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Geachte griffier, 

Bij deze brief treft u een aantal exemplaren aan van een brief die geschreven is door de 
Vereniging Noord-Hollandse Ondernemingsraden WSW-bedrijven. 

In deze brief wordt de zorg uitgesproken voor de gevolgen van de invoering Wet Werken 
naar Vermogen voor de WSW-bedrijven in Noord-Holland. Ik wil jullie vragen om deze brief 
te verspreiden onder alle raadsleden. 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn neemt u dan 
contact op met Miranda Moleman, ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van 
Paswerk, 023-54 34 769. 

Met vriendelijke groet, 

M. Moleman 
Ondernemingsraad Paswerk 
Ambtelijk secretaris 
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Vereniging Noord-Hollandse Ondernemingsraden WSW-bedrijven 

Secretariaat 
WNK 

Robbenkoog 50 
1822 BB Alkmaar 

Alkmaar, maart 2012 

Mevrouw, mijne heren. 

Op 1 januari 2013 wordt de Wet Werken naar Vermogen ingevoerd. Door deze nieuwe wet worden 
de Bijstandswet, de Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) onder één noemer gebracht. De 
verantwoordelijkheid voor deze nieuwe wet berust bij de gemeentelijke overheid. 

Wij onderschrijven het nut en de noodzaak van de drie oorspronkelijke wetten. Wij willen in deze 
brief echter onze grote zorgen uitspreken over de bezuinigingen die het kabinet koppelt aan de 
invoering van de nieuwe wet en in het bijzonder aan het tempo waarin deze bezuinigingen worden 
doorgevoerd. 

Eén van de kernpunten van de Wet Werken naar Vermogen is de vermindering van het aantal 
mensen dat alleen kan functioneren in een beschutte werkomgeving (de huidige WSW-ers): het 
kabinet heeft als doelstelling een afname van deze groep van 100.000 tot 40.000 personen. Dit 
impliceert dat 60.000 personen zich zullen melden voor toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Echter: het totale budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de Wet Werken naar 
Vermogen wordt voor 92% opgesoupeerd door de loonkosten van de huidige groep WSW-ers. 
Anders gezegd: de omvang van de groep personen die bemiddeld moet worden naar reguliere 
werkplekken stijgt enorm, terwijl de voor deze bemiddeling beschikbare gelden dramatisch dalen. 

Het kabinet hanteert in onze visie een ongegrond optimisme over de bereidheid van werkgevers om 
werknemers met een beperking een reguliere arbeidsplaats te bieden en daarin actief te investeren 
in scholing en andere zaken. De praktijk blijkt immers al jaren weerbarstig: ondanks intensieve 
begeleiding en bemiddeling vindt slechts 5% van de WSW-ers de weg naar reguliere arbeid. Het is 
beslist noodzakelijk dat de overheid beleid ontwikkelt resp. (extra) middelen beschikbaar stelt om 
het aantal reguliere banen voor mensen met een beperking te vergroten. Waarbij de overheid niet 
bepaald een voorbeeldwerkgever is... 

Indien het kabinet geen extra financiële ruimte creëert voor flankerend beleid bij de implementatie 
en uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen, zullen tienduizenden mensen aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt blijvend aan de zijlijn staan, met als enig perspectief een bestaan op of onder de 
armoedegrens. Gevolgen: een grote groep van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 
zonder enig perspectief op de rand van de zelfkant van de maatschappij, met dreigende 
vereenzaming en verslavings- en/of criminaliteitsrisico. De hiermee gemoeide toekomstige kosten 
zullen de nu aan de Wet Werken naar Vermogen gekoppelde bezuinigingen ver overtreffen. 



Wij doen een beroep op de gemeentelijke overheden, SW-instellingen, uitvoeringsinstanties sociale 
zekerheid en sociale partners om de handen ineen te slaan om de hiervoor geschetste consequenties 
van het voorgenomen kabinetsbesluit effectief te bestrijden. 

Het kan niet zo zijn, ook niet in tijden van financiële crisis, dat de in vele opzichten zo kwetsbare 
groep van mensen met een beperking onevenredig hard getroffen wordt door het beleid van de 
regering. 

Wij roepen de lezers van deze brief op om, ieder in zijn of haar eigen invloedssfeer, alles in het werk 
te stellen om hen als volwaardig lid van onze maatschappij en arbeidsmarkt, regulier of anderszins, te 
behouden. 

Binnen onze instellingen voor sociale werkvoorziening zullen wij pal blijven staan voor onze 
doelgroep. U ook? 

Hoogachtend, 

Namens de vereniging: 
Ondernemingsraad Paswerk 
E.M. de Jong-Nooij 
Voorzitter Ondernemingsraad 
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