
Gemeenteraad Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, 

Haarlem 23-12-2020

Betreft: Afstoting Werkdag BV uit Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

Geachte leden van de raad,

Kort geleden zijn wij door onze manager, Hubert-Jan de With, op de hoogte gebracht 
van het plan om de uitvoering van de participatiewet in onze regio aan te passen. Dit 
wordt omschreven in het plan Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. In dit plan 
wordt de arbeidsmatige dagbesteding Werkdag BV niet langer gezien als een wenselijk 
onderdeel van het participatiebedrijf. 
Voor ons, de medewerkers van Werkdag BV, aanleiding om een aantal punten naar 
voren te brengen die we graag meegenomen zien worden in de verdere besluitvorming.

Wij menen dat door uitsluiting van ons bedrijf waardevolle verbindingen verloren zullen 
gaan. Er is door ons in de afgelopen jaren ingezet op samenwerking met alle partijen die 
wel deel uit gaan maken van het Participatiebedrijf. Uitsluiting van Werkdag BV roept 
ook de vraag op waarom de dagbesteding in onze regio niet op de juiste waarde wordt 
geschat; de landelijke tendens is immers juist meer aandacht voor de arbeidsmatige 
dagbesteding als brug naar betaald werk. 
Graag brengen we het volgende onder uw aandacht: De publicatie “Simpel switchen van 
dagbesteding naar werk” op https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/landelijke-
programmas/simpel-switchen schets ook een ander beeld.
 Hierin wordt de waarde van dagbesteding goed zichtbaar en wordt ook getoond hoe 
andere gemeenten hier tegen aan kijken. 

In de afgelopen jaren hebben onze inspanningen geresulteerd in passend werk voor 
vele inwoners van de betrokken gemeenten, niet alleen bij ons op locatie, maar ook in 
de vorm van stages, proefplaatsingen en betaald werk. Zelfs voor kandidaten uit de 
WMO, voor wie de afstand naar werk onoverbrugbaar leek! Door middel van korte lijnen 
zijn wij in staat geweest er voor te zorgen dat inwoners die voor re-integratie in 
aanmerking komen op maat zijn bediend. Kandidaten die door omstandigheden tijdelijk 
uitvallen, zijn altijd welkom voor een herkansing.
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Ook voor jongeren zonder startkwalificatie denken we veel te kunnen betekenen. 
Voortijdig school verlaten kan een onderdeel zijn van meervoudige problematiek. Hier is 
vraag naar individuele begeleiding en daarin zijn we gespecialiseerd. Een grote groep 
jonge mensen heeft zijn weg al naar ons gevonden. 

Werkdag BV begeleidt mensen op verschillende locaties en op verschillende niveaus, 
wat meer beschut maar ook midden in de wijk. Daardoor én door de grote variëteit aan 
waardevolle werkzaamheden durven we onszelf uniek te noemen. Maar ook wij zijn 
afhankelijk van onze verbindingen en het is daarom onze wens om deel uit te maken 
van het grote geheel, het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. 
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