
Woord vooraf
Voor je ligt een nieuwe uitgave van ‘Op de Hoogte’. Vorige 
week hebben jullie een korte brief ontvangen. Daarin stond 
dat de inrichtingsplannen voor de toekomst van de Wsw op 
20 februari in de colleges van burgemeester en wethouders van onze 6 
gemeenten zijn besproken. De gemeenten hebben mij op het hart gedrukt 
jullie goed en tijdig te informeren. Dat vinden we bij PAUW ook heel belang-
rijk dus we blijven dat ook zeker doen. Op de voor jullie bekende wijze: in 
een brief of in een nieuwe uitgave van Op de Hoogte.

De plannen zijn nog niet definitief. Dat worden ze pas als ook alle 6 gemeente-
raden van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht 
en Vianen hierover hebben beslist. In mei verwachten we meer te weten en 
dan ook weer aan jullie te kunnen melden. Tot die tijd worden de plannen (incl. 
plan van de WIL (Werk en Inkomen en Lekstroom)) voorgelegd aan de advies/
ondernemingsraden van de gemeenten, WIL en PAUW Bedrijven. Aan hen wordt 
gevraagd om advies te geven. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vind je 
een tijdlijn. Daarin staan alle stappen die van belang zijn, zodat je weet wat er de 
komende tijd gaat gebeuren.

In deze nieuwsbrief lees je een samenvatting van de inrichtingsplannen, zoals 
die er nu uitzien. We zullen op de volgende pagina’s dieper ingaan op de 
inrichting van het toekomstig Beschut Werk (wij noemen dat nu nog productie: 
verpakken, metaal, Kuehne + Nagel), Groen, Schoonmaak en Detachering en 
Begeleid Werken. 

Voor de medewerkers die op de locaties van PAUW in Breukelen of IJsselstein 
werken is goed nieuws te melden. Het pand in Breukelen wordt gekocht door 
de gemeente Stichtse Vecht en het pand in IJsselstein wordt gekocht door 
de gemeente IJsselstein. De gemeenten hechten er belang aan dat het werk 
blijft bestaan en zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Voor Beschut Werk is dan ook 
besloten dat dit in de toekomst op dezelfde plek georganiseerd blijft.

Voor de zomer zijn de plannen naar verwachting definitief. Dan krijgen jullie en 
de staf en leiding van PAUW nieuws over je nieuwe aanstelling en werkplek. Er 
kan gestart worden met het inrichten van de nieuwe situatie. Ook zullen vanaf 
dat moment de persoonlijke gesprekken over jouw toekomstige werkplek starten. 

Hartelijke groet,
Els Uijting, Algemeen Directeur
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Blijf op de hoogte
De komende periode blijven wij 
jullie op de hoogte houden via deze 
nieuwsbrief of persoonlijke brieven. 

Kijk ook eens op de website  
www.toekomst-grsw.nl  
Hier vind je meer informatie en 
antwoorden op veel gestelde 
vragen. Staat jouw vraag er 
niet bij? Stel je vraag aan 
je leidinggevende of mail je 
vraag naar vragentoekomst@
pauwbedrijven.nl



Plannen per werksoort
Voor de verschillende werksoorten zijn plannen 
gemaakt. Hieronder lees je per werksoort hoe de 
plannen eruit zien. Houd er rekening mee, de plan-
nen zijn nog niet definitief.

! Beschut werk
Beschut werk blijft bestaan en wordt in 
de toekomst nog steeds georganiseerd 
vanuit het pand in Breukelen en in 
IJsselstein. De gemeenten Stichtse 

Vecht en IJsselstein hebben besloten de panden te 
kopen en blijven deze gebruiken voor beschut werk 
voor alle PAUWmedewerkers. 

& Wat betekent dit voor jou?
Voor de medewerkers die nu geheel of 
deels beschut werken, betekent dit dat 
zij dit kunnen blijven doen op dezelfde 
plek als nu. Het werk in Breukelen 

en IJsselstein wordt georganiseerd door twee 
stichtingen die door de PAUWgemeenten worden 
opgericht: Stichting Beschut Werk Lekstroom en 
Stichting BeschutWerk Stichtse Vecht. De gemeenten 
regelen met elkaar dat de Wswmedewerkers uit de 
verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op 
dezelfde locatie kunnen blijven werken. 

