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1. De gemeente zet het contract van de ID-er waarvoor zij formeel en inhoudelijk werkgever is om
in een reguliere aanstelling. Deze aanstelling blijft buiten de formatie en wordt gedekt uit
materiele budgetten van de hoofdafdeling Wijkzaken. Hiermee is een bedrag van circa € 30.000
gemoeid.

2. Het college vraagt voor 6 WiW-ers wordt per 01 januari 2012 ontslag wegens reorganisatie aan.
3. De mogelijke kosten 2012 a.g.v. de inwerkingtreding van het sociaal statuut (€ 167.000) en het

financieel risico scholen (€ 80.000) worden gedekt uit het werkdeel van het participatiebudget,
programma 7 beleidsveld 7.1 werk en reïntegratie.

4. Deze nota wordt ter informatie/bespreking toegezonden aan de commissie Samenleving.
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. De media worden over dit besluit geïnformeerd via een persbericht.
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DOEL: Besluiten
Informeren van college en commissie Samenleving over de voortgang van de afbouw
loonkostensubsidie. Het college is bevoegd te besluiten.

De nota wordt doorgestuurd aan de Raadscommissie Samenleving. Hiermee wordt voldaan aan
toezegging 534.
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Onderwerp: Voortgang afbouw loonkostensubsidie.
Reg. Nummer: SZW/2011/122983

1. Inleiding
In het collegebesluit ‘van ID-loonkostensubsidie naar regulier werk’ SZW/BB
2010/353161 dd 07-12-2010 kiest het college voor de afbouw van de
loonkostensubsidies. Voor de afbouw van de loonkostensubsidie is gekozen omdat
een onevenredig groot deel van de uitgaven uit het werkdeel van het
reintegratiebudget wordt besteed aan slechts een klein deel van de rechthebbenden.
De 127 ID-/WiW-ers vertegenwoordigen een kwart van het budget, ten opzichte
van een totale populatie van 3000 mensen met WWB-rechten. De keuze voor
afbouw is een keuze voor een evenredige verdeling. Meer mensen zullen gebruik
kunnen maken van de mogelijkheden die het participatiebudget hen biedt.

De meeste organisaties beschikken niet over de financiële middelen om de ID-
/WiW-ers in vaste dienst te nemen. Deze mensen worden door hun werkgever
ontslagen en een groot deel van hen zal na afloop van de WW-periode terugvallen
op de WWB.

In de huidige nota informeren wij u over de voortgang en mogelijke risico’s.

2. Besluitpunten college
 De gemeente zet het contract van de ID-er waarvoor zij formeel en inhoudelijk

werkgever is om in een reguliere aanstelling. Deze aanstelling blijft buiten de
formatie en wordt gedekt uit materiele budgetten van de hoofdafdeling
Wijkzaken. Hiermee is een bedrag van circa € 30.000 gemoeid.

 Het college vraagt voor 6 WiW-ers per 01 januari 2012 ontslag wegens
reorganisatie aan.

 De mogelijke kosten 2012 a.g.v. de inwerkingtreding van het sociaal statuut (€
167.000) en het financieel risico scholen (€ 80.000) worden gedekt uit het
werkdeel van het participatiebudget, programma 7 beleidsveld 7.1 werk en
reïntegratie.

 Deze nota wordt ter informatie/bespreking toegezonden aan de commissie
Samenleving.

 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
 De media worden over dit besluit geïnformeerd via een persbericht.

3. Beoogd resultaat
Informeren van het college en de commissie Samenleving over de voortgang van de
afbouw loonkostensubsidies.

Collegebesluit
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4. Argumenten
In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met alle organisaties die ID-
/WiW-ers in dienst hebben. Onderwerp van gesprek waren o.a. de persoonlijke
consequenties, evenals de gevolgen van het verdwijnen van de loonkostensubsidie
binnen de organisaties. Veel organisaties zien zich genoodzaakt hun ID-/WiW-ers
te ontslaan. Onder voorbehoud van kleine wijzigingen is de realistische inschatting
als volgt:

in
dienst1

garantie-
regeling2

aanmelding
WSW ontslag3

totaal ID-
/WiW-ers

11,5 24 7 84,5 127

Geen regulier werk bij huidige werkgever
Voor een groot deel van de ID-/WiW-ers is op reguliere basis geen plaats binnen de
organisatie waar zij werken. Werkgevers vinden de sociaal-maatschappelijke
functie van de ID-/WiW-banen belangrijk. De productie echter die deze mensen
leveren is te laag om vanuit een volledig betaald dienstverband te kunnen
verantwoorden. Ontslag op bedrijfseconomische gronden is voor een groot aantal
ID-/WiW-ers aan de orde. Ook bezuinigingen binnen de organisaties zelf spelen
hier een belangrijke rol.

