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Geachte leden van de commissie, 

Graag informeer ik u inhoudelijk over de scenariokeuze Paswerk die voorligt. 
Afgelopen dagen heeft u de achtergrondinformatie ontvangen alsmede een voorstel 
voor het vervolgproces om te komen tot een keuze voor de toekomst van Paswerk. 

Consequenties Participatiewet 
De Participatiewet en budgettaire maatregelen van het rijk hebben voor de regio de 
volgende consequenties: 

de rijkssubsidie op de sociale werkvoorziening (sw) gaat omlaag, waardoor 
er (grotere) tekorten op de sw ontstaan; 

er wordt bezuinigd op voor re-integratie beschikbare w-gelden; 
groepen die nu in Wajong en sw instromen bij het UWV, zullen vanaf 2015 

instromen bij SZW. 

Daamaast verandert er nog iets: in de huidige Wwb is het niet toegestaan voor re-
integratie bestemde middelen in te zetten om het tekort op de sw te dekken. Daarom 
kiezen veel gemeenten en ook Haarlem ervoor re-integratie in te kopen bij het sw-
bedrijf. Daarmee wordt de infrastructuur van het sw-bedrijf gedekt en zo indirect 
het tekort op de sw gefinancierd. Hiermee wordt voorkomen dat er een beroep op de 
algemene middelen van de gemeenten moet worden gedaan om de tekorten bij sw-
bedrijven te dekken. 

In de Participatiewet is het wel mogelijk tekorten op de sw rechtstreeks te 
financieren vanuit de w-middelen, waardoor deze omweg niet meer noodzakelijk is. 
De vijf gemeenten in de GR Paswerk krijgen met de invoering van de 
Participatiewet de taak om naast het huidige sw-aanbod (dat vermindert als gevolg 
van een landelijke reductie) ook beschut werk te bieden aan die doelgroep die niet 
meteen of helemaal niet in aanmerking komt voor regulier betaald werk. 
Het bieden van werk aan een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt is al langere 
tijd een belangrijke opgave voor de gemeente. Daartoe is in de afgelopen jaren een 
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infrastructuur opgebouwd waar Paswerk een belangrijk onderdeel van uitmaakt. 
Voor een groep van ruim 700 inwoners van Haarlem en ook voor groepen vanuit de 
regio Zuid Kennemerland biedt Paswerk aangepast werk. Zonder deze voorziening 
is voor een groot gedeelte van deze groep geen perspectief op betaald werk. Bij het 
kiezen van een scenario is zorgvuldigheid daarom belangrijk. 

Om goed voorbereid te zijn op bovenstaande ontwikkelingen is er door het DB van 
Paswerk opdracht gegeven om scenario's uit te werken. De opdracht aan de 
ambtelijke werkgroep luidt: 

"Werk de gevolgen van de Participatiewet uit voor de regio Zuid Kennemerland en 
werk dit uit in scenario's voor Paswerk. In de scenario's worden de mogelijke 
strategische keuzes uitgewerkt en voorzien van een doorrekening van de kosten van 
een scenario. Adviseer het dagelijks bestuur over de optimale keuze voor één 
scenario". 

Voor het proces dat tot nu toe is gevolgd verwijzen we naar twee brieven (2013 / 
421160 en 2013/488632) aan de commissie Samenleving. 

Voorliggende keuzes 
De volgende keuzes liggen nu voor: 
• Gaat Paswerk verder als bedrijf dat naast sw ook re-integratie en 
dagbesteding uitvoert? Of gaat het alleen sw en beschut nieuw uitvoeren? 
• Als het alle taken gaat uitvoeren, doet ze dat dan in GR verband met alle 
huidige vijf gemeenten? 

Er is gekeken vanuit verschillende invalshoeken: 
Inhoudelijk: hoe draagt Paswerk bij aan het realiseren van de Haarlemse en 

regionale doelstelling om maximaal in te zetten op bemiddeling en re-integratie van 
uitkeringsgerechtigden? 

Financieel: welke financiële risico's loopt Haarlem als grootste gemeente 
en welke maatregelen bieden waarborgen tegen deze risico's? 
• Bestuurlijk: welke bestuurlijke vormgeving biedt de beste 
sturingsmogelijkheden gegeven het feit dat er nu een GR is? 

Uitvoeren van re-integratie 
Het college heeft een deel van de taken van Sociale Zaken overgedragen aan 
Paswerk (op basis van reorganisatiebesluit SZW), beschouwt Paswerk als een 
belangrijke partner (op basis van het raadsbesluit Kans en Kracht) en is positief 
over de bereikte uitstroomresultaten uit de bijstand door Paswerk. De gemeenteraad 
van Haarlem heeft gekozen voor Paswerk als partner waarbij er ook ruimte moet 
zijn voor andere partijen ten behoeve van re-integratie. Het college vult dat in door 
80% van de klanten door te leiden naar Paswerk en 20% naar andere re-
integratiepartijen. 
In alle gevallen leidt bemiddelen naar werk tot een financieel positief effect voor de 
gemeentefmanciën en positieve effecten bij bemiddeling naar werk. De besparing 
op uitkeringslasten is aanzienlijk hoger dan de kosten van bemiddeling. 