Groen
Voor het groenwerk wordt er een 
nieuwe stichting opgericht: de 
Stichting GroenWerk. Het groenwerk 
van met name De Ronde Venen, 

Stichtse Vecht en eventuele overige opdrachtgevers 
wordt in deze stichting ondergebracht. De gemeenten 
Nieuwegein en Vianen gaan het groenwerk zelf 
organiseren. Gemeente Nieuwegein neemt ook de 
prullenbakronde in IJsselstein voor haar rekening. Zij 
doen dit met de bestaande teams, die aan het einde 
van dit jaar in deze gemeenten werkzaam zijn.

Beschut werk, wat wordt hiermee bedoeld?
In de plannen wordt gesproken over beschut werk. Onder beschut werk valt het productiewerk 
wat onder begeleiding op de werklocaties in Breukelen en IJsselstein plaatsvindt zoals 
verpakken en metaal. Ook alle functies die hiermee samenhangen op deze werklocaties zoals: 
kantine, receptie, magazijn en werk op het bedrijfsbureau vallen onder beschut werk. En het 
productiewerk onder onze eigen begeleiding bij Kuehne+Nagel, valt ook onder de term beschut 
werk.

Jij & de toekomstige werksituatie
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Hoe lees je dit blad
Wil je snel “Op De Hoogte” zijn? Lees dan alleen de tekst met de oranje stip.

Wil je meer weten? Lees dan ook de groene stip. Hierin staat wat het nieuws voor jou betekent.

Lees de tekst bij de blauwe stip als je meer wil weten of vragen hebt.
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Wat betekent dit voor jou?
De Stichting GroenWerk gaat het 
groenwerk, behalve in Nieuwegein 
en Vianen, uitvoeren. De Wsw
medewerkers, die nu binnen het 

groen werken, blijven werken in dezelfde teams. De 
Stichting GroenWerk gaat werken vanuit het pand in 
Breukelen aan de Corridor.

Werk je in het groenteam in Nieuwegein? De 
groenmedewerkers die in deze gemeente wonen, 
komen in dienst van de gemeente Nieuwegein. Zij 
die er niet wonen, maar aan het eind van het jaar wel 
in het groenteam van Nieuwegein werken, worden 
gedetacheerd in deze gemeente. 

Hetzelfde geldt voor het groenteam in Vianen. De 
groenmedewerkers in deze gemeente komen in dienst 
van gemeente Vianen. De medewerkers die daar 
niet wonen, maar aan het eind van het jaar wel in het 
groenteam Vianen werken, worden gedetacheerd in 
deze gemeente. 

Het belangrijkste voor de groenmedewerkers en 
leidinggevenden is dat alle groenteams in de nieuwe 
situatie, gelijk blijven zoals ze aan het einde van dit 
jaar zijn.

! Schoonmaak
Voor het schoonmaakwerk wordt 
er een nieuwe stichting opgericht: 
de Stichting SchoonmaakWerk. Het 
schoonmaakwerk van De Ronde 

Venen, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht wordt 
in deze stichting ondergebracht. De gemeente 
Nieuwegein neemt het schoonmaakteam, dat aan
het einde van het jaar werkzaam is, over. Zij gaan de 
schoonmaak met hetzelfde team dan zelf organiseren. 

& Wat betekent dit voor jou?
De Stichting SchoonmaakWerk gaat 
al het schoonmaakwerk, behalve in 

Nieuwegein en Vianen, bij de andere 4 gemeenten en 
private opdrachtgevers uitvoeren. De Wswmedewerkers, 
die nu schoonmaken, blijven werken in dezelfde teams. 
De Stichting SchoonmaakWerk gaat werken vanuit het 
pand in IJsselstein aan de Baden Powellweg. Ook de 
doekjeswasserette verhuist naar dit pand. 

Werk je bij de schoonmaak in Nieuwegein? De 
schoonmaakmedewerkers die in Nieuwegein wonen 
komen in dienst bij de gemeente. Zij die er niet 
wonen, maar wel in Nieuwegein werken, worden 
gedetacheerd in Nieuwegein. 

“Als Wsw-medewerker heb je straks een 
nieuwe werkgever, maar jouw werk en 
het team waarin je werkt, blijven ge-
lijk.”

