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Geacht college 
 
 
Helder Helmond is op zijn zachtst gezegd verbaasd over het verhaal van de twintiger Jeffrey Beck, dat hij 
geen vast dienstverband krijgt?! Helder Helmond vindt dat dat in 2021 niet meer het geval zou mogen zijn. 
En wij vertrouwen erop dat u dat met ons eens bent. Sterker nog: dat we dit zouden moeten kunnen 
oplossen. Niet alleen voor Jeffrey. Maar ook voor alle vergelijkbare gevallen die hem waarschijnlijk 
voorgingen! En zeker ook voor die er waarschijnlijk nog zullen komen! Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de 
werkgever zich geheel houdt aan de regels en zich vasthoudt aan de wettelijke en andere regels die hiervoor 
gelden. Mocht dat niet het geval zijn dan vernemen wij dat uiteraard graag! 
 
Maar los daarvan vindt Helder Helmond dat in dit specifieke geval, en wellicht nog in eerdere gevallen?, dit 
alsnog geregeld moet worden. En voor zover dat mogelijk is om dit soort kwesties in de toekomst te 
voorkomen! 
 
Sowieso wil Helder Helmond wijzen op het VN-verdrag handicap uit 2006, dat op 14 juli 2016 ook door 
Nederland officieel is aanvaard. Dat verdrag is heel helder: kortweg betekent dat dat alle mensen op gelijke 
wijze dienen te worden behandeld. 
 
 Maar m.n. is Helder Helmond van mening dat zo snel als mogelijk nu bekeken moet worden of in dit de 
geval de WMO of bijvoorbeeld werkbedrijf Senzer, MEE-ZOB, of een organisatie zoals Please voor een 
oplossing zou kunnen zorgen? Maar wellicht en hopelijk zijn er nog meer mogelijkheden? 
 
In afwachting van een hopelijk spoedige reactie. 
 
Met heldere groet, 
 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 

 

Omdat Jeffrey onder begeleiding was bij Uitzend- en integratiebureau USG Restart, was Senzer nog niet in 
beeld. Vanaf het moment dat wij hoorden over de situatie van Jeffrey heeft Senzer zijn begeleiding op zich 
genomen. Inmiddels is hij via Senzer aan de slag bij een nieuwe werkgever. Daar krijgt hij de kans om op 
een laagdrempelige manier uit te proberen of deze werkplek passend is. 

 

Het college benadrukt dat iedereen in Helmond naar vermogen moet kunnen participeren op de 
arbeidsmarkt. De uitvoering van deze taak ligt bij Senzer. Dat doet Senzer onder andere door mensen met 
een arbeidsbeperking via een detacheringsconstructie te plaatsen bij werkgevers. Op die manier doen zij 
werkervaring op, wennen ze aan het arbeidsritme en kunnen ze zich verder ontwikkelen. Uiteindelijk doel is 
om mensen duurzaam te plaatsen, zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers.  

 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 
 
 


