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Onderwerp: Kansloze burgers binnen onze gemeente voor de arbeidsmarkt! 

           

11 april 2018 

Geachte formateur, 

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 (zie de uitzending van Zembla van 4 april 2018) 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 

garantiebanen (SW) gedetacheerden, vanaf 1 januari 2013. 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 is vrij recentelijk in de landelijke 

media aangetoond, dat de participatiewet zijn doel voorbij schiet. Honderdduizenden mensen zullen 

thuis komen te zitten zonder uitzicht op aangepast werk. 

 

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 uw gemeentelijke bijdrage alleen maar zal toenemen. Dit met 

de wetenschap, dat er duizenden mensen thuis zitten die aangewezen zijn op een SW-bedrijf. Uw 

gemeente heeft de mogelijkheid om deze mensen werk aan te bieden binnen WVS. Dit kan door 

sociaal detacheren. Men is dan niet meer afhankelijk van een uitkering, maar men ontvangt het 

wettelijk minimumloon en levert een toegevoegde bijdrage. Dit heeft weer effect op de 

ketenbegroting. En wat nog veel belangrijker is, is dat u door deze werkwijze bijdraagt aan de 

ontwikkeling, zelfrespect en het gevoel van het sociaal maatschappelijk erbij horen van de 

betreffende persoon. Zie deze mensen dan ook niet als economische ballast, maar juist als een 

economisch toegevoegde waarde. 

 

Concreet: Zet WVS in voor deze doelgroep, immers participeren is ook voor hen van wezenlijk 

belang. 
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De fractievoorzitters van uw gemeente ontvangen een afschrift van dit schrijven, met het verzoek dit 

onderwerp op de agenda van de betreffende commissies te plaatsen. Daarnaast willen wij graag met 

de wethouder, die het Sociaal Domein in zijn portefeuille heeft (of gaat krijgen) een afspraak maken. 

 

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 werkgroep politieke beïnvloeding, 

P. Loesberg. 
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