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Onderwerp
Update re-integratie en Wsw

Geachte raadsleden,

ln het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende.

Aan de agendacommissie is verzocht om op 14 april202Q een presentatie te mogen
geven tijdens de lJmond commissie. Wijwillen u informeren en bijpraten over de
huidige stand van zaken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en re-integratie. Dit
organiseren wij om u een doorkijk te geven naar de toekomst en u de gelegenheid te
geven uw opmerkingen en/of vragen te stellen.

Onderzoeken Wsw en re-integratie
De Participatiewet is volop in beweging. Uitgangspunt is een passende plek en
duurzame uitstroom. Naar aanleiding van de venryachte tekorten in de sociale
werkvoorziening lieten wij in 2018 een onderzoek uitvoeren naar de huidige
inrichting en scenario's voor toekomstig gebruik van deze voorziening. Dit onderzoek
gaf een positief beeld van de uitvoering van de Wsw door lJmond Werkt!. Op basis
hiervan concludeerden de onderzoekers dat er kansen zijn om de huidige sociale
werkplaatsen van lJmond Werkt! meer te benutten. Om te onderzoeken of het
wenselijk is om de re-integratie op die manier te intensiveren, is een
effectiviteitsonderzoek gestart naar de re-integratie activiteiten van lJmond Werk!.
Dit onderzoek is inmiddels bijna afgerond. Daarnaast is sinds 2018 is door
Beverwijk, Heemskerk en Velsen geëxperimenteerd met activering van
bijstandsgerechtigden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten
van deze experimenten hebben wij geëvalueerd.

Tijdens de bijeenkomst van 14 april presenteren we de uitkomsten van de
verschillende onderzoeken.
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Acfies gfgelopen jaar
lJmond Werkt! is gestart met doorontwikkeling van de sociale werkplaatsen en de
uitplaatsing van Wsw doelgroep. Zij onderzoeken het opzetten van meer
hoogwaardige werksoorten op hun locatie de Trompet. Ook sluiten zij, vanuit het
Werkgeverservicepunt, partnerships met bedrijven die werk bieden passend bij de
doelgroep zoals beveiliging, zorg of schoonmaak. De gemeenten zijn een traject
gestart om de samenwerking tussen gemeenten en lJmond Werkt! te verbeteren.
Voorjaar 2020ligt er een actieplan.

Nieuwe opdracht en betrokkenheid raad
De verschillende onderzoeken en het traject rondom de samenwerking, bieden
bouwstenen voor de toekomst. De komende maanden werken de colleges van de
(lJmond)gemeenten aan een vernieuwde opdracht voor lJmond Werkt!. Uiteraard in
samenspraak met lJmond Werkt!. Onderdelen daarvan zijn de afspraken rondom de
inzet van de re-integratiedienstverlening en het benutten van de sociale
werkvoorziening. Ook van belang voor de nieuwe opdracht is de veranderende
doelgroep in de Participatiewet, waarbij samenhang met andere werkvelden (zoals
ondenuijs en Wmo) steeds belangrijker wordt. Uw input voor de vernieuwde
opdracht, die zal gelden per 2Q22, halen we graag tijdens de bijeenkomst in april bij
u op.

Daarnaast kunt u de komende maanden de jaarstukken 2019 en de begroting 2021
verwachten. Op deze begroting is nog gebaseerd op de nu geldende
uitgangspuntennotitie.

De gemeenteraden van Heemskerk, Velsen en Uitgeest ontvangen een brief van
gelijke strekking.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,

de burgemeester,

drs. M.E. Smit
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