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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Met de invoering van de Participatiewet is de verantwoordelijkheid om Zaankanters met 
een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen uitgebreid. Het college 
neemt die verantwoordelijk serieus. Dat doen wij vanuit maatschappelijk perspectief en 
vanuit financieel perspectief. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat er mensen aan de 
kant blijven staan. 

In het uitvoeringskader Participatiewet van december 2014, is al extra inzet vastgesteld om 
juist de kwetsbaarste doelgroep te kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende 
plek op de arbeidsmarkt. Het college is er daarbij ook vanuit gegaan dat we deze opgave 
integraal en op schaal van Zaanstreek-Waterland zouden oppakken. Om die reden werden 
de re-integratieinstrumenten in Zaanstreek-Waterland geharmoniseerd en zetten wij 
stappen om een regionaal werkgeversservicepunt in te richten. 

Gaandeweg constateert het college dat gezamenlijk vormgeven aan een complexe opgave 
als het aan het werk krijgen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt een 
gedeelde visie op het probleem vereist met daarbij behorende ambities en stevige sturing 
om die ambities te realiseren. Wij komen langzaam tot het inzicht dat die overeenstemming 
geen gegeven is tussen de gemeenten van Zaanstreek-Waterland. Dit betekent dat het 
college zich voorbereidt op een aanpassing van de regionale samenwerking in Zaanstreek-
Waterland. Die samenwerking zou zich dan richten op afstemming, maar niet op uitvoering.

Excellente uitvoeringsorganisatie
We streven naar een effectieve uitvoering van de Participatiewet. Een regionale aanpak 
lijkt daarin niet de weg. Daarom kiest Zaanstad voor een sterke focus op een eigen 
integrale uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de arbeidsmarkttoeleiding van 
de brede doelgroep van de Participatiewet. Daar heeft het college in de begroting ook extra 
middelen voor gereserveerd. Door nu voor een voortvarende aanpak te kiezen, kunnen we 
vanuit de Zaanstreek innoveren en beter inspelen op mogelijke kansen die op de 
arbeidsmarkt opdoemen, zoals een stevigere verbinding met de economische activiteit in 
de Metropoolregio Amsterdam. 

Met deze strategie vertrouwt het college erop dat wij beter in staat zijn om Zaankanters aan 
het werk te helpen of naar vermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
denken we hiermee ook Zaanse ondernemers beter te ondersteunen bij het aangaan van 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk te krijgen. Voor het opbouwen van die integrale uitvoeringsorganisatie, zien 
we het UWV als belangrijke partner en is de kennis en expertise van Baanstede een 
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cruciaal onderdeel.

Gevolgen Baanstede
Het college wil de transitie van Baanstede in het licht hiervan doorzetten. We zien nog 
steeds de noodzaak om Baanstede om te vormen. Maar die noodzaak zien we nu in het 
kader van de bijdrage die Baanstede kan leveren aan die integrale uitvoeringsorganisatie. 
Het college is bereid extra middelen in te zetten om onze ambitie te realiseren. Daar hoort 
verantwoordelijkheid nemen voor de transitie van Baanstede en de mensen die daar 
werken ook bij. Die verantwoordelijkheid voor Baanstede wordt overigens door alle 
gemeenten in Zaanstreek-Waterland gedeeld en staat bovenaan de prioriteitenlijst van de
portefeuillehouders. De zorg voor de medewerkers van Baanstede wordt daarbij zwaar 
meegewogen.

Aanpak/uitvoering
De portefeuillehouders in de regio willen op korte termijn verder richting te geven aan deze 
ontwikkeling met inbegrip van de transitie van Baanstede. De overige raden van de 
gemeenten in Zaanstreek-Waterland worden ook geïnformeerd. over de huidige stand van 
zaken. U treft die brief hierbij als bijlage aan. Op 30 september 2015 vindt er in Purmerend 
een regionale raadsbijeenkomst plaats, met als thema de transitie Baanstede. U bent 
hiervoor via de regio uitgenodigd. Op 8 oktober 2015 zal de Zaanse visie op dit onderwerp 
geagendeerd zijn tijdens het 3D-carré, opdat wij daar met u het gesprek over aan kunnen 
gaan.

Wij vertrouwen erop dat u op deze wijze tijdig en afdoende geïnformeerd bent.

Betreft Transitieplan Baanstede

Opdrachtgever T. van der Linde
(075) 681
T.Linde@Zaanstad.nl
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