De groep ID-/WiW-ers heeft de afgelopen jaren ondanks hun vaak beperkte
arbeidscapaciteiten op een redelijk volwaardige wijze en voor een zeer redelijk
salaris kunnen werken. Hun werkgevers hebben extra tijd geïnvesteerd in deze
mensen en ook vanuit de gemeente is geprobeerd hen op te leiden en op reguliere
functies in te laten stromen. Deze inspanningen hebben geen blijvend effect gehad.
Veel ID-/WiW-ers functioneren binnen hun huidige werkomgeving met een beperkt
takenpakket. Zij staan daarmee op hetzelfde niveau en kunnen daarmee gebruik
maken dezelfde rechten als de WWB-doelgroep.

15 ID-/WiW-ers die bij onderwijsinstellingen werken worden niet in vaste dienst
genomen. Scholen worden vanuit het rijk gefinancierd en bepalen binnen de
geldende wettelijke kaders zelfstandig hoe zij hun formatie indelen. De gemeente
kan hier geen invloed op uitoefenen.

Een ID-er in dienst bij de gemeente
Voor 1 ID-er is de gemeente zowel formeel als inhoudelijke werkgever. Deze voert
werkzaamheden uit binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente Haarlem
neemt haar verantwoordelijkheid als werkgever serieus en houdt deze persoon
blijvend actief in haar huidige functie.
De gemeente zet het contract van deze ID-er waarvoor zij formeel en inhoudelijk
werkgever is om in een reguliere aanstelling. Deze aanstelling blijft buiten de
formatie en wordt gedekt uit materiele budgetten van de hoofdafdeling Wijkzaken.
Hiermee is een bedrag van circa € 30.000 gemoeid.

Geen uitkering met behoud van werk
In het verlengde van de regeling garantie loonkostensubsidies vanaf 57,5 jaar is
voor 29 mensen die per 01 januari 2012 57,5 jaar en ouder zijn -maar buiten de

1 In dienst; voor zover bekend, inclusief onzekerheden
2 Garantieregeling; bedoeld wordt de regeling garantie loonkostensubsidies vanaf 57,5 jaar
3 Ontslag; inclusief sociaal maatschappelijk belangrijke functies
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garantieregeling vallen- de mogelijkheid onderzocht om hen tijdens hun WW-
periode op de huidige werkplek met hetzelfde takenpakket op een zinvolle manier
actief te houden. Gezien hun leeftijd en arbeidscapaciteiten is de verwachting dat
deze mensen geen regulier werk zullen vinden. Zij hebben gemiddeld 37 maanden
aan WW-rechten opgebouwd.
Het UWV geeft aan niet af te wijken van het algemene beleid; (vrijwilligers)werk
bij de oude werkgever met behoud van uitkering is ook voor deze groep niet
toegestaan. In overleg met de werkcoach wordt door het UWV op persoonlijk
niveau gewogen wat de meest passende keuze is.

ID-banen met sociaal maatschappelijk belang
Binnen enkele organisaties zijn ID-medewerkers ingezet op plaatsen met een voor
Haarlem hoog sociaal maatschappelijk belang. Deze functies en mensen zijn
onmisbaar binnen de bedrijfsvoering van deze instellingen.
Met het verdwijnen van de loonkostensubsidie worden deze functies opgeheven,
daar de organisaties zelf niet voldoende financieel draagkrachtig zijn om de
loonkosten op te brengen. Op deze plaatsen hebben wij de mogelijkheden
onderzocht om middelen vrij te maken zodat deze functies als onderdeel van de
reguliere uitvoering kunnen worden bekostigd.
 Voor de Stedenband Mutare is binnen de budgetten van de verantwoordelijke

hoofdafdeling geen ruimte voor bekostiging van de huidige ID-formatie.
 Met het Mondiaal Centrum is afgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden te

onderzoeken hoe de bezuinigingen op hun subsidie en de ID-baan kunnen
worden opvangen.

