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In de Werkkamer, het overleg tussen VNG
en sociale partners, gaat het om kweken
van begrip.

‘Voor SW-bedrijven
kunnen we niet
veel betekenen’

Patrick Welman, wethouder in Enschede, is voorzitter, en sinds twee jaar lid van de Werkkamer, het
overlegorgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting van de Arbeid (SvdA).
“De sociale partners hebben de VNG gevraagd om
deze rol te blijven vervullen, dus er volgt nu nog een
jaar voorzitterschap. Ik vind het bijzonder om die
rol te mogen vervullen. Je hebt zo veel meer contact
met de sociale partners en je voert gesprekken op
nationaal niveau. Als wethouder ben je vooral met
lokale en regionale vraagstukken bezig. Dat je via
de Werkkamer kunt meedenken over het vinden
van nationale oplossingen voor de arbeidsmarkt is
uitdagend en geeft veel energie. Het sociaal akkoord
is destijds niet ondertekend door de VNG. En in de
Werkkamer komen de partijen samen om te kijken
waar we elkaar in dit kader nu kunnen vinden. Het
is in mijn ogen zeker niet het zoveelste overlegorgaan. We weten elkaar steeds beter te vinden.
Het ging in het begin langzaam, maar we zetten
stappen. We hebben onder meer afspraken gemaakt
over de inrichting van de regionale werkbedrijven,
doelgroep banenafspraak, basispakket werkgeversbenadering en uitgangspunten loonwaardebepaling. Zo weten we de 35 arbeidsmarktregio’s op de
kaart te zetten.

Autonomie los
Voor gemeenten is dat echt niet eenvoudig. Want
voor hen betekent dat, dat zij een stuk van hun
autonomie los moeten laten. Sociale partners kijken
daar anders naar omdat ze gewend zijn om op landelijk niveau opereren. De samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is een mooi proces. Die heeft nu
zijn weg gevonden en meer inhoud gekregen. Goed
voorbeeld is de verbeterde werkgeversbenadering.
De toegevoegde waarde van de Werkkamer zit hem
in het kweken van begrip voor elkaars standpunten.

Zorgelijk
Kijkende naar de ontwikkelingen van de sociale
werkvoorziening in Nederland; daar kunnen we
als Werkkamer op dit moment niet zo heel veel in
betekenen. Natuurlijk zien we de zorgelijke financiële situatie rondom sociale werkbedrijven en beschut
werk. In de Werkkamer kunnen we bijvoorbeeld wel
spreken over meer aandacht van het ministerie van
SZW voor meer financiële armslag voor gemeenten,
waardoor oplossingen voor de sociale werkvoorziening en beschut dichterbij komen.” n
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