
HBB vragen agendapunt 3 Participatiebedrijf Zuid Kennemerland
Wij delen de zorgen van de ondernemingsraad en de werkdagbesteding. Graag horen wij hoe de 
vragen aan de ondernemingsraad worden beantwoord en hoe het college hierover denkt. Zijn wij 
verplicht om de werkdagbesteding conform de wettelijke regels buiten dit participatiebedrijf te 
houden of mogen wij dit zelf bepalen?  Het zou voor deze mensen naar onze mening heel fijn zijn als 
ze toch binnen het bestaande concept blijven vallen. Zijn hier mogelijkheden voor?

ANTWOORD
Wij hebben een goed gesprek gehad met de GOR en daarbij afgesproken dat we komende periode 
ook goed met elkaar in gesprek blijven. We hebben mondeling met de GOR van gedachten gewisseld 
over haar advies. De vragen zijn daarbij niet letterlijk aan de orde gekomen. Het belangrijkste is dat 
de GOR in de kern positief staat ten opzichte van het Participatiebedrijf en dat het onze intentie is om 
met het Participatiebedrijf een toekomstbesteding bedrijf neer te zetten, met zo goed mogelijke 
kansen voor alle genoemde doelgroepen. Er is geen sprake van een bezuiniging.

Het klopt dat voor de overname van Werkdag nog veel onderzocht en uitgewerkt moet worden. Voor 
de gemeente Heemstede zijn er hoe dan ook niet zoveel gevolgen. Op dit moment kopen wij deze 
dagbesteding ook al in (we zijn nu ook geen eigenaar van dit bedrijf) en dat blijft zo. Onze 
voorwaarde is  -wat er ook gebeurt met Werkdag- dat het kleine groepje cliënten (7) uit Heemstede 
hier geen nadeel van mag ondervinden. Hier houden wij een vinger aan de pols.

Wij zijn niet verplicht om de dagbesteding van Werkdag buiten het Participatiebedrijf te houden. Dit 
is een keuze. Het voordeel is dat we een gelijk speelveld creëren voor de organisaties die 
arbeidsmatige dagbesteding aanbieden in de regio (dit zijn er ca. 20) en een duidelijke focus hebben 
voor het Participatiebedrijf. Door Werkdag niet op te nemen, is er voor Heemstede bovendien minder 
risico op onderdelen waar weinig gebruik van wordt gemaakt. In totaal maken 325 cliënten gebruik 
van Werkdag, waarvan dus maar 7 uit Heemstede (2 procent).


