College van B & W, gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC AALTEN
Aalten, 12 december 2016

Betreft: aandachtspunten Beschut Werken en uitvoering Participatiewet

Geacht College,
De Sociale Raad wil graag meer helderheid over beschut werken en de uitvoering van de
Participatiewet. De Raad heeft hierover een aantal vragen opgesteld, deze zijn op 27 oktober j.l.
besproken met dhr. J. Straatman (teamleider sociaal domein). Daarnaast vroeg de Raad, tijdens haar
regulier overleg van 2 november jl., wethouder H. Wiltink om een toelichting.
De heren Wiltink en Straatman hebben de meeste vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden.
Echter, een aantal vragen zijn als aandachtspunten open blijven staan.
Deze aandachtspunten en de gemaakte afspraken geeft de Sociale Raad middels dit schrijven aan u
door. Wij vragen u hierbij om de aandachtspunten uit te werken of te beantwoorden. Voor de
volledigheid sturen we als bijlage het verslag van beide gesprekken toe.

Aandachtspunten
1. Voortgangsrapportage beschut werken
De Sociale Raad memoreert de toezegging van de heer Straatman dat ze ieder kwartaal
geïnformeerd wordt over de voortgangsrapportage van beschut werken.
Gemeente Aalten en Laborijn maken vernieuwde kwaliteitsafspraken, deze worden
onderdeel van de kwartaalrapportage.
2. Dienstverband beschut werken
Nieuwe medewerkers bij beschut werken hebben nu nog een tijdelijke dienstverband. Als de
Eerste Kamer de nieuwe wet betreffende beschut werken goedkeurt, is de gemeente
verplicht een vast dienstverband aan te bieden.
3. Voortgangsrapportage van alle mensen binnen de Participatiewet
De Sociale Raad vraagt extra aandacht voor allen die onder de Participatiewet vallen en geen
SW-indicatie bezitten, maar wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De Raad benadrukt
dat het begeleiden naar werk ook een taak van Laborijn en Figulus Welzijn is. Hierop zal de
focus van beide organisaties gericht moeten zijn. Deze mensen mogen niet vergeten worden.
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De Sociale Raad memoreert hierbij de toezegging van de heer Straatman dat de gemeente
met Laborijn afspraken zal maken over hoe Laborijn gaat rapporteren. In de rapportage staat
hoe men begeleidt en staan de aantallen van mensen die onder de Participatiewet vallen
genoemd. De Sociale Raad wordt hierover periodiek (per kwartaal) geïnformeerd.
4. Continuïteit van werkpakketten beschut werken
De Sociale Raad benadrukt het belang van voldoende beschikbaar en zinvol werk dat aansluit
bij de mogelijkheden van de mensen in beschut werken.
Laborijn heeft toegezegd dat er voor beschut werken voldoende werkpakketten zijn. Toch
vraagt de Sociale Raad vraagt hier aandacht voor. Een herhaling van een situatie
vergelijkbaar met die van ISWI Dinxperlo is onacceptabel.
5. Organisatie Laborijn
De gemeente heeft een goed gevoel over de samenwerking met Laborijn. Laborijn komt
betrouwbaar over. Laborijn is ontstaan uit meerdere organisaties en de organisatie is nog in
ontwikkeling. De Sociale Raad wil graag geïnformeerd blijven over de verdere ontwikkelingen
bij de professionalisering van Laborijn.
De Sociale Raad heeft de wens op bedrijfsbezoek bij Laborijn beschut werken, locatie Aalten,
te gaan. De Raad wil graag de werkplek bekijken en voorlichting ontvangen over de
organisatie Laborijn. Hierbij verzoekt de Raad het college dit werkbezoek te organiseren.
De Sociale Raad voelt zich zeer betrokken bij de burgers van de gemeente Aalten, die onder de
Participatiewet vallen. Wij vragen u hierbij onze aandachtspunten uit te voeren en zien met
vertrouwen uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Bröker
Secretaris Sociale Raad Aalten

Bijlage: verslag d.d. 21 november “Voortgang Beschut Werken en uitvoering Participatiewet binnen
de Gemeente Aalten”
cc:

Dhr. J. Straatman
Fracties gemeenteraad Aalten
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