! Detacheringen en bege-
leid werken bij andere 
werkgevers
Alle medewerkers die nu werken via 
detachering of begeleid werken bij 

andere werkgevers, blijven in 2019 werken in dezelfde 
situatie. Ook voor de gedetacheerden geldt dat hij/zij 
in dienst komen van hun woongemeente. 

& Wat betekent dit voor jou? 
Er verandert niets aan de inhoud van 
het werk. Mogelijk krijg je wel een 
andere begeleider.

Heb je nog vragen, of 
wil je meer weten over 
de onderwerpen in 
deze Op de Hoogte?

   Stel vragen in het werkoverleg, je 
leidinggevende kan je uitleg geven.

-  Laat de ‘Op de Hoogte’ ook thuis lezen en praat 
er samen over.

 Kijk ook eens op de website  
www.toekomst-grsw.nl 
Hier vind je meer informatie en antwoorden op 
veel gestelde vragen. 
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De belangrijkste zaken 
op een rij:

- PAUW Bedrijven houdt per 1 januari 2019 op te 
bestaan.

 De samenstelling van de teams in Groen, 
Schoonmaak en Beschut blijven in de nieuwe 
situatie zoveel mogelijk gelijk. 

 Alle Wswmedewerkers komen in dienst van de 
gemeente waar ze wonen.

 Wswmedewerkers die niet in een van de 
PAUWgemeenten wonen, zijn toegewezen aan 
een van de PAUWgemeenten met wie ze een 
arbeidsovereenkomst krijgen. 

 Wswmedewerkers houden hun rechtspositie 
(de cao Wsw), met hetzelfde salaris.

- Staf en leiding van PAUW Bedrijven houden 
garantie op werk.

  De leidinggevenden van de teams blijven zoveel 
mogelijk hetzelfde.

- Het pand in Breukelen en het pand in IJsselstein 
blijven de basis voor Beschut Werk en voor 
Groen en Schoonmaak. 

Jij & jouw nieuwe werkgever

?
Nieuwe arbeidsover-
eenkomst 
Je komt als Wsw-medewerker in dienst van de 
gemeente waar je woont. Je krijgt een nieuwe 
arbeidsovereenkomst. Als je niet in één van de 
PAUW-gemeenten woont, ben je toegewezen 
aan één van de PAUW-gemeenten met wie je een 
arbeidsovereenkomst krijgt. Je behoudt jouw 
rechtspositie (de cao Wsw), met hetzelfde salaris. 
De staf en leiding van PAUW Bedrijven hebben 
een werkgarantie. Vanaf juli 2018 starten de indi-
viduele gesprekken tussen de gemeenten en de 
medewerkers.

! Plaatsing van medewer-
kers
De gemeente waar je woont is 
verantwoordelijk voor de plaatsing en 
begeleiding van de Wswmedewerkers. 

Iedere gemeente organiseert dit op zijn eigen manier. 
Je krijgt vanuit de gemeente een begeleider die zorgt 
dat jij passend werk hebt en houdt.

Je kunt in de nieuwe situatie met jouw nieuwe 
werkgever in gesprek over hoe samen invulling te 
geven aan de begeleiding en inhoud van jouw werk. 
Dat is dan met de gemeente waar je straks een 
nieuwe arbeidsovereenkomst mee hebt. Tegen die tijd 
krijg je hierover ook meer informatie. Dit geldt echter 
pas in 2019. Tot 1 januari 2019 maak je hierover 
afspraken met PAUW. Hierin verandert tot 1 januari 
2019 niets. 

& Wat betekent dit voor jou?
Voor de zomer, rond 1 juli, ontvang je 
een bericht waar je komt te werken. 
Jouw voorlopige werkplek is dan 
bekend. We verwachten dat dit voor de 

meeste Wsw-medewerkers dezelfde werkplek is, als 
nu het geval is.

