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M3 (2019) Werkpact 

Motie Werkpact 

De raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 5 november 2019, 

Overwegende dat, 

• uit het SCP rapport 'Arbeidsmarkt in kaart' (oktober 2019) opnieuw blijkt dat werkgevers te weinig 
verantwoordelijkheid nemen voor een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt, waardoor mensen met 
een arbeidsbeperking of oudere werknemers nog te vaak verstoken blijven van betaald werk; 

• er helaas ook in Maassluis veel inwoners zijn die niet mee kunnen doen en geen betaald werk 
hebben; 

• het inperken van de toegang tot de WA Jong, de Wet Sociale Werkvoorziening en het ophogen van 
de AOW leeftijd de instroom in de participatiewet met mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt doet groeien; 

• we via Stroomopwaarts van alles doen om te zorgen dat de uitstroom naar werk of andere activatie 
groter is dat de instroom: 

• ondanks de extra inzet van Stroomopwaarts de realisatie van het aantal werkplekken voor deze 
doelgroep bij lokale werkgevers een extra impuls verdient; 

• er ook een aantal bedrijven zijn die het goede voorbeeld geven en er nu al in slagen de opgave in te 
vullen en zij het beste als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor collega werkgevers. 

Verzoekt het college, 

• via Stroomopwaarts (liefst met buurgemeenten Vlaardingen en Schiedam, maar zo nodig zonder) 
een werkpact te sluiten met ondernemers om concrete afspraken te maken over de realisatie van 
meer werkplekken voor de kwetsbare doelgroep in Maassluis en de regio; 

• Te verkennen hoe werkgevers die een significante bijdrage leveren aan het realiseren van die 
werkplekken hierbij ook voordeel kunnen hebben 

• de raad te informeren over de voortgang voor 1 mei 2020; 

En gaat over tot de orde van de dag 
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