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Addendum Contourennota

In december bespreekt de gemeenteraad de Contourennota en de verordening Participatiewet. Nadat we dit
stuk geschreven hebben, is meer duidelijk geworden hoe de uitvoering van de Participatiewet eruit komt te
zien. Dit addendum vertelt u hier meer over.

1. Wat is het regionale Werkbedrijf?
Het Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten, Sw-bedrijven,
werkgevers, werknemers en het UWV. Het Werkbedrijf heeft de volgende opdrachten:
- de banenmotor op gang brengen: zorgen dat er meer werkgelegenheid komt
- zorgen dat arbeidsbeperkten aan het werk gaan.
Eindhoven is centrumgemeente van onze arbeidsmarktregio. Zij hebben het initiatief om van het Werkbedrijf
een succes te maken. Het Rijk heeft 35 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor de inrichting van de
werkbedrijven. Dit geld wordt gelijk over de centrumgemeenten verdeeld.

2. Hoe ver is het regionale Werkbedrijf?
Het regionale Werkbedrijf is begin 2014 van start gegaan. In het schema hieronder staan de stappen die we
gezet hebben.

Sinds de herstart op 22 september 2014 is er een stroomversnelling aangebracht. Er is een externe
projectleider aangesteld en de werkgroepen zijn gevormd. Nu buigen de werkgroepen zich over de
verschillende onderwerpen. Het gaat om:
* Werkgeverservicepunt
* Marktbewerkingsplan
* Basispakket voor werkgevers: instrumenten om ondernemers te verleiden arbeidsbeperkten aan te nemen.
* Garantiebanen: werven en invullen van extra banen voor arbeidsbeperkten.
* Beschut werk: dienstverlening aan de voormalige Wsw-doelgroep.
Werk & Inkomen levert de voorzitters van twee werkgroepen: Basispakket en Beschut werk. De werkgroepen
moeten voorstellen opleveren hoe we werkgevers maximaal kunnen ondersteunen en hoe we kunnen zorgen
voor zo groot mogelijke participatie van arbeidsbeperkten. Dit leggen gemeenten vast in een verordening.
Gemeenteraden stellen die voor 1 juli vast.
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3. Wat gebeurt er tot 1 juli?
In de periode van 1 januari tot 1 juli hebben we nog geen nieuwe vastgestelde voorzieningen. We gaan zo veel
mogelijk maatwerk leveren aan de inwoners die zich bij Werk & Inkomen melden. We hebben geld voor reintegratie. Dit blijven we gebruiken om op het individu afgestemde dienstverlening in te kopen.
Voor de groep die tot 2015 in de Wsw kon instromen, bekijken we of we hen met loonkostensubsidie bij
werkgevers kunnen plaatsen. Ook werken we aan nieuwe arrangementen. Die zijn alleen nog niet ver genoeg
uitgewerkt om ze nu te kunnen presenteren. We verwachten in het voorjaar van 2015 concrete aanpakken te
kunnen presenteren.
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