In de tijdlijn op de achterzijde zie je wanneer de 
plannen definitief zijn en wat er nog moet gebeuren 
voordat bekend is waar je komt te werken. 
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Jij & belangrijke beslismomenten

Tijdlijn besluitvorming inrichting Wsw
Hieronder vind je een tijdlijn waarin staat hoe het besluitvormingsproces voor de inrichting van de Wsw 
verloopt. De beslismomenten van de gemeenten staan links van de tijdlijn in oranje. Belangrijke momenten 
voor het vaststellen van je nieuwe werkplek staan rechts van de tijdlijn in het blauw. De tijdlijn loopt tot de 
werkplekken voor alle medewerkers en leidinggevend personeel definitief zijn vastgesteld.
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30 januari 2018
Gemeenteraad Stichtse Vecht neemt besluit om het 
pand in Breukelen te kopen.

20 februari 2018
Colleges van 6 gemeenten nemen voorgenomen 
besluit op de toekomstplannen. De plannen zijn 
openbaar, maar nog niet definitief. Ze zijn 22  februari 
verstuurd naar de OR en de adviesraden van de 
gemeenten.

8 maart 2018
Gemeenteraad IJsselstein neemt besluit om het pand 
in IJsselstein te kopen. 

4 april 2018
 OR PAUW dient advies in aan gemeenten over de 
toekomstplannen.

April 2018
 De gemeenten sturen hun toekomstplannen, het 
toekomstplan van WIL (Werk en Inkomen en Lek
stroom) en het liquidatieplan van PAUW door naar de 
gemeenteraden.

April/mei 2018 
Behandeling toekomstplannen in de 6 gemeente
raden. 

Juli 2018
Formeel besluit opheffing PAUW door Algemeen 
 Bestuur PAUW. Start uitvoering liquidatieplan en 
inrichting nieuwe situatie.

16 januari 2018
1ste bijeenkomst met een vertegenwoordiging van 
PAUW, Gemeenten en WIL (Werk en Inkomen en 
Lekstroom) over de toekomstplannen.

20 februari 2018
 Brief aan medewerkers: ‘Voorlopige toekomstplannen 
zijn openbaar’. 

7 maart 2018
 Uitgave ‘Op de Hoogte’ verschijnt met samenvatting 
van de voorlopige toekomstplannen.

20 maart 2018
 Vervolgbijeenkomst over voorlopige toekomstplannen 
met een vertegenwoordiging van PAUW, Gemeenten 
en WIL (Werk en Inkomen en Lekstroom). 

medio mei 2018
 Onderhandelingen met CNV en FNV zijn afgerond. 
Het Sociaal Plan Wsw en Sociaal Plan NRG zijn 
klaar. 

mei/ juni 2018
 Voor iedereen is bedacht welke werkplek er in de 
toekomst is.

1 juli 2018 
 Medewerkers krijgen bericht waar men komt te wer
ken. Het voorlopig plaatsingsplan. We verwachten 
dat dit voor de meeste Wsw-medewerkers dezelfde 
werkplek als nu is. 

Vanaf juli 2018
Start individuele gesprekken tussen medewerkers en 
gemeenten.

24 augustus 2018
Toekomstige werkplekken voor alle medewerkers en 
leidinggevend personeel worden definitief vastge
steld. 

nu

Stappen vaststellen nieuwe 
werkplek

Beslismomenten gemeenten



PAUW Bedrijven
Postbus 155
3620 AD Breukelen

Telefoon: 0346-262804
Fax: 0346- 266035
info@pauwbedrijven.nl
www.pauwbedrijven.nl

Met werklocaties in: 
Breukelen, IJsselstein, Nieuwegein, 
Mijdrecht (Kringkoop)

“Gelukkig blijft een werkbedrijf in Breukelen 
behouden! Van harte gefeliciteerd daarmee.”

Warner van Vossen, wethouder Stichtse Vecht

“Werkzekerheid en zo weinig mogelijk 
veranderen voor onze Wsw-medewerkers,  

dat is mijn doel!”
Ad de Regt, wethouder IJsselstein

“Voor mij blijft het belang van onze   
Wsw-ers voorop staan.”

Johan van Everdingen, wethouder Lopik

“De toekomst zo inrichten, zodat iedereen  
 zo goed mogelijk mee kan doen.”

Marcel Verweij, wethouder Vianen

“Het is belangrijk dat je kan blijven werken  
in een vertrouwde omgeving.”

Martijn Stekelenburg, wethouder Nieuwegein

“Het werk is nu ook voor  
de toekomst veiliggesteld.”

Anco Goldhoorn, wethouder De Ronde Venen


