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ISWI/LeerWerkCentrum Werken met behoud van uitkering

Aanleiding
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Leerwerkcentrum van het ISWI regelmatig in de publiciteit is. Met
name de FNV heeft kritiek geuit op de wijze waarop het Leerwerkcentrum ISWI in Dinxperlo omgaat
met het re-integratie instrument “Werken met behoud van uitkering”. Via deze weg wil ik u vanuit mijn
functie als lid van het Algemeen Bestuur ISWI en als verantwoordelijk portefeuillehouder informeren
over de stappen die in dit kader door de directie en het bestuur van het ISWI ondernomen zijn en
ondernomen worden.
Inhoud mededeling
Het Leerwerkcentrum is opgezet met als enige doel uitkeringsgerechtigden in een ‘werkomgeving’ voor
te bereiden op een betaalde baan bij een reguliere werkgever. In dat kader is een omgeving gecreëerd
die enerzijds alle facetten kent van een regulier bedrijf en anderzijds de mogelijkheden biedt aan
mensen zich te ontwikkelen. De FNV is daarentegen van mening dat er in sommige gevallen geen
sprake meer is van een re-integratie instrument, maar dat gesproken kan worden van het verrichten van
regulier werk.
In de afgelopen weken zijn er diverse gesprekken geweest tussen directie en bestuursleden van het
ISWI met afgevaardigden van het FNV. De uitkomst van deze gesprekken is dat het ISWI haar
werkwijze tegen het licht houdt. De bevindingen en mogelijke vervolgstappen worden tijdens een
nieuwe afspraak begin juni met de FNV besproken.
Op 8 juni a.s. zal er een vervolg overleg plaatsvinden met de FNV.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de uitvoering van de Participatiewet vormgegeven vanuit een nieuwe
organisatie die momenteel wordt ontwikkeld. In dat kader moet het college en de gemeenteraad in
gezamenlijkheid een standpunt innemen over de wenselijkheid en/of inzet van het instrument “Werken
met behoud van uitkering” binnen een Leer/Werk Centrum
Vanuit mijn functie als verantwoordelijk portefeuillehouder zal ik met uw raad in debat gaan over de
wenselijkheid van de inzet van het instrument “werken met behoud” van uitkering in een Leer/Werk
Centrum. De ervaring die opgedaan wordt met de huidige situatie zal in deze discussie worden
meegenomen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