 In overleg met Haarlem Effect worden voor het speeltuinbeheer dat door de ID-
maatregel dreigt te verdwijnen de mogelijkheden van burgerparticipatie en
verhoging van entreegelden onderzocht. In het kader van het gebouwbeheer
worden de mogelijkheden van heffing van gebruikerskosten door derde
gebruikers onderzocht.

 Release, ISP en Straatjournaal zijn instellingen die laagdrempelig toegang
hebben / hulp bieden aan / preventief inzetten op de doelgroep OGGZ.
Mogelijk kunnen deze activiteiten samengevoegd worden waarmee op een
efficiëntere manier een laagdrempelige voorziening voor deze doelgroep blijft
behouden.

Participatiebanen
Een aantal organisaties zal ter vervanging van de ID-/WiW-baan een
participatiebaan aanvragen. Deze aanvragen worden kritisch beoordeeld. Bij deze
vorm van gesubsidieerde arbeid voor WWB-gerechtigden krijgt de inlener wel de
werkgeversrol, er is echter geen sprake van een arbeidscontract. Meer dan bij ID-
/WiW-banen wordt extra inzet verwacht van zowel werkgever als werknemer om
doorstroom te bevorderen; een verantwoordelijkheid die de inlener op zich moet
kunnen nemen.

Ontslag voor WiW-ers gemeente Haarlem
Voor 9 WiW-ers is de gemeente enkel in formele zin werkgever. Echter, de rol van
de gemeente strekt niet verder dan een jaarlijks voorschot waaruit Paswerk de
WiW-ers betaalt. Juridische Zaken acht het verdedigbaar Paswerk aan te wijzen als
werkgever. Vanuit zorgvuldig werkgeverschap echter, nemen wij onze
verantwoordelijkheid als werkgever.
3 WiW-ers vallen onder de garantieregeling en kunnen met loonkostensubsidie
doorwerken tot aan hun pensioen. Voor de overige 6 mensen geldt dat hun
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arbeidsproductiviteit een volledig betaald dienstverband niet rechtvaardigen of dat
financiering voor een dienstverband ontbreekt. Voor deze mensen is geen reguliere
arbeidsplaats bij de werkgever die hen inleent. Binnen de eigen formatie heeft de
gemeente Haarlem geen ruimte om het dienstverband voort te zetten.
Gevolg hiervan is dat voor resterende 6 WiW-ers via het ambtenarenrecht wordt
aangevraagd. Voor deze mensen volgt ontslag wegens reorganisatie per 01 januari
2012. Aangezien de gemeente kiest voor zorgvuldig werkgeverschap treedt het
sociaal statuut dan voor hen in werking; gedurende een herplaatsingtermijn van
maximaal 12 maanden wordt door zowel werkgever als werknemer gezocht naar
een passende functie. De WiW-ers mogen gebruik maken van dezelfde faciliteiten
en begeleiding als de ID-ers.
De kosten voor de WiW-regeling bedragen in 2012 € 167.000. Deze worden uit het
werkdeel van het participatiebudget bekostigd.

Financieel risico WW-rechten
Als gevolg van de keuze voor zorgvuldig werkgeverschap ligt een financieel risico
in de WW-rechten die de Gemeente Haarlem doorbelast krijgt via het UWV. Deze
doorbelasting geldt voor 6 WiW-ers over de jaren 2013 tm maximaal 2015. Een
realistische inschatting van de te verwachten kosten is lastig te maken. Bij het
vinden van regulier werk treedt de WW niet in werking, verder is niet het gehele
arbeidsverleden inzichtelijk.

Financieel risico scholen
De onderwijs-CAO verplicht scholen om medewerkers een schooljaar lang in hun
risicodragend deel van de formatie (rddf) te plaatsen. Daarna kunnen zij overgaan
tot ontslag. Onze besluitvorming werd officieel aangekondigd in november 2010 en
definitief in december 2010. Ondanks informatie over de afbouw van de subsidie
ruim vóór juli 2010 zijn in totaal 7 ID-ers pas in het schooljaar 2010/2011 in het
rddf geplaatst. Dit betekent dat deze medewerkers per augustus 2012 ontslagen
kunnen worden. Uit jurisprudentie blijkt dat de gemeente in deze gevallen opgelegd
krijgt de subsidie door te betalen tot ontslag mogelijk is. Hier ligt een financieel
risico van € 80.000 op het werkdeel van het participatiebudget in 2012.