Haarlems beleid 
De gemeenteraad van Haarlem heeft bij het vaststellen van het strategisch 
bedrijfsplan Kans en Kracht (201/194584) gekozen voor een heldere rol en koers 
voor Paswerk. De uitwerking van dit strategisch bedrijfsplan in de Nota Werk! 
(2012 477772) en de organisatorische vertaling in het reorganisatiebesluit van SZW 
(2012 454050) is in volle gang. De resultaten zijn in vergelijking met de landelijke 
ontwikkeling goed. (brief 2013 /385320) De wens van de gemeenteraad om daar 
waar nodig maatwerk te kunnen bieden bij re-integratie en bemiddeling kan vervuld 
worden. Jaarlijks worden met Paswerk hierover bijvoorbeeld afspraken gemaakt die 
worden vastgelegd in een overeenkomst. 

Het college wenst dat Paswerk re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding blijft 
uitvoeren. Belangrijke reden hiervoor is dat de gemeenteraad van Haarlem heeft 
uitgesproken dat Paswerk een belangrijke partner is als het gaat om het realiseren 
van de doelstelling maximaal bemiddelen en uitstroom. Naast dit inhoudelijke 
argument levert Paswerk hierdoor ook een bijdrage aan het verminderen van de 
uitgaven voor bijstandsuitkeringen, hetgeen voor de gemeente financieel gunstig 
uitwerkt. Het college wil dat samen met de andere gemeenten blijven doen. Anders 
ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten Haarlem en 
Zandvoort, terwijl andere gemeenten er ook voordeel van hebben. 

Positie Haarlem 
De gemeente Haarlem vervult een centrumfunctie op het gebied van regionale 
arbeidsmarkt en werkgeversdienstverlening. Dit is niet alleen een wens van het 
gemeentebestuur, maar past ook in de landelijke ontwikkeling en opdracht waarbij 
zaken rondom arbeid, onderwijs, werkgelegenheid, re-integratie en 
werkgeversdienstverlening in regionaal verband worden aangepakt. Samenwerking 
in Gemeenschappelijke Regeling (GR)verband komt daarmee ook tegemoet aan 
deze ontwikkeling. In toenemende mate worden Rijksmaatregelen van kracht die 
regionale werking hebben om zo de samenwerking met werkgevers te versterken 
om mensen effectief te bemiddelen naar werk. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
regionale werkbedrijven, vormgeving van de werkgeversdienstverlening in een 
regionaal Werkplein en ESF-projecten die nadrukkelijk een regionale component 
moeten hebben. Bovendien maakt samenwerking in de GR het mogelijk om de 
samenwerking met de gemeenten in de Umond te intensiveren. 

Zoals geschetst heeft het college besloten tot het laten uitvoeren van een groot deel 
(80% van de doelgroep) van de re-integratiewerkzaamheden door Paswerk. De 
afgelopen twee jaar is gebleken dat Paswerk voor de doelgroep een goed aanbod 
heeft, dat bijdraagt aan terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden en er voor 
zorgt dat een grote groep inwoners weer een betaalde baan heeft gevonden. Dit 
ondanks de economische crisis. Bovendien wil het college dit blijven doen in de 
vorm van een GR met vijf regiogemeenten. Belangrijkste argument hiervoor is dat 
bestuurlijke betrokkenheid van de regiogemeenten bij Paswerk garandeert dat er 
ook verantwoordelijkheid genomen wordt voor de financiële problematiek van 
Paswerk. Dit kan tot uiting komen in bijdragen aan het tekort van Paswerk, het 
bieden van werk voor medewerkers van Paswerk (groen, schoonmaak, post etc), het 
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opdragen van re-integratie-werkzaamheden waardoor het beroep op de bijstand 
verminderd. Daarom pleit het college van Haarlem voor handhaving van de huidige 
GR, met daarbij de afspraak dat re-integratiewerkzaamheden door de gemeenten 
aan Paswerk worden opgedragen. 

Het blijft in het voorkeursscenario van het college voor regiogemeenten mogelijk 
om re-integratiewerkzaamheden ook bij andere partijen in te kopen. Dit is in de 
gemeente Haarlem staand beleid. Door handhaving van de GR wordt voorkomen 
dat de regiogemeenten 'free-rider' gedrag vertonen met betrekking tot de 
problematiek van Paswerk en wordt er niet alleen commitment via inkoop, maar 
ook via de bestuurlijke relatie georganiseerd. 

Met vriendelijke groet 
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