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DRINGEND GEZOCHT: 
Tribunebezorg(st)ers per direct voor de wijken Sint Marten,
de Laar Oost en Schuytgraaf. Opgeven bij Sonia Groenewoud: 
s.groen17@gmail.com of arnhem@sp.nl     BEDANKT!

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD AAN HUURWONING?
MELD HET!! VIA ONZE SITE OF 06-33310103

“Actief benaderen van de doelgroep Nieuw beschut werk”

Per 1 januari dit jaar is het door de gemeenten organi-
seren van Nieuw beschut werk verplicht gesteld door 
staatssecretaris Kleinsma. De SP vindt het belangrijk dat 
Nieuw beschut werk voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt behouden blijft en is daarom ook blij met 
deze verplichting. Zeker omdat de gemeente Arnhem en 
de samenwerkende regiogemeenten eerder besloten geen 
nieuw beschut werk te organiseren, maar onbetaald acti-
verend werk. Een doorn in het oog van de SP. 

Wethouder van Burgsteden (CDA) leek de voorziening 
Nieuw beschut werk vooral te zien als een onnodig lastige 
kostenpost. Zij sprak niet alleen over een “gouden kooi” 
en “mensen die in het dienstverband blijven hangen”, 
maar ook over “ontwikkeling op de participatie-ladder”.  
Niet iedereen is echter in staat zich verder te ontwikkelen. 
Beschut werk kan voor een aantal mensen het maximaal 
haalbare zijn. De SP vindt dan ook dat Nieuw beschut 
werk respect en acceptatie verdient.

Sinds dit jaar kunnen mensen zelf een indicatie aanvra-
gen voor Nieuw beschut werk bij het UWV. De wethouder 
heeft meerdere keren aangegeven deze kwetsbare groep 
mensen hierover niet actief te informeren om enige contro-
le te houden op de toeloop. Tot nu toe is er echter slechts 
1(!) aanmelding,  waardoor het lijkt alsof hieraan weinig 
behoefte is. 

De SP vindt dat mensen die mogelijk in aanmerking 
komen voor Nieuw beschut werk actief door de gemeen-
te moeten worden geïnformeerd.  Door dit niet te doen 
is de kans groot dat de behoefte niet boven tafel komt, 
waarmee de indruk wordt gewekt dat deze behoefte er 
niet is. Van deze groep mensen mag en kan niet verwacht 
worden dat zij zelf het internet afspeuren om toevallig aan 
deze informatie te komen.  De SP vindt dat de gemeente 
Arnhem de verantwoordelijkheid heeft en moet nemen om 
hen actief te informeren. Dit wordt in de aangenomen mo-

MOTIE EN AMENDEMENT SP AANGENOMEN
Maandag 29 mei jl heeft SP gemeenteraadslid Paulien Lunter tijdens de besluitvormende vergadering een 
motie en een amendement namens de SP ingediend en toegelicht. Beiden werden aangenomen. 

tie van de SP “Actief benaderen van de doelgroep 
Nieuw beschut werk “ gevraagd.  Deze motie werd 
mede-ingediend door GroenLinks, de PvdA en Arn-
hem Centraal. Om  te controleren of en hoe dit gebeurt 
wordt in deze motie ook verzocht om een terugkop-
peling aan de gemeenteraad van de door het college 
ondernomen acties en de effecten daarvan bij de eva-
luatie van het nieuwe beleid rond september dit jaar.  

“Arnhem doet recht aan de werkervaringsplaats”

In de nieuwe re-integratieverordening wordt aan artikel 
8 bij participatieplaats de werkervaringsplaats toege-
voegd zonder het exacte verschil te vermelden. Dit is 
juist belangrijk om misbruik van werkervaringsplekken 
te voorkomen. Dit blijkt vaak voor te komen. Werkerva-
ringsplekken worden dan misbruikt om goedkope arbeid 
in te zetten. Gevolg is onderbetaling en werkverdringing.

De werkervaringsplaats is met name bedoeld om bij te 
dragen aan het ontwikkelen van basisvaardigheden die 
nodig zijn voor een goede start op de arbeidsmarkt.  
Het gaat hierbij vooral om het onder begeleiding leren 
van een vak en het opdoen van beroepsvaardigheden 
om de arbeidsmarktpositie te versterken. Ontbreekt dit 
lerende aspect en werkt  iemand gewoon mee, dan is 
er juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst 
met recht op het wettelijk minimum loon.

Om misstanden te voorkomen is het ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bewustzijn-
scampagne gestart t.a.v. goede informatievoorziening 
aan zowel  bedrijven en organisaties en de jongeren zelf. 
Beide groepen weten zo wat hun rechten en plichten 
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STEENTJESDAG
Op 11 juni stonden we weer 
met ons openluchtkantoor in de 
Steenstraat (Steentjesdag). Een 
mooie gelegenheid om kennis te 
maken met de Arnhemse SP. Ook 
fractieleden en wethouder Geert 
Ritsema waren hierbij aanwezig.

AGENDA: 20 juni
ledenavond in het
partijhuis aanvang 
19:30

zijn waarmee werkverdringing en werken zonder loon kan worden voorkomen. 
De inspectie SZW  ziet streng toe op werkverdringing en misbruik van onbetaal-
de arbeidskrachten.

De SP vindt dat in Arnhem het onderscheid in de verordening onvoldoende 
wordt aangegeven. Door het concreet vermelden van het leeraspect maakt ook 
de gemeente Arnhem duidelijk wat zij verwacht van werkgevers en draagt zij bij 
aan het bevorderen van het bewustzijn van de juiste inzet van de werkervarings-
plaats. Dit is in lijn met de strenge aanpak van de inspectie SZW. In het aange-
nomen amendement, mede-ingediend door Arnhem Centraal, vraagt de SP om 
dit onderscheid door de centrale rol van het leeraspect toe te voegen aan het 
artikel. 

SP ARNHEM BRENGT BEZOEK AAN HOOFDKANTOOR VGZ 
Samen met Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen heeft 
de SP Arnhem een bezoek gebracht aan het hoofd-
kantoor van VGZ in Arnhem. Aanleiding hiervoor is 
dat thuiszorg in bepaalde regio’s niet meer vergoed 
wordt door VGZ. Volgens VGZ is het budget in juni 
volledig opgebruikt. De SP vindt dit raar omdat de 
Nederlandse Zorgautoriteit in mei heeft aangegeven 
dat er nog 300 miljoen voor wijkverpleging beschik-
baar is. Lilian zal staatssecretaris van Rijn om ophel-
dering vragen. Een video verslag van het bezoek aan 
VGZ staat binnenkort op de site van SP Arnhem.

Na de verkiezingen is er een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaan 
voor het aanpakken van het eigen risico. Een mooi resultaat. Maar nu 
moet het ook daadwerkelijk gaan gebeuren! Alleen VVD en D66 willen 
niets aan het eigen risico veranderen, maar alle andere partijen hebben in 
hun verkiezingsprogramma staan dat ze het eigen risico willen afschaffen 
of in ieder geval verlagen. Nu is dus het moment om dit te regelen! Ga 
naar nationaalzorgfonds.nl en verstuur de standaard mail aan de fractie-
voorzitters.

NATIONAALZORGFONDS


