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Geachte raadsleden,

Op 1 9 juni hebben wij een aantal schriftelijke vragen van u ontvangen. Graag willen wij in
deze brief antwoorden geven op de door u gestelde vragen.

U geeft in uw toelichting bij het besluit t.a. v. regionale visie nieuw beschut werk en
aanpassing re-integratiebevordering onder 3 B aan dat u zoekt naar een plek voor de klant
al dan niet toonvormend.
Vraag: Bedoeld u hiermee dat de nieuwe zgn. beschut werkenden geen saiaris maar zakgeid
krijgen?
Antwoord: Wij bedoelen hiermee dat het nieuwe beschut werk in tegenstelling tot beschut
werk oud niet per definitie een werkplek is met salaris en een loongebouw, maar dat wij
uitgaan van wat degene kan en wil en daar maatwerk voor willen leveren. Dat kan
bijvoorbeeld zijn in de vorm van vrijwilligerswerk met begeleiding of aangepast werk bij een
reguliere werkgever. Ons uitgangspunt is dat wij iedereen die onder de Participatiewet valt
gelijk behandelen en uitgaan van wat iemand wel kan. Om op voorhand aan een selecte
groep mensen een betaalde werkplek met salaris bieden past niet in deze visie.
T.a. V. beschut werken nieuwe stijl spreekt u over dagbesteding.
Vraag: is er in de Lishof v.w.b. dagbesteding nog ruimte voor instroom i. v.m. mogelijke
bezuiniging op de begeleiding?
Antwoord: Met dagbesteding bedoelen wij niet een dagbesteding in de zin van de Wet
Maatschappelijke Zorg, maar dat het een nuttige besteding van de dag moet zijn. Dat kan
door het doen van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het leveren van mantelzorg. De Lishof
kan een rol spelen door het bieden van vrijwilligerswerk, zodat het mogelijk is om wat
bezuinigingen op te vangen. De Lishof kan 1 van de mogelijke plekken zijn waar iemand een
zinvolle dagbesteding kan verrichten.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Vraag: Is hierover overleg geweest met de Lishof?
Antwoord: Er is (nog) geen overleg geweest met de Lishof. In de toekomst willen wij graag in
gesprek met allerlei instellingen, verenigingen en clubs om ervoor te zorgen dat er
voldoende vrijwilligerswerk is voor de mensen die onder de Participatiewet vallen.
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