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Onderwerp: Werken in de bijstand
Toelichting bij de vragen:

In december 2012 verscheen het FNV rapport “Werken in de bijstand”, over de ervaringen van
bijstandsgerechtigden met de Wet werk en bijstand.
Het rapport signaleert dat werken met behoud van uitkering een doel op zich lijkt te zijn geworden
in plaats van een middel om aan werk te komen. “Mensen voelen zich vaak klem gezet en zijn
vaak radeloos omdat er geen perspectief is op een gewone baan. Als ze protesteren leidt dat heel
vaak tot het dreigen met een korting op de uitkering.”
Uit de reacties aan het FNV meldpunt blijkt dat bijna 80% geen (minimum)loon ontvangt voor het
werk dat ze doen. Uit de antwoorden bleek dat van de 111 respondenten de helft werk doet dat
voorheen een betaalde baan was. Dat is verdringing, aldus het rapport. Meer dan de helft zegt
geen uitzicht te hebben op betaald werk. Werken met behoud van uitkering is populair bij
gemeenten. “Veel gemeenten zijn inmiddels gestart met het uitlenen van bijstandsgerechtigden
aan derden die voor verrichte werkzaamheden een inleenvergoeding aan de gemeenten betalen.”
Die vergoeding wordt niet doorgegeven aan de bijstandsgerechtigde. In deze situatie is werken
met behoud van uitkering dus financieel aantrekkelijk voor gemeenten.
Vragensteller wil graag de situatie in onze gemeente sonderen.
Vraag 1
Hoeveel mensen zijn in Velsen werkzaam met behoud van de WWB uitkering?
Antwoord vraag 1
In Velsen werken circa 95 mensen via een werkstage met behoud van uitkering aan het vergroten van hun
werknemers- en beroepsvaardigheden als opstap naar regulier werk. De werkstage duurt in eerste instantie
drie maanden en kan telkens met drie maanden verlengd worden tot maximaal twee jaar.
Vraag 2
Hoeveel mensen zijn in Velsen werkzaam met behoud van de WWB uitkering en verdienen niet het minimumloon?

Antwoord vraag 2
In Velsen betreft dit het aantal mensen dat genoemd is bij het antwoord op vraag 1.

Vraag 3
1

Wordt loondispensatie toegepast en in hoeveel gevallen?
Antwoord vraag 3
In Velsen is één persoon werkzaam via loondispensatie.
Vraag 4
Worden door de gemeente bijstandsgerechtigden uitgeleend aan derden? Wordt daarvoor door de
gemeente een vergoeding ontvangen? Indien een vergoeding wordt ontvangen, wordt deze dan
doorgegeven aan de bijstandsgerechtigde?
Antwoord vraag 4
De gemeente leent geen bijstandsgerechtigden uit aan derden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

2

