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Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid over het bericht dat vijf gemeenten sociale 
werkvoorziening AM Groep willen sluiten (ingezonden 17 februari 2015). 

Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
(ontvangen 4 maart 2015) 

Vraag 1, 2 en 3
Wat vindt u van het voornemen van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn om Sociale Werkvoorziening de 
AM-groep te sluiten in 2017?1 

Wat is uw reactie op het standpunt van de FNV en de betreffende gemeenten 
dat de problemen voor de AM-groep het gevolg zijn van de Participatiewet?2 

Deelt u de mening van de gemeenten dat het open houden van de AM-groep 
onbetaalbaar zou zijn? Zo nee, bent u bereid om met de vijf gemeenten die 
de AM-groep willen sluiten in overleg te treden om de AM-groep open te 
houden? Zo ja, waarom? 

Antwoord 1, 2 en 3
Ik heb kennisgenomen van het voornemen van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeenteraden 
moeten nog besluiten over deze voornemens. Ook na de invoering van de 
Participatiewet blijft de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van kracht voor 
werknemers die op 31 december 2014 in dienst waren op basis van de Wsw. 
Deze werknemers behouden hun rechten en plichten. Het is niet mogelijk om 
na 1 januari 2015 nieuw in te stromen in de Wsw. 
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de huidige doelgroep van de Wsw, 
en worden daarnaast verantwoordelijk voor de re-integratie van de doelgroep 
van de Participatiewet. Zij hebben de beschikking over een breed instrumen-
tarium (waaronder loonkostensubsidie) en bijbehorende middelen om 
mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. 
Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de wijze waarop zij het aan de slag 
helpen van mensen met een arbeidsbeperking organiseren. Sw-bedrijven 
kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen, zowel bij de uitvoering van de 

1 http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article27250465.ece/Einde-sociale-
werkplaats-AM-Groep-in-zicht_

2 http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/sociale-werkvoorziening/nieuws/998199–
3500-handtekening-bestuur-am-groep/
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Wsw, als bij het toeleiden naar regulier werk voor de bredere doelgroep van 
de Participatiewet en de invulling van beschut werk. Sw-bedrijven hebben de 
kennis, ervaring en het netwerk om de capaciteiten van mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt te vertalen naar geschikt werk met 
professionele begeleiding vanuit het sw-bedrijf. Ook onder de Participatiewet 
kunnen sw-bedrijven dus een waardevolle rol vervullen. 
Gemeenten gingen en gaan zelf over de wijze waarop de bestaande Wsw 
wordt uitgevoerd en over de wijze waarop de deskundigheid van 
sw-bedrijven wordt ingezet voor de uitvoering van de Participatiewet. 
Gemeenten maken daarin hun eigen keuzes. 

Vraag 4
Welke gemeenten hebben besloten de sociale werkvoorziening (op termijn) te 
sluiten? Welke SW-bedrijven betreft dit? Waar is dit besluit op gestoeld? 

Antwoord 4
Over deze gegevens beschik ik niet. Uit de meest recente uitvraag van Cedris 
blijkt dat bij 5 bedrijven de gemeenten het voornemen hebben de positie van 
het sw-bedrijf te veranderen. Bij één bedrijf is dit inmiddels geëffectueerd. 

Vraag 5
Welke mogelijkheden ziet u om te voorkomen dat gemeenten besluiten 
SW-bedrijven te sluiten als gevolg van de Participatiewet? 

Antwoord 5
Het is aan de gemeenten om keuzes te maken met betrekking tot de 
bedrijfsvoering van het sociaal werkbedrijf. Daarbij is ook relevant welke 
keuzes gemaakt worden bij de uitvoering van beschut werk en re-integratie 
van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Gemeenten kunnen 
hierbij gebruik maken van de expertise en infrastructuur van de sw-bedrijven. 

Vraag 6
Bent u bereid deze vragen vóór het Algemeen overleg over WWB-
onderwerpen en de Participatiewet voorzien op 26 februari a.s. te beantwoor-
den? 

Antwoord 6
Ja.
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