Ondersteuning vanuit de gemeente
Aan alle ID-/WiW-ers wordt vanuit de gemeente ondersteuning geboden bij het
vinden van regulier werk. Deze ondersteuning komt in de vorm van opleiding en
het aanbieden van passende vacatures.
ID-/WiW-ers die een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) willen
aanvragen, worden hierover in samenwerking met het UWV voorgelicht en
begeleid in het proces.

Communicatie
 Alle organisaties ontvangen na vaststelling van de kadernota de definitieve

beschikking 2012.
 Zodra duidelijkheid bestaat over regelingen die een specifieke organisatie

aangaan wordt deze hiervan op de hoogte gebracht, zodat ook de
medewerker kan worden geïnformeerd.

 De media worden over dit besluit geïnformeerd via een persbericht.
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5. Kanttekeningen
 Een participatiebaan biedt geen oplossing voor de huidige ID-/WiW-ers

aangezien zij eerst hun WW-rechten gebruiken. Participatiebanen zijn gericht
op WWB-gerechtigden.

 Een WSW-aanvraag biedt geen garantie voor een oplossing. Een aanvraag vindt
plaats op initiatief van de persoon in kwestie. De indicatiestelling wordt
uitgevoerd door het UWV.
Als de indicatie wordt toegekend volgt een loonwaardebepaling; de hoeveelheid
werk die iemand kan leveren tegen reguliere betaling wordt gemeten. De
werkgever waar de persoon geplaatst wordt betaalt het deel regulier werk, het
andere deel van de loonkosten wordt via de WSW vergoed. Als de huidige
werknemer de loonkosten niet kan opbrengen volgt plaatsing op de wachtlijst.
Zolang er geen passende werkplek is gevonden bevindt de werknemer zich in
een uitkeringssituatie.

6. Uitvoering
Bezwaar afgewezen
Twee organisaties hebben bezwaar aangetekend tegen de afbouw van de
loonkostensubsidie. Beide bezwaren zijn door de Kamer van de commissie beroep-
en bezwaarschriften gehoord en ongegrond verklaard.
Wij verwachten na toezending van de definitieve beschikking nog enkele
bezwaarschriften. Gezien de voorgaande procedures ligt het in de lijn van
verwachting dat ook deze ongegrond worden verklaard.

De betrokken werkgevers worden na de besluitvorming geïnformeerd.

7. Bijlagen
Evaluatie van gesprekken met werkgevers.
Beknopte toelichting op deze nota en evaluatie.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage 1; Evaluatie werkgeversgesprekken afbouw loonkostensubsidie

In het collegebesluit ‘van ID-loonkostensubsidie naar regulier werk’ SZW/BB 2010/353161
dd. 07-12-2011 kiest het college voor de afbouw van de loonkostensubsidies. In deze bijlage
informeren wij u over de uitkomst van de gesprekken die met de werkgevers van de ID-
/WIW-ers zijn gevoerd. Ook aandachtspunten uit de nota worden hier verder toegelicht.

Gesprekken met organisaties
In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met alle organisaties die ID-/WiW-ers in
dienst hebben. Onderwerp van gesprek waren o.a. de persoonlijke consequenties, evenals de
gevolgen van het verdwijnen van de loonkostensubsidie binnen de organisaties.
In de gesprekken onderschreven veel werkgevers het maatschappelijk belang van de ID-
/WiW-banen. Zij voelen mee met hun medewerkers en denken mee over oplossingen om hun
situatie te verzachten.
De overgebleven ID-/WiW-ers vormen echter een groep die voornamelijk boven-formatieve
taken uitvoeren. Hun werkgevers hebben extra tijd geïnvesteerd in deze mensen en ook vanuit
de gemeente is geprobeerd hen op te leiden en op reguliere functies in te laten stromen. Deze
inspanningen hebben geen blijvend effect gehad. De ID-/WiW-ers functioneren grotendeels
binnen hun huidige werkomgeving met een beperkt takenpakket. Hun werkgevers verwachten
niet dat zij op de reguliere arbeidsmarkt snel een passende baan zullen vinden.

