
  

Amendement “Participatiebedrijf met SW-bedrijf is goud waard” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 28 januari 2021, in 
bespreking over de ‘Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland’, 

constaterende dat, 

- het college voorstelt om de Sociale werkvoorziening Paswerk om te vormen naar een 
Participatiebedrijf zodat nieuwe doelgroepen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt naar beschermd of begeleid werk kunnen worden begeleid, 

- het college voorstelt de sociale werkvoorzieningsorganen Werkdag en het 
buurtbedrijf te ontvlechten en door andere partijen te laten uitvoeren, 

- daar aanzienlijke frictiekosten en een managementopdracht (lees: bezuiniging) mee 
gemoeid zijn, 

overwegende dat, 

- de wethouder bij herhaling heeft gemeld dat Paswerk en met name de sociale 
werkvoorzieningsbedrijven geroemd worden als goed functionerende en - onder de 
gegeven omstandigheden - financieel solide organisaties, 

- het op afstand zetten van de sociale werkvoorzieningen, het Participatiebedrijf louter 
tot een detacheringsbureau voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
maakt, 

- de terugval optie voor mensen die zijn gedetacheerd (bv bij economische tegenslag) 
wegvalt, 

- het risico op uitval en vergroting van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen uit 
de doelgroep daarmee juist toeneemt, 

draag het college op het besluitpunt te schrappen op alle plaatsen: 

1. In te stemmen met de vorming van een regionaal Par3cipa3ebedrijf in overeenstemming met de 
kaders en randvoorwaarden in de nota Ontwerp Par3cipa3ebedrijf Zuid-Kennemerland. 

en te vervangen door het onderstaande besluitpunt: 

1. In te stemmen met de vorming van een regionaal Par3cipa3ebedrijf in overeenstemming met de 
kaders en randvoorwaarden in de nota Ontwerp Par3cipa3ebedrijf Zuid-Kennemerland met 
uitzondering van de ontvlech3ng van Werkdag en Buurtbedrijf zodat beide onderdelen integraal 
onderdeel blijven uitmaken van het op te richten Par3cipa3ebedrijf. 



 voorts op bladzijde 6 onder het kopje ‘Uitvoering’ te schrappen: 
 
- Overdracht onderdelen aan derde par3j sociale basis (arbeidsma3ge dagvoorziening) -Beëindiging 
Werkpas holding BV en onderliggende BV’s. (door eigenaren Haarlem en Zandvoort).  

en gaat over tot de orde van de dag.           
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