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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 22 februari;
gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016,
Constaterende dat
 Veel wordt verwacht van de basisscholen: naast lesgeven aan kinderen op hun eigen niveau, zijn er
digitale groeidocumenten, ontwikkelingsperspectieven, Gezonde School, cultuur, muziekles,
mediawijsheid, seksuele voorlichting, anti-pestprotocol en meer;
 Taakverlichting kan plaatsvinden door aanstelling van meer conciërges;
 WerkSaam samenwerkingsconvenanten heeft afgesloten met o.a. Leekerweide, Esdege-Reigersdaal en
Leviaan, die tot doel hebben mensen die op het snijvlak tussen dagbesteding en (beschut) werk
laveren, snel bij elkaar te kunnen plaatsen;
 WerkSaam ook een samenwerkingsconvenant heeft met Werkgeverservicepunt en UWV om mensen toe
te leiden naar werk;
 Onze gemeente 23 basisscholen telt, die, zo is uit onderzoek gebleken, geen bezwaar hebben wanneer
iemand met een beperking of anderszins afstand tot de arbeidsmarkt conciërge taken zou vervullen.
Overwegende dat:
 Uit navraag blijkt dat op 8 scholen geen conciërge is, maar hier wel behoefte aan is. Op 15 scholen er
wel een conciërge is, in deeltijd, maar dat ook hier meer handen en uren gewenst zijn;
 In de gemeente Opmeer een mooi voorbeeld loopt van “Omgekeerde participatie” waarbij mensen
met een beperking dan wel afstand tot de arbeidsmarkt op de basisschool worden ingezet. Dit project
wordt uitgevoerd door Leekerweide op de school Het Ruimteschip;
 Uit gesprekken met betrokken instellingen en organisaties blijkt dat het mogelijk moet zijn om
geschikte kandidaten te vinden;
 WerkSaam diverse instrumenten heeft, die kunnen worden ingezet om geschikte kandidaten toe te
leiden naar een conciërge functie op een basisschool. Het gaat daarbij om toeleiding naar werk in een
beschermde omgeving en onder begeleiding;
 Re-integratie gelden reeds beschikbaar zijn om de bestaande instrumenten in te zetten;
 Overleg met het schoolbestuur en docenten essentieel is bij het inzetten van mensen als conciërge,
evenals begeleiding van deze persoon.
 Naar verwachting geen extra budget noodzakelijk is, omdat WerkSaam met de samenwerkende zorgorganisaties in hun beleidsplan aangeven, dat zij met gesloten beurzen kunnen samenwerken.
 Eventueel ook re-integratie gelden beschikbaar zijn om passende instrumenten in te zetten.
Draagt het college op:
1. Om in overleg te treden met de schoolbesturen.
2. Om een pilot ‘Conciërges op de basisschool’ te starten, waarin partijen als WerkSaam,
Werkgeverservicepunt en zorgorganisaties mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of een
beperking gaan inzetten als conciërge op de 23 basisscholen van de gemeente Medemblik.
3. De pilot te starten in het schooljaar 2018-2019.
4. Na afloop van dat schooljaar de pilot te evalueren en terug te koppelen naar de gemeenteraad.
5. Deze motie te verspreiden naar de andere 6 West-Friese gemeenten en de pilot regionaal te
bespreken, bijvoorbeeld in het AB van WerkSaam.
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Toelichting motie “meer conciërges op de basisscholen in onze gemeente Medemblik”
Er wordt veel van leerkrachten in het basisonderwijs verwacht. Naast lesgeven en de kinderen ieder op hun
eigen niveau door de stof heen loodsen noemen we bijvoorbeeld: digitale groeidocumenten,
ontwikkelingsperspectieven, Gezonde School, cultuur, muziekles, mediawijsheid, seksuele voorlichting, antipestprotocol en meer.
In het regeerakkoord staat: “er komt structureel 450 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk in het primair
onderwijs te verlagen. Taakverlichting kan plaatsvinden door aanstelling van conciërges en ander
onderwijsondersteunend personeel”. Wij hebben onderzocht of wij lokaal ons steentje kunnen bijdragen. Na
inventarisatie is gebleken, dat er 8 scholen geen conciërge hebben terwijl daar wel behoefte aan is. De huidige
situatie is per school verschillend. Schoolbesturen hebben binnen hun eigen scholen keuzes gemaakt. Na
inventarisatie bij de scholen zelf, blijkt dat er geen enkele school bezwaar tegen een conciërge met een
beperking, “hangt er van af wat voor” en “wel in overleg”. De uitwerking van deze inventarisatie is bij ons
opvraagbaar en reeds ter beschikking gesteld aan Werksaam.
WerkSaam sloot samenwerkingsconvenanten af met Leekerweide, Leviaan en Esdege-Reigersdaal. Deze
convenanten hebben tot doel om mensen die op het snijvlak tussen dagbesteding en (beschut) werk laveren,
snel bij elkaar te kunnen plaatsen. Door met gesloten beurzen samen te werken, kunnen personen via
WerkSaam tijdelijk deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten van deze organisaties zonder indicatie vanuit de
WMO. Personen verbonden aan de dagbestedingsorganisaties kunnen op hun beurt proeven hoe het is, om bij
WerkSaam een werkaanbod te krijgen. Daarnaast heeft Werksaam een convenant met UWV en zet
instrumenten in om duurzame plaatsing te bewerkstelligen. Men krijgt dan een plek via het
Werkgeverservicepunt.
In de gemeente Opmeer loopt een mooi voorbeeld loopt van “Omgekeerde participatie” door het op de
basisschool inzetten van mensen met een beperking danwel afstand tot de arbeidsmarkt. Dit project wordt
uitgevoerd door Leekerweide op school het Ruimteschip. Kandidaten vervullen op deze school een
werkervaringsplek c.q. dagbesteding als conciërge. Het levert zowel de school als de kandidaat iets op. Het is
een leerplek en heeft een sociale en educatieve kant. Met de kandidaat wordt besproken wat hij/zij wil leren
en/of wat heb je nodig om je doel te bereiken. Op school komen de extra handen in en rondom de klas goed
van pas.
Het is aan Werksaam en het werkgeverservicepunt om geschikte kandidaten te werven.
Werksaam heeft diverse instrumenten die ingezet kunnen worden op een basisschool. Het gaat om toeleiding
naar werk. In een beschermde omgeving, onder begeleiding. Overleg met schoolbestuur, docenten,
schoolbestuur en ouderraad is essentieel bij de inzet van personen als conciërge, evenals begeleiding. Het gaat
ons in deze motie om de basisscholen in de gemeente Medemblik. We willen dat ons college dit ook onder de
aandacht brengt bij de 6 ander WF gemeenten, zodat dit mogelijk regionaal opgepakt kan worden.