Voor de meeste ID-/WiW-ers is op reguliere basis geen plaats binnen de organisatie waar zij
werken. De productie die deze mensen leveren is te laag om vanuit een volledig betaald
dienstverband te kunnen verantwoorden. Ontslag op bedrijfseconomische gronden is voor een
groot aantal ID-/WiW-ers aan de orde. Ook eigen bezuinigingen binnen de organisaties spelen
hier een belangrijke rol.
15 ID-/WiW-ers die bij onderwijsinstellingen werken worden niet in vaste dienst genomen.
Scholen worden vanuit het rijk gefinancierd en bepalen binnen de geldende wettelijke kaders
zelfstandig hoe zij hun formatie indelen. De gemeente kan hier geen invloed op uitoefenen.

Binnen een aantal instellingen wordt na de zomer pas definitief helder hoe de situatie rond de
ID-/WiW-medewerker wordt afgehandeld. Ook hier spelen interne procedures en beslissingen
budgettaire en organisatorische een factor van belang.

Een ID-er in dienst bij de gemeente
Voor 1 ID-er is de gemeente zowel formeel als inhoudelijke werkgever. Deze voert
werkzaamheden uit binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente Haarlem neemt haar
verantwoordelijkheid als werkgever serieus en houdt deze persoon blijvend actief in haar
huidige functie. Op basis van de zelfde condities krijgt zij een aangepast contract. Per 01
januari 2012 wordt de formatie verhoogd met 1 fte Medewerker Algemene Dienst en de
loonkosten van € 30.000,-- toegevoegd aan de personeelsbegroting van de desbetreffende
hoofdafdeling en betaald uit de algemene middelen.
Onder voorbehoud van kleine wijzigingen is realistische inschatting:

in
dienst1

garantie-
regeling2

aanmelding
WSW ontslag3

totaal ID-
/WiW-ers

11,5 24 7 84,5 127

1 In dienst; voor zover bekend, inclusief onzekerheden
2 Garantieregeling; bedoeld wordt de regeling garantie loonkostensubsidies vanaf 57,5 jaar
3 Ontslag; inclusief sociaal maatschappelijk belangrijke functies



ID-banen met sociaal maatschappelijk belang
Binnen enkele organisaties zijn ID-medewerkers ingezet op plaatsen met een voor Haarlem
hoog sociaal maatschappelijk belang. Deze functies en mensen zijn onmisbaar binnen de
bedrijfsvoering van deze instellingen. Wanneer deze ID-banen niet worden omgezet naar
reguliere arbeidsplaatsen zal de bedrijfsvoering drastisch moeten wijzigen en in enkele
gevallen houdt de organisatie op te bestaan.
Voor deze instellingen moeten keuzes worden gemaakt over het al dan niet in stand houden
van de formatie zodat de bedrijfsvoering regulier voortgezet kan worden. Deze formatie kan
echter niet langer uit het werkdeel van het participatiebudget worden betaald. Wanneer voor
instandhouding wordt gekozen is een reguliere subsidie noodzakelijk. Op deze plaatsen
onderzoeken wij de mogelijkheden om middelen vrij te maken, zodat deze functies als
onderdeel van de reguliere uitvoering kunnen worden bekostigd.

Gevolgen van verlies van cruciale formatie bij;

 Haarlem Effect; de ID-ers worden ingezet in het speeltuin- en gebouwbeheer. Door het
wegvallen van de formatie worden openingstijden van speeltuinen beperkt of mogelijk
gesloten; met name het beheer voor speeltuinen de Eenhoorn/Schalkwijk en het
Paradijsje/binnenstad is van groot belang. Het gebouwbeheer voor wijkcentrum de Til
valt weg. Deze taken kunnen niet worden overgedragen aan vrijwilligers. Voor de Til
wordt gezocht naar een combinatie met het centrum Jeugd en Gezin. Als deze
combinatie niet tot stand komt wordt de Til afgestoten.

In overleg met Haarlem Effect worden voor het speeltuinbeheer dat door de ID-
maatregel dreigt te verdwijnen de mogelijkheden van burgerparticipatie en verhoging
van entreegelden onderzocht. In het kader van het gebouwbeheer worden de
mogelijkheden van heffing van gebruikerskosten door derde gebruikers onderzocht.

