
 

 

 

Verbonden partij: GR  Werkvoorzieningschap  Oostelijk Zuid-Limburg  (W.O.Z.L.) 

 

Rechtsgrond: Gemeenschappelijke Regeling (college) 

Vestigingsplaats: Heerlen 

Zitting in DB: Heerlen, Landgraaf en Kerkrade (vanuit AB) 

Zitting in AB: Wethouder Sociale zaken en re-integratie 

Bijwonen aandeelhouders- 

vergadering: 

Wethouder Sociale zaken en re-integratie (in onderliggende B.V.’s) 

Doel/Openbaar belang: De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg 
aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden 
met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningsschap 
Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). 
De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van 
rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen 
aan WOZL. 
De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is ten 
gevolge van de invoering van de Participatiewet in 2015 
geconfronteerd met een sterk veranderende taakstelling. Binnen 
de Participatiewet is er geen nieuwe instroom van Wsw mogelijk, 
waarbij vanuit de gemeentelijke regievoerdersrol is aangestuurd 
op een herschikking van de organisatie naar beschut en 
detacheringen. Dit heeft sterke gevolgen voor de 
uitvoeringsorganisatie GR WOZL. 
De afgelopen jaren hebben voor de GR WOZL dan ook in het 
teken gestaan van het omgaan met de nieuwe taakstellingen, het 
opnieuw inrichten van de organisatie en de samenwerking met 
het Werkgeverservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).  
 
WOZL is hierbij een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en 
in samenwerking met gemeenten het werkgeverschap voor de 
Wsw uitvoert. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier 
mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Naast de 
gewijzigde taakstelling van de GR WOZL door de invoering van 
de Participatiewet, hebben ook de afname van het subsidiebedrag 
per arbeidsjaar en de berekeningssystematiek van het aantal 
arbeidsjaren gevolgen voor de GR WOZL.   
Het feit dat er geen nieuwe Wsw-indicaties worden afgegeven en 
het feit dat de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
nu wordt bediend in de Participatiewet, leidt ertoe dat er een 
sterke samenhang moet zijn tussen de uitvoering ‘oude’ Wsw en 
de nieuwe ‘doelgroep’ in de Participatiewet. Voor deze eerste 
doelgroep is en blijf de GR WOZL de uitvoeringsorganisatie bij 
wie het formeel werkgeverschap is belegd. Echter, de 
detacheringstak en de Ondersteuningstaken van de GR WOZL 
zijn in de afgelopen jaren herschikt en onder het WSP Parkstad 
komen te vallen. 
 
 



 

 

Relatie met beleidsveld/programma: 6. Sociaal domein 

Wanneer beslissing tot deelname 

aan verbonden partij: 

Laatste herziening gemeenschappelijke regeling: 2015 

Bestuurlijk belang: Deelname in algemeen bestuur. 

Financieel belang: Exploitatiebijdrage/WSW middelen 

Andere deelnemers: GR met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, 

Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en 

Voerendaal. 

Aandeel Kerkrade (%) Circa 24 % (o.b.v. verhouding aantal arbeidsjaren) 

Portefeuillehouder college: Wethouder Sociale zaken en re-integratie, dhr. H. Wiermans 

Vakafdeling/ambtelijk adviseur: Sector Maatschappelijke Zorg; Afdeling Werk, Inkomen en Zorg 

Website: https://www.wozl.nl 

Diversen/overige informatie: - 

 


