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Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies WW Café te Monster 

 

 

Westland, 4 december 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Inleiding 

50 werkzoekenden minder per jaar en 1200* bezoekers die een hart onder de riem zijn 

gestoken door lotgenoten. Overdracht van kennis en informatie, vergroting van 

netwerken. En dat allemaal door de inzet van het WW-cafë! Door gebrek aan geld en 

ondersteuning van gemeente en andere relevante organisaties dreigt dit alles per 1 

januari 2019 te verdwijnen. 

 

Huidige situatie 

Vier jaar draait er een WW-café in Monster met het motto 'Samen er werk van maken'. 

En dat doet men ook. Elke veertien dagen in de ochtend komen mensen bijeen om elkaar 

te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen met het uiteindelijke doel weer werk te 

vinden. De organisatie spant zich enorm in om iedere keer een zinvolle invulling aan de 

ochtend te geven door diverse workshops en lezingen pro deo te laten verzorgen. Dit kan 

gaan over netwerken, cv opstellen, hoe een pitch te houden, je competenties te 

herontdekken, je eigenwaarde te versterken et cetera.  

Betrokken werkzoekenden geven aan dat zij door dit café, meer bij de samenleving 

betrokken blijven en daardoor een positieve instelling houden om te blijven solliciteren 

en werk te zoeken of aan de gang te blijven. 

 

De coördinatoren van het WW-café hebben dit met behulp van andere vrijwilligers en 

met steun van de kerk, met hart en ziel vorm en inhoud gegeven. De eerste drie jaar 

werd dit o.a. gefinancierd door een innovatiesubsidie van de gemeente. Deze is gestopt 

per 31 december 2017. Het café is dit jaar toch opengebleven door o.a. de reserves die 

men nog had op te maken. Wij begrijpen dat er aan bepaalde subsidies een eind moet 

komen en mede daarom heeft het WW-café een rapport opgesteld wat dit voor gevolgen 

zal hebben. Maar het lijkt erop dat het einde van dit jaar financieel echt einde oefening 

is. Dit betekent dat er mensen in de kou blijven staan en er ca. 50 mensen per jaar 

wellicht geen of moeilijker werk vinden. En het zou ook zonde zijn dat dan de innovatie 

subsidie voor niets zou zijn verstrekt. 
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De adviesraad heeft zich goed laten informeren door “leden” en door onze schilpartner 

Seniorenraad over het reilen en zeilen van het WW-café en de kwalijke gevolgen van 

sluiting en is van mening dat dit burgerinitiatief het verdient om voort te blijven bestaan. 

De coördinator heeft zich ingespannen om met de weinige middelen dit gaande te 

houden. Er is zelfs een plan van aanpak met een bijbehorende begroting gemaakt en 

ingediend, maar helaas tot op heden heeft dit geen resultaat opgeleverd. De Gemeente, 

Vitis, Patijnenburg en UWV hebben 'niet thuis gegeven'. Dit terwijl deze vorm van re-

integratie nergens anders in het Westland wordt aangeboden en het naar onze mening 

een prima aanvulling biedt op de bestaande regelingen. Wij vinden ook dat het succes 

van dit café elders niet wordt geëvenaard en juichen een doorstart van harte toe. 

 

Advies 

De ASDW gaat niet over financiën en/of bedrijfsvoering, maar in dit geval wil de ASDW u 

toch in overweging geven om dit prachtige en werkbare burgerinitiatief niet door een 

begrotingsproblematiek tot een ongewenst en onverdiend einde te laten komen. 

Wij adviseren u dan ook met klem om de beslissing om geen subsidie meer te 

verstrekken goed te heroverwegen en nogmaals om de tafel te gaan zitten om te zien 

hoe dit initiatief voort te zetten en wellicht uit te breiden.  

De ASDW kan u verder wat dit betreft ook nog adviseren dat u zeker naar de 

mogelijkheden kan kijken of e.e.a. (gedeeltelijk) kan worden uitbesteed, zoals 

coördinatie en secretariaat, door bijv. Vitis/ Patijnenburg/ UWV of de 

gemeenteambtenaren. Zo hoeft een burgerinitiatief, dat een grote maatschappelijke en 

sociale waarde heeft en een goed voorbeeld is van de Participatiemaatschappij, niet ter 

ziele te gaan. 

 

Omdat het café al per 1 januari a.s. zijn deuren moet sluiten, is er enige haast geboden.  

 

Graag ontvangen wij binnen twee weken na ondertekening van dit advies een reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 

 

 

 

 
*) Getallen afgeleid uit wwcafé-rapportgegevens, het aantal bezoekers zijn niet uniek.  