 Mondiaal Centrum; hier valt het gebouwbeheer en de coördinatie van de vrijwilligers
weg. Deze taken kunnen niet aan vrijwilligers worden overgedragen. Het centrum
wordt tevens geraakt door een subsidiebezuiniging van 10% en moet in dit kader een
prestatieplan realiseren. Met het verlies van de formatie moet het gebouwenbeheer en
coördinatie binnen de subsidiemiddelen worden gedaan en wordt de realisatie van het
prestatieplan vrijwel onmogelijk.

Met het Mondiaal Centrum is afgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden te
onderzoeken hoe de bezuinigingen op hun subsidie en de ID-baan kunnen worden
opvangen.

 Stedenband Mutare; Naast de subsidiekorting van 10% valt bij verlies van de ID-
banen de helft van de vaste formatie bij de Stedenband weg. Taken die niet langer
ingevuld worden zijn onderhoud van de website, ondersteuning van werkgroepen,
secretariaat, vormgeving en deels de sponsorwerving. Er blijft binnen de Stedenband
1,2 formatieplaats over voor de volledige uitvoering. De Stedenband beschikt over een
groot bestand aan vrijwilligers en stagiaires, de coördinatie hiervan zal een flink deel
van de overblijvende vaste formatie verbruiken.

Voor de Stedenband Mutare is binnen de budgetten van de verantwoordelijke
hoofdafdeling geen ruimte voor bekostiging van de huidige ID-formatie.



 Stichting Dock; door een combinatie van subsidiekorting en verlies van ID-banen is
Dock genoodzaakt tot een andere opzet van de moedercentra en een verschraling van
aanbod in de wijk. De ID-ers hebben voornamelijk taken in gebouwbeheer, verlies van
hun inzet betekent taakverzwaring voor ander medewerkers. Inzet van
participatiebanen bieden hier mogelijk een oplossing.

 Stichting Release; De ID-werknemers verrichten de dagelijkse werkzaamheden en
sturen de parttime medewerkers aan. Zonder alternatieve financiering stopt Release
grotendeels het takenpakket (ondersteuning en hulp aan de doelgroep). Vervanging
door participatiebanen is niet mogelijk gezien de specifieke doelgroep en
problematiek. De doelgroep kan terecht bij de Brede Centrale Toegang, maar bij
Release is er door de laagdrempeligheid en bekendheid ook een preventief effect.
Release wordt apart gesubsidieerd voor deelname aan de Brede Centrale Toegang om
daar ook laagdrempeligheid te bewerkstelligen. Als de activiteiten stoppen door het
wegvallen van de ID-banen vervalt ook de basis voor deze deelname.

 Straatjournaal; de ID-baan is de enige vorm van subsidie van het Straatjournaal. Het
verdwijnen van deze formatie is ingrijpend voor de distributie en administratie. Dit
deel van de werkzaamheden kan waarschijnlijk ook via een participatiebaan worden
ingevuld. Via de ID-er van het Straatjournaal is er ook contact opgebouwd met de
doelgroep, met het verdwijnen van haar persoon zal het contact waarschijnlijk
verminderen of verdwijnen.

 Informatie Steunpunt (ISP); de ID-baan vertegenwoordigt de volledige formatie van
het steunpunt. Het stopzetten van de loonkostensubsidie betekent het einde van de
werkzaamheden van het steunpunt. Vervanging door een participatiebaan is niet
mogelijk gezien de problematiek en de specifieke doelgroep van het ISP. De
doelgroep kan terecht bij de Brede Centrale Toegang, maar bij het ISP is er door de
laagdrempeligheid en bekendheid ook een preventief effect.

Release, ISP en Straatjournaal zijn instellingen die laagdrempelig toegang hebben /
hulp bieden aan / preventief inzetten op de doelgroep OGGZ. Mogelijk kunnen deze
activiteiten samengevoegd worden waarmee op een efficiëntere manier een
laagdrempelige voorziening voor deze doelgroep blijft behouden.

 Bij Ecosol verdwijnen geen cruciale formatieplaatsen. Hier zijn ID-banen ingezet voor
een kwetsbare doelgroep die binnen Ecosol een dagbesteding heeft. Het belang van
behoud van deze plaatsen is hoog. ID-banen omzetten in participatiebanen is een
mogelijkheid, maar is geen oplossing voor de huidige groep mensen. Zij hebben WW-
rechten en komen pas bij terugval op de WWB in aanmerking voor een
participatiebaan.

