Aan B & W gemeente Schouwen-Duiveland

Onderwerp: Ongevraagd advies inzake een verbeterde loonregeling voor personen met afstand tot
de arbeidsmarkt.

Zierikzee, 10 januari 2020

Geacht College,

Na gesprekken met betrokkenen en uitvoerenden en het lezen van beleidsstukken over de
verbetering van de rechtspositie van tewerkgestelden in het kader van de Participatiewet, te
realiseren door een loonregeling, brengt de Adviesraad ongevraagd het onderstaande advies
hierover uit.
Een korte onderbouwing: de centrale overheid verwijst naar de gemeente in de rol van lokale
overheid om via lokaal beleid een passende regeling tot stand te brengen, in tegenstelling tot de
oude WSW-regeling, die landelijk gold. Het gaat hier om een nieuwe, passende loonregeling voor
hen, die na de invoering van de participatiewet in 2015 te werk zijn gesteld.
Deze kwetsbare groep met afstand tot de arbeidsmarkt, d.w.z. personen die voorheen onder de
WSW vielen, maar die nu sinds 2015 onder het nieuwe regime (zoals banenplan en of beschut werk)
vallen, geniet immers niet dezelfde bescherming als de groep die nog onder de oude, gunstige WSWloonregeling valt.
Navraag leert ons dat er weliswaar hier lokaal een regeling geldt voor deze groep, waardoor
personen in deze groep enigermate bescherming genieten en niet geheel vogelvrij zijn, maar dat
deze niet dezelfde rechten geeft als de voormalige WSW-loonregeling: zo is er bijvoorbeeld geen
recht op pensioenopbouw.
Deze ongelijke behandeling veroorzaakt ook veel onduidelijkheid en onrust bij de doelgroep, ons
inziens is hierdoor sprake van rechtsongelijkheid.
De Adviesraad gaat er van uit dat er een actief lokaal beleid in dezen gevoerd wordt en ziet graag een
inspanning uwerzijds tegemoet om de rechtsongelijkheid tussen beide groepen tewerkgestelden
ongedaan te maken middels een verbeterde loonregeling, inclusief pensioenopbouw die
vergelijkbaar is met de vroegere WSW-loonregeling.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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