensen in het kader van beschut 
werk. Daarnaast heeft, vrij recentelijk, het Centraal Planbureau aangegeven, dat in ons land ongeveer 1,2 
miljoen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant staan. In onze arbeidsmarktregio 
gaat het om ruim 10.000 mensen. Dit geeft aan dat deze mensen, hetzij om sociaal maatschappelijke 
acceptatie of economische redenen, geen kans krijgen. Daarnaast blijkt uit eigen onderzoek, dat de 
laatstgenoemde groep niet makkelijk van zich laat horen. Hier is een taak weggelegd voor uw gemeente om 
deze mensen in beeld te krijgen en acties op uit te zetten. Daarbij zijn vooral het periodiek monitoren en 
bijsturen van de acties de belangrijkste succesfactoren.  
 
SW-bedrijven 
Met het invoeren van de Participatiewet zijn twee zaken concreet doorgevoerd. Er vindt geen nieuwe 
instroom meer plaats binnen de SW-bedrijven. En de bezuinigingen op het SW-budget gaan onverminderd 
door. Dit betekent dat de SW-bedrijven op termijn gezamenlijk een tekort hebben van € 600 miljoen. Dit zal 
door gemeenten - die zelf ook al krap zitten - moeten worden opgehoest. Vanwege deze problematiek zijn 
momenteel veel gemeenten bezig om zich te heroriënteren op de rol van het SW-bedrijf. Door de uitstroom, 
van nu nog zittende SW-medewerkers en de onzekerheid van de toekomstige rol van de huidige SW-
bedrijven, gaan er problemen ontstaan in de uitvoering. Zoals met minder mensen hetzelfde werk doen, of 
werk afstoten en dit met de wetenschap dat er 1,2 miljoen mensen langs de kant staan. SW-bedrijven 
worden alleen gezien als kostenpost maar niet als een economisch en sociaal maatschappelijke 
toegevoegde waarde. Lokaal FNV West - Brabant is van mening dat u in deze beleid moet maken. Beleid 
om de rol van het SW-bedrijf breder te maken dan alleen een Leer- Werk bedrijf. Want ook binnen uw 
gemeente zijn mensen die langs de kant staan en de Participatiewet is toch bedoeld om zoveel mogelijk 
mensen te plaatsen in een werkomgeving? Werk geeft mensen eigenwaarde, structuur en levert een grote 
bijdrage aan het sociaal en maatschappelijk leven. Uitgangspunt moet uiteraard een reguliere werkplek zijn. 



Maar de infrastructuur en het werk van - in deze het WVS - kan fungeren als een vangnet om de tussenstap 
naar regulier werk te overbruggen. Op deze wijze blijft de opgedane werkervaring behouden en zal de match 
met een reguliere werkgever soepeler verlopen. 
U wilt toch ook uw bijdrage leveren aan een gemeente die opkomt voor iedereen aan de onderkant van de 
arbeidsparticipatie? 
 
Voor eventuele vragen - of indien gewenst een inhoudelijke toelichting op deze brief - kunt u contact 
opnemen met de secretaris van Lokaal FNV West - Brabant via: roosendaal@vereniging.fnv.nl  
of via telefoonnummer 06 - 23926709. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Lokaal FNV West-Brabant 
De secretaris         
A.J.J.M. van de Weijgert                    
. 
 
 
 