Geen uitkering met behoud van werk
Tijdens de gesprekken met de werkgevers kwam meerdere malen het verzoek de
leeftijdsgrens van de garantie loonkostensubsidies vanaf 57,5 jaar in heroverweging te
nemen. Dit verzoek is serieus onderzocht, maar blijkt te kostbaar. De leeftijdsgrens wordt niet
aangepast.
In het verlengde van de regeling garantie loonkostensubsidies vanaf 57,5 jaar is voor 29
mensen die per 01 januari 2012 57,5 jaar en ouder zijn -maar buiten de garantieregeling
vallen- de mogelijkheid onderzocht om hen tijdens hun WW-periode op de huidige werkplek
met hetzelfde takenpakket op een zinvolle manier actief te houden. Gezien hun leeftijd en
arbeidscapaciteiten is de verwachting dat deze mensen geen regulier werk zullen vinden. Zij
hebben gemiddeld 37 maanden aan WW-rechten opgebouwd.



Het UWV geeft aan niet af te wijken van het algemene beleid; (vrijwilligers)werk bij de oude
werkgever met behoud van uitkering is ook voor deze groep niet toegestaan. In overleg met
de werkcoach wordt door het UWV op persoonlijk niveau gewogen wat de meest passende
keuze is.

Ontslag voor WiW-ers
De gemeente Haarlem heeft in het verleden de WiW-arbeidscontracten overgenomen van de
stichting Plus. De gemeente is formeel werkgever van de 9 WiW-ers die nog van deze
regeling gebruik maken. Zij hebben een vaste aanstelling bij de gemeente Haarlem en vallen
onder het ambtenarenrecht. De personeel- en salarisadministratie is uitbesteed aan Paswerk.
Zij voeren via detachering hun werkzaamheden uit bij externe bedrijven. Eén medewerker is
gedetacheerd binnen de gemeente en valt onder de garantieregeling.
1 WiW-er komt in dienst bij de gemeente. 2 WiW-ers vallen onder de garantieregeling en
kunnen met loonkostensubsidie doorwerken tot aan hun pensioen. Voor de overige 6 mensen
geldt dat hun arbeidsproductiviteit een volledig betaald dienstverband niet rechtvaardigt of dat
financiering voor een regulier dienstverband ontbreekt. Zij werken bij scholen, stichting
Dock, de provincie en een toneelvereniging en hebben doorgaans een specifieke manier van
begeleiding nodig. Voor deze mensen is op reguliere basis geen arbeidsplaats bij de
werkgever die hen inleent. Binnen de eigen formatie heeft de gemeente Haarlem geen ruimte
om het dienstverband voort te zetten.
Voor deze 6 mensen volgt ontslag wegens reorganisatie per 01 januari 2012. Het sociaal
statuut treedt dan voor hen in werking; gedurende een herplaatsingstermijn van maximaal 12
maanden wordt door zowel werkgever als werknemer gezocht naar een passende functie. De
WiW-ers mogen gebruik maken van dezelfde faciliteiten en begeleiding als de ID-ers.
Het spreekt voor zich dat de afdeling SZW zich in zal spannen om ook voor deze mensen een
oplossing te vinden in de vorm van begeleiding, het vinden van passend werk of een WSW-
aanvraag.

WSW
Mensen die hiervoor in aanmerking komen wordt aangeraden zichzelf aan te melden voor een
WSW-indicatie. De persoon in kwestie is hier zelf voor verantwoordelijk, SZW biedt de
nodige ondersteuning. In samenwerking met het UWV wordt voorlichting gegeven aan de
mensen die mogelijk in aanmerking komen voor een indicering. Naar aanleiding hiervan
kunnen zij zelf beslissen of zij een aanvraag in gaan dienen. Een aanvraag biedt overigens
geen garantie voor een WSW-indicering.
Een WSW-indicatie is geen garantie op een snelle oplossing. De werknemer krijgt een
loonwaardebepaling; de hoeveelheid werk die iemand kan leveren tegen reguliere betaling
wordt gemeten. De werkgever waar de persoon geplaatst wordt betaalt het deel regulier werk,
het andere deel van de loonkosten wordt via de WSW vergoed. Als de huidige werknemer de
loonkosten niet kan opbrengen volgt plaatsing op de wachtlijst. Zolang er geen passende
werkplek is gevonden bevindt de werknemer zich in een uitkeringssituatie.


