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Sinds een paar jaar zijn de politici 
bezig met de modernisering van de 
WSW naar aanleiding van de afgeplatte 
nieuwe Wet Sociale Werkgelegenheid. 
Als strijder tegen de toen afgeslankte 
wet ben ik, als een roepende in de 
woestijn, aan het waarschuwen 
gegaan: “Pas op, deze modernisering 
betekend dat we terug gaan naar de 
jaren 50”. 
 
Allereerst hoe de WSW gestart is. Als 
eerste was er de HSW, dit waren in 
beginsel de oorlogsslachtoffers, die op 
zinvolle wijze mee zouden moeten 
doen aan de wederopbouw. De HSW 
kende alleen detacheringen en had als 
hoofddoel de revalidatie naar het 
arbeidsproces. Na de HSW kwam er de 
Gemeentelijke Sociale Werkplaats. 
Deze ontstond in 1951 bij Koninklijk 
Besluit en was gekoppeld aan sociale 
zaken .  Voo ra l  de  ch ron i s ch 

gehandicapten zaten hier in, zij 
werkten voor die tijd als marskramers 
op boerderijen of in instellingen 
meestal van christelijke oorsprong en 
met een kerkelijke bijdrage. Deze 
instellingen rekenen we nu onder de 
AWBZ. Het inkomen van de GSW-
mensen werd de steun, die men van de 
gemeente kreeg als gehandicapte. Zij 
werkten in de werkplaats maar ook bij 
de plantsoenen- en reinigingsdienst 
v a n  d e  g e m e e n t e .  N a a s t 
gehandicapten werkte er in de 
wintermaanden ook seizoensarbeiders 
in de GSW. Met de komst van het 
wettelijk minimumloon werd de groep 
die redelijk tot goed meedraaide 
ingedeel in categorie A. Deze mensen 
kregen nu het minimumloon, dat was 
dus steun plus een extra toevoeging. 
De B categorie kreeg alleen de steun. 
Deze situatie bleef tot 1969. Door de 
hoogconjunctuur was de HSW-er, die 

altijd al werkte op 
basis van 75% van het 
(voor het werk 

ge ldende )  l oon ,  g r o tendee l s 
uitgestroomd. De basis voor de nieuwe 
wet was dan ook de zwakkere tot 
zwaksten in de samenleving, vandaar 
ook de geringe instroom van WAO-ers 
in de WSW sinds 1969. De WSW-ers 
werden in drie categoriën ingedeeld: 
1. D i t  w a r e n  d e  v o o r h e e n 
gedetacheerden uit categorie A, maar 
er werden (vanwege geld) ook vele 
categorie B mensen aan toegevoegd. 
De detacheringen vonden vooral plaats 
bij overheid en door de overheid 
gesubsidieerde instellingen. De 
doorstroming van 1% werd dan ook 
nooit gehaald. 
2. Groenvoorziening, meestal in de 
gemeentelijke dienst maar soms ook 
uitgevoerd in een werkverband. 
Industriële werkplaatsen. Denk hier bv 
aan de Sociale Werkplaats Zeist. 
Het salaris was gekoppeld aan de 
ambtelijke salarissen. Tot een 
maximum van 80% voor de A categorie, 
de B categorie kreeg maximaal het 
minimumloon. 
 
Bestek 81 was de eerste steek in de 

 

Multicultureel Vrouwenborduurproject Schitterende Schatten  
Zoals de meeste lezers wel zullen weten heb ik de 
afgelopen jaren al het één en ander in Zeist op poten 
gezet aan integratie activiteiten. 
 
Ik doe dat vaak door samenwerking te zoeken met 
individuen of andere organisaties. Zo heb ik een paar 
jaar terug samen met de Stichting Fatima het project 
Vrouw & Politiek georganiseerd. Ook zoek ik 
samenwerking met mensen uit andere politieke 
partijen. Dit soort activiteiten gaan nl. iedereen aan. 
 
Ik vind het belangrijk om juist in deze tijd van 
polarisatie en kort-door-de-bocht-kreten/
vooroordelen het gewone contact tussen burgers -
afkomstig uit verschillende culturen en met 
verschillende geloofsovertuigingen - te stimuleren. 
 
Het valt me telkens weer op hoeveel autochtone 
Nederlanders amper allochtonen persoonlijk kennen. 
 
Mij wordt weleens verweten dat ik vaak iets voor 
vrouwen organiseer wat klopt. Dat is absoluut niet 
omdat ik iets tegen mannen heb, maar het is wel 
mijn mening/ervaring dat het voor sommige vrouwen 
in onze maatschappij extra moeilijk is om volwaardig 

mee te doen. 
 
Momenteel zijn we in de afrondingsfase van het 
Vrouwenborduurproject Schitterende Schatten uit 
Zeist. 
 
Heel verschillende vrouwen hebben hun bijdrage 
hieraan geleverd. We hebben op diverse locaties in 
Zeist gewerkt o.a. in kerk, inloophuizen en een 
moskee. Zaterdag 8 maart, op Internationale 
Vrouwendag, werd het eindresultaat in Figi onthuld. 
 
Daarna hopen we dat het nog lange tijd door Zeist zal 
reizen zodat het andere vrouwen en mannen kan 
inspireren tot initiatieven van samenwerken op 
buurtniveau. Jullie zijn van harte welkom om te 
komen kijken 
 
P.s. Op 15 april gaan we naar het Euro-parlement in 
Brussel (iedere vrouw uit Zeist is welkom). 
 
