NOTITIE VISIE FSU OP EEN SOCIAAL FRYSLAN
1. Meer werkgelegenheid in Fryslan is heel belangrijk om uitkeringsgerechtigden en
gehandicapten kansen te geven. Maar in de praktijk komen langdurig werklozen en
gehandicapte werknemers moeilijk aan de bak, allerlei zonegebieden en infrastructuren ten
spijt. De discussie en plannen over de werkgelegenheid richten zich te veel op de kwantiteit,
de hoeveelheid banen. De provincie en gemeenten zouden veel meer aandacht moeten hebben
voor de kwaliteit van arbeid. Immers: veel werknemers haken af of kunnen niet naar hun
werk terugkeren vanwege de falende arbeidsomstandigheden. De provincie en gemeenten
kunnen sociale voorwaarden stellen aan bedrijven die zich willen vestigen of werk
aanbesteed krijgen:
2. Stimuleer gemeenten om ‘deals’ te maken met het regionale bedrijfsleven om aanstelling
van personeel uit de groepen langdurig werklozen (bijstand) en gehandicapte werknemers te
regelen via rechtstreekse werving bij de Werkpleinen en het UWV (arbeidsongeschikten).
3. Stimuleer afspraken tussen bedrijven en instellingen uit verschillende
sectoren om werknemers functies uit te laten wisselen. Dat levert een belangrijke bijdrage
aan preventief beleid: het voorkomt langdurige uitval van werknemers.
4. Vergroot de steun aan beginnende ondernemers (starters en ZZP’ers) en van
kleinschalige, ambachtelijke werkgelegenheid op wijk- en dorpsniveau
5. Streef als provincie en gemeenten er naar om de norm van 5% gehandicapte werknemers
(eigen werknemers in ziektetrajecten niet meetellen!) daadwerkelijk te halen en daarmee als
grootste werkgevers in Fryslan het voorbeeld te geven. De Staten en gemeenteraden behoren
de resultaten te toetsen via jaarlijkse effectrapportage’s!
6. Stimuleer het in stand houden en vergroten van het vrijwilligerswerk (cement van de
Friese samenleving): verlaag de drempel van de fondsen bij de provincie door het
kapitaliseren van de inzet van vrijwilligers. Blijf subsidiesteun geven aan provinciale
maatschappelijke organisaties zoals het FSU die drijven op vrijwilligers. Geef in dit kader
invulling aan de Kooperaasje op basis van echt partnerschap met wederzijds vertrouwen
7. Speel als provincie een stimulerende en faciliterende rol bij de bestrijding van het
armoedeprobleem en bij de schuldhulpverlening. De gemeenten kunnen op grond daarvan
de uitvoering op zich nemen. Stel als voorwaarde dat de armoedeaanpak en
schuldhulpverlening integraal gebeurt: breng professionele- en vrijwilligersorganisaties
bijeen om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid. Kies voor een persoonlijke
benadering van de burgers: huisbezoek, huis-aan-huis verspreiding kanskaart.
8. Steun de toepassing van de methode Toekomstwerkplaats: breng sleutelpersonen van
allerlei betrokken organisaties – bedrijfsleven, overheid en bewonersorganisaties - in een
regio bij elkaar om een sociaal plan te laten ontwikkelen. De methode laat dat doen in drie
fases: a. brainstormen zonder haalbaarheidstoets b. selectie op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid c. omzetting in concrete plannen, inclusief het vastleggen van de
inspanningsverplichtingen en taken van alle aanwezige organisaties.
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