
 
 

 
 
 
 
MOTIE continuïteit banen voor mensen met een arbeidshandicap 
 
Bij behandeling kaderbrief participatiebudget 2021 Werksaam Westfriesland 
 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 2 maart 2020,  

 

 

Constaterende dat: 

● De WSW een eindige regeling is, ieder jaar stromen er werknemers uit vanwege hun 

pensioengerechtigde leeftijd, uiteindelijk droogt dit budget op vanuit het Rijk, en zal 

de WSW worden opgeheven. 

● Gemeenten kunnen andere middelen dan de WSW inzetten om inwoners met een 

arbeidshandicap (afstand tot de arbeidsmarkt) aan het werk te helpen zoals de BUIG 

en beschut werk middelen 

 

Overwegende dat:  

● Het huidige financieringsmodel en structuur van de gemeenschappelijke regeling 

Werksaam is voor de toekomst niet meer te handhaven, het is dan ook nodig om 

andersoortige doelgroepen, en doelgroepen die voorheen de WSW indicatie kregen, 

deel te laten nemen aan de werkzaamheden die Werksaam biedt/kan blijven bieden.
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● Hierdoor kan Werksaam haar bedrijfsvoering continueren en mensen met een 

arbeidshandicap blijvend aan werk helpen 

● Het hebben van betaald werk is een van de belangrijkste en meest effectieve vormen 

van participatie aan de samenleving 

● Andere doelgroepen dan de huidige WSW voor nieuwe instroom kan zorgen, denk 

hierbij aan VSO, statushouders en mensen in de kaartenbak 

 

Verzoekt het college: 

Aan het algemeen bestuur van Werksaam  voor te stellen om te komen met een integraal 

plan (businesscase), voor de begrotingsbehandeling van dit jaar, voor het  blijvend realiseren 

van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (30-70% arbeidsgeschikt) in 

Westfriesland, met name voor mensen die door het aflopen van de WSW geen toegang 

meer hebben tot een reguliere baan. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

1 Voor sommige mensen zal andersoortig maatwerk passen om deel te nemen aan de inclusieve samenleving, 
denk aan intensieve coaching naar regulier werk of jobcarving, in deze motie gaat het vooral om het werk wat 
Werksaam kan bieden 
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