Werken
Ondanks ondersteuning en stimulering van het lokale bedrijfsleven zullen ook in Edam-Volendam,
zeker in tijden van crisis, mensen buiten de (economische) boot vallen.
Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mogelijkheden tot
zelfontplooiing en sociale contacten. De arbeidsmarkt biedt echter niet voor iedereen gelijke kansen.
Onze gemeente kent kwetsbare inwoners, die weinig mogelijkheden hebben voor een kansrijke plek
op dit terrein. De ingrijpende herstructurering bij Baanstede, waar ook veel inwoners van onze
gemeente werkzaam zijn, kan grote gevolgen hebben voor de huidige WSW-ers. Voor ‘nieuwe’ WSWgeïndiceerden en voor de meeste Wajongers gaat vanaf2015 gaat de poort dicht.
Het is dan van groot belang, dat onze gemeente aan deze kwetsbare burgers ook echt wat kan
bieden. Als Christendemocraten vinden wij dat gezocht moet worden naar nieuwe vormen van
samenwerking, waarbij de verantwoordelijkheid voor deze groep wordt gedeeld met private partijen.
Dat is goed en het CDA zou dan ook graag zien dat, in overleg en in samenwerking met het
bedrijfsleven, wordt nagegaan of en op welke wijze de inzet van Social Return hierbij een rol kan
spelen
Social Return beoogt het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee wordt het bestaande arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid
ondersteund. Door het scheppen van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep naar vermogen
participeren (waardoor ook sprake is van extra productiviteit, die anders onbenut zou blijven). Het
CDA in Edam-Volendam acht het van groot belang, dat structureel aandacht wordt geschonken aan
de mogelijkheden van Social Return.
Behalve voor de reeds genoemde groepen kan naar de mening van het CDA Social Return mogelijk
ook een rol spelen bij andere meer kansarme groepen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld
vroegtijdige schoolverlaters, bijstandsgerechtigden en/of werklozen van vijftig jaar en ouder.
Verder verwacht onze partij dat ook de kort geleden aangestelde werkconsulent, door bemiddeling
tussen werkzoekenden en mogelijke werkgevers, een positieve rol kan vervullen, waarbij het gaat om
minder makkelijk aan een baan te helpen personen. Ook dient hij naar de mening van het CDA een
rol te vervullen bij het bijeenbrengen van tijdelijke arbeidstekorten en/of –overschotten in bepaalde
sectoren. Dit ter voorkoming van onnodige werkloosheid.
Het CDA Edam-Volendam kiest voor:
Werken:
 In overleg en samenwerking met het bedrijfsleven bevorderen van ‘Social Return’ (dat extra
werk(ervarings)plaatsen beoogt te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt).