V o o r  m e e r  i n f o :  L i n d a  d e  B r u i j n 
acdebruijn@12move.nl / 030- 6970014/ 06-
15330589 

Haagse Modernisering of Haagse Bluf ? 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
VOORZITTER: 
Annette Melse 
Bergweg 52 
3707 AD  Zeist 
tel: 06-40353853 
e-mail: amelse@sp.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Op de Niet-Winkeldag 2007 zamelde SP Zeist 
o.a. geld in voor de voedselbank in Zeist. 
Onze afdeling heeft dit aangevuld tot een 
mooi bedrag van € 250,-, en Annette Melse 
en Jurien Veenhuis waren op 22 februari jl. 
op bezoek bij de voedselbank om de donatie 
namens SP Zeist en niet-winkeldag-
donateurs te overhandigen. We zijn blij dat 
we hiermee een bijdrage hebben kunnen 
leveren aan het onderhoud van de bus van 
de voedselbank. 
 
Hieronder legt Graas Teuben nog eens uit 
wat de voedselbank precies is en doet: 
De voedselbank is in mei 2007 opgericht 
nadat Ab Hubers van het inloophuis 
Lindenhuis met anderen tot ontdekking 
kwam dat er meer nodig was dan zo nu en 
dan te zorgen voor brood op de plank. 
 
De voedselbank is opgezet ten behoeve van 
alle burgers in Zeist (en directe omgeving) 
die minder dan € 150 per maand hebben om 
van te leven (voor het doen van de 
wekelijkse boodschappen, voor kleding, 
e.d.). 
 
Deskundigen van instellingen buiten de 
voedselbank beoordelen of men in 
aanmerking komt voor een wekelijks pakket. 
Aan het eind van de eerste periode van 13 
weken wordt bekeken of verlenging, al dan 
niet met aanvullende hulp (bijvoorbeeld in 
de vorm van begeleiding om schulden te 
saneren, of bij het vinden van de juiste 
hulpverlener), nodig is. 
 
Op dit moment maken 82 gezinnen (294 

mensen) gebruik van de voedselbank. 
Verdere groei sluiten we gezien de 
economische ontwikkelingen helaas niet uit. 
 
De gratis geleverde levensmiddelen 
(gemiddeld zo'n 8-14 producten) komen uit 
het regionale centrum in Arnhem en van in 
Zeist gevestigde leveranciers. 
 
Iedere vrijdag worden de pakketten 
afhankelijk van de grootte en de aard 
(bijvoorbeeld: wel of geen varkensvlees) van 
het huishouden samengesteld. De pakketten 
worden vervolgens met de bus vervoerd naar 
een van de vier uitgiftepunten in Zeist. Voor 
een aantal gebruikers is dit wekelijks halen 
een van de spaarzame mogelijkheden dat ze 
met anderen onder genot van een kopje 
koffie of thee hun verhaal kunnen doen. 
 
De voedselbank werkt alleen met 
vrijwilligers. We zijn er trots op dat er 
zoveel gemotiveerde mensen in Zeist bereid 
zijn om mee te werken. Om alle taken 
efficiënt te kunnen blijven doen hebben we 
thans dringend behoefte aan chauffeurs. 
Gegadigden voor de functie van webmaster 
en uitvoerend secretaresse kunnen ook zeker 
bij ons hun energie kwijt; informatie en 
opgave bij Carla van Veldhuijzen, 
c o ö r d i n a t o r  v r i j w i l l i g e r s w e r k : 
carla.vanveldhuijzen@lycos.nl 
 
Graas Teuben, 
algemeen coördinator, 
graas.teuben@wxs.nl 
www.voedselbanksteunpuntzeist.nl 

Op bezoek bij Voedselbank Zeist  

rug voor de WSW. De open financiering 
vaagde de WVH en B categorie van de baan. 
De overheid schrapte veel detacheringen 
omdat ze hier veel voor moesten betalen. 
Voor de B categorie kwamen er 
dagverblijven met arbeid in samenwerking 
met AWBZ-instellingen.  
 
In 1998 hebben we de aantasting van 
minimunloon bij de WSW tegen kunnen 
houden maar wat zien we nu? 
1. De uitvoering van de WSW is terug bij de 
gemeente en we staan op de rand om een 
GSD of RSD (regionale sociale dienst) 
instelling te worden. 
2. HSW is nu terug als Herstructurering 
Sociale Werkvoorziening. Als je bekijkt wie 
er op de wachtlijsten staanen wat de know 
how is en je beziet dan de salariëring dan 
schrik je. Het CAO aanbod van de VNG aan 
de bonden is voor de nieuwe instroom de 
eerste 5 jaar het minimumloon. 
3. De inspraak van de mensen met een SW-
indicatie moet gaan via gemeentelijke 
clientenraden. De huidige inspraak, via de 

OR, staat wat de VNG betreft op de tocht. 
Men wil een heroriëntatie op de inspraak van 
de WSW-werknemers. Toch weer een 
bevoogding van een WSW commissie? 
4. Er is een onderzoekscommissie 
samengesteld door het ministerie van SZW, 
die moet onderzoeken of het salarishuis nog 
wel voldoet. Ook moet bekeken worden of 
de werkzaamheden onder de WSW en de 
werkzaamheden onder de AWBZ elkaar 
doorkruisen en wie er wat mag gaan 
uitvoeren. 
Door de wet “werken met behoud van 
uitkering” is de sluis weer geopend voor de B 
categorie om ergens naar toe weg te 
stromen. 
 
Dit alles overziend krijgt deze SP-er een 
vieze smaak in de mond als hij ook de 
Zeister situatie goed kent. 
 
 
Naam bekend maar op verzoek niet vermeld. 


