
Werkbezoek in het kader Sociaal Domein 14-10-2022. 
Aanwezig: 5 leden van de Participatie Raad  en 2 Sociaal Consulenten van de gemeente 
Bronckhorst, 3 vertegenwoordigers van de Gemeentewerf Hengelo en 1 
vertegenwoordiger van Meesterwerk / Werkcarrousel  Zelhem. 
 
In het kader van de beschutte arbeid een gemeentelijke taak rond burgers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, bezoeken we de Gemeentewerf Hengelo, de Voedselbank in 
Zelhem, de Werkcarrousel Bronckhorst te Zelhem. 
De Gemeentewerf, Werkcarrousel en tegenwoordig ook Aviko Steenderen spelen samen 
met de gemeente een rol bij het beleid om de genoemde doelgroep van ca. 120 personen 
een autonome plaats, begrensd door hun beperkingen, in onze maatschappij te bieden. 
Bij Laborijn te Doetinchem zijn daarnaast nog 65 medewerkers geplaatst, onder 
begeleiding van Laborijn. 
Het UWV indiceert en bepaalt het percentage draagbare werkbelasting van de individuele 
burger. Bij een percentage onder de 30% komen burgers in dienst van de Gemeente met 
bijbehorende CAO. Boven 35 % wordt gezocht naar een geschikte werkplek in een bedrijf. 
Hierbij ontvangt het bedrijf dat een werkplek biedt een inleenvergoeding. Tussen de 30 en 
35% wordt een op maat gesneden keuze gemaakt. 
De aanmeldingen komen van het UWV binnen bij de sociaal-consulenten die op hun beurt 
in overleg met de burger de persoon verwijzen naar de Gemeentewerf of de 
Werkcarrousel Zelhem. Ter plekke wordt gekeken waar iemand op zijn plaats is en 
eventueel naar betaald werk kan doorstromen. Binnen de Gemeentewerf zijn 
mogelijkheden voor werkplekken in de groenvoorziening voor ca. 25 personen, en sinds 
kort ook bij Aviko in Steenderen. 
De Werkcarrousel biedt via Meesterwerk (commerciële partij) de mogelijkheid 
werkervaring op te doen en bij eventuele geschiktheid een aanstelling in het bedrijfsleven 
te krijgen, alle woensdagen wordt hier ook Nederlandse taal gegeven. 
Tot aan een eventuele overname door het bedrijfsleven hebben burgers een contract met 
de Gemeente. 
De sociaal consulent geeft aan dat de wijze waarop de Gemeente Bronckhorst de 

sociaal-consulenten heeft georganiseerd een uitermate geschikte oplossing is om een 
integrale werkwijze te hanteren. Er kan snel worden overlegd en eventuele interventies 
kunnen snel worden ingezet. 
Wij hebben gesproken met twee voormannen in de groenvoorziening, beiden met affiniteit 
voor de doelgroep, die deze constatering  onderschreven. 
Bij de Werkcarrousel en Meesterwerk maakten we kennis met een gedegen en op maat 
gesneden voorziening onder regie van de sociaal-consulenten. 
Het uitstapje naar het uitgiftepunt van de Voedselbank aan de Dr.Grashuisstraat 15 in 
Zelhem met een korte presentatie van een medewerkster (13 jaar vrijwilliger) was een 

bijzondere en tevens bewonderenswaardige ervaring 
Al met al een waardevolle dag met dank aan de organisator . 


