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Geacht College, 
 
Hoewel de gemeente Houten geen rechtstreeks belang heeft bij de herinrichting van de 
WSW in de Lekstroomgemeentes, is zij wel medeverantwoordelijk voor het beleid van Werk 
en Inkomen Lekstroom (WIL) en besluit zij mee ten aanzien van dit beleid dat nu ter 
discussie staat.  
 
De gemeente Houten koopt tot nu toe de WSW en Beschut werkplaatsen in bij omliggende 
uitvoeringsorganisaties en neemt niet deel aan enige gemeenschappelijke regeling. Het 
gevolg hiervan is dat de gemeente Houten geen invloed kan uitoefenen op het beleid van de 
gemeenschappelijke regelingen in omliggende samenwerkingsverbanden en op het creëren 
van geschikte arbeidsplaatsen voor betrokkenen. 
In de reactie op “Op koers” heeft de Cliëntenraad Houten geadviseerd om ten aanzien van 
dit beleidsterrein ook aansluiting te zoeken bij de uitvoering vanuit de WIL. 
 
De Cliëntenraad WIL en de Adviesorganen vanuit de betrokken gemeenten pleiten ervoor 
om de volledige uitvoering binnen de verantwoordelijkheid van de WIL te brengen.  
Wanneer het gaat om plaatsing van mensen, zou dan ook vanuit de nieuwe structuur 
samengewerkt kunnen worden met omliggende gemeenschappelijke regelingen (o.a. UW en 
BIGA-groep), zoals er ook afspraken zijn met omliggende uitvoeringsorganisaties vanuit 
WerkwIJSS. 
 
Daarnaast willen we de Houtense vertegenwoordigers binnen het bestuur van de WIL een 
aantal aandachtspunten meegeven: 

- Wij adviseren opnieuw het nieuwe beleid in te vullen vanuit de leefwereld van de 
cliënt en niet meer vanuit de systeemwereld. Uitgangspunt is de gevolgen van het 
leefwereld-beleid zo klein mogelijk te houden voor deze extra kwetsbare groep, die 
gebaat is bij regelmaat, structuur, rust en veiligheid. Iedere verandering veroorzaakt 
onrust en soms zelfs paniek. De ontwikkelingsmogelijkheden van deze cliënten zijn 
beperkt en jobhoppen is bij hen uitgesloten. Mensen die nu goed op hun plek zitten 
zouden ook niets moeten merken van een eventuele verandering in beleid of 
structuur.  

- Eerder heeft de Cliëntenraad Werk en Inkomen Houten haar bezorgdheid, ten 
aanzien van de ontwikkeling met betrekking tot de uitvoering begeleid-, aangepast-, 
en beschut werk in Houten duidelijk uitgesproken. In “Op Koers” worden ook signalen 
in die richting afgegeven. Belangrijk is dat vanuit de gezamenlijke gemeenten binnen 
de WIL (inclusief Vijfherenlanden) gekozen wordt voor een eenduidige structuur. Het 
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blijkt dat de huidige structuur te ingewikkeld en omslachtig is voor een eenduidige 
aansturing en bij de uitvoering tot irritatie leidt. 

 
Wij adviseren in de allereerste plaats een langetermijnvisie voor de uitvoering van de 
WSW/beschut werken te ontwikkelen. Wij zijn van mening dat die visie essentieel is voor de 
huidige aanpassingen. Tevens adviseert de Cliëntenraad W&I een duidelijke regiefunctie te 
creëren. Wanneer er meerdere organisaties verantwoordelijk zijn, ontstaat er onduidelijkheid 
in de hiërarchie en dat komt de cliënt niet ten goede. Ons advies is om WerkwIJSS onder te 
brengen bij de WIL om op deze manier een eenduidige aansturing te genereren. Het 
voordeel is het ontstaan van een nauwe samenwerking en dat voor diegenen, waar 
doorstroommogelijkheden wel mogelijk zijn, een korte weg gerealiseerd wordt naar een 
begeleide werkplek.  
 
Ten slotte:  
Door aan te haken bij de nieuwe structuur kunnen herplaatsingen voorkomen worden. 
Betrokkenen kunnen ook rekenen op continuering van hun huidige arbeidsplaats binnen de 
nieuwe structuur in alle vertrouwd- en veiligheid waar deze kwetsbare mensen baat bij 
hebben. 
 
Wij gaan ervan uit dat u dit advies zult betrekken in discussie binnen de WIL en de 
leefwereld van de beschut-werkende als prioriteit hanteren wil.  
Wij worden graag op de hoogte gehouden van de uitkomst en zijn bereid mee te denken 
waar mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Cliëntenraad Werk en Inkomen Houten 
 
Ellen Rutgers, Voorzitter 
Stephanie Schoenmakers, Vicevoorzitter/secretaris  
  
 


