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Seijst 1998. - Dl.28 Seijst I 19f8-t! DE SOCIALE WERKVOORZIENING (2), HERMAN UIT DE BOSCH Het ontstaan van Gebouw 2 De brief van 4 juni 1960 aan hetcollege van B en W waarinwerd voorgesteld op een ter-rein in de onmiddelijke omgeving vande Joh. Postlaan een afzonderlijkewerkplaats op te richten voor geeste-lijk zwakbegaafden, was de eerste aan-zet tot de bouw van Gebouw 2. In datjaar bedroeg het aanbod van geestelijkgehandicapte werknemers, 117: 105mannen en 12 vrouwen, die in aan-merking kwamen voor beschutte ar-beid. Op de wachtlijst voor tewerkstellingin Gebouw 2 stonden in 1965 denamen van 14 moeilijk plaatsbarevrouwen, zeven licht-gehandicaptevrouwen, 23 geestelijk gehandicaptevrouwen en zes geestelijk gehandi-capte mannen. Bovendien was door de WillemArntz Hoeve plaatsing gevraagd van75 mannen en door de &quot;dokter Willemde Jong Stichting&quot; plaatsing van 18 a20 mannen en door het ChristelijkSanatorium plaatsing van vijf man-nen. daan om wasmachines te gaan monte-ren. Pas in april 1963 werd officieel metde plannen voor Gebouw 2 begonnen.Op 2 maart 1964 besloot de gemeen-teraad de bestaande werkplaats uit tebreiden met afdelingen voor vrouwenen zwakbegaafden. Dit beloofde eenenorme omschakeling te worden. Op de tekeningen van september1963 waarin de eerste opzet werd ge-maakt voor de nieuwbouw is duidelijkte zien hoe de gedachtengang

rond deSociale Werkvoorziening was. Er waren gescheiden afdelingenvoor mannen en vrouwen, maar erwerd tevens onderscheid gemaakt tus-sen geestelijk gehandicapte en lichtgehandicapte vrouwen. De kantine-ruimte werd van de arbeidsruimte ge-scheiden door een vouwwand. Gebouw 2 is mede ontstaan door deverwachting dat de afdelingen metaal,hout en montage zich zouden uitbrei-den, evenals de afdeling revisieinvalidewagens. Bovendien bleek erbehoefte aan een montageafdeling die In het eerste nummer van dit jaar (1998-1) publiceerde de stichting een artikel over het ontstaan van de sociale werkplaats in Zeist en de ontwikkeling ervan tot ongeveer 1960. In dit artikel schetsen wij achtereenvolgens de groei en de uitbouw van de socialewerkvoorziening vanaf de periode van 1960 tot heden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de veranderde opvattingen over de aard van de te verrichten arbeid en de arbeids-organisatie. Enkele jaren daarvoor, in september1960 had de firma N.V. gebr. van deWetering uit Driebergen, die metgrote         problemen         in         de productiecapaciteit kampte, het ver-zoek aan &quot;de Zeister Werkplaats&quot; ge- h


















