
Van: Marianne Boer, de <m.deboer@pauwbedrijven.nl>  
Verzonden: woensdag 11 april 2018 08:25 
Aan: Griffier De Ronde Venen <griffier@derondevenen.nl>; Griffier IJsselstein <griffie@ijsselstein.nl>; Griffier Lopik 
<griffie@lopik.nl>; Griffier Nieuwegein <griffie@nieuwegein.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl>; Griffier Vianen <c.steehouwer@vianen.nl> 
CC: Els Uijting <els.uijting@pauwbedrijven.nl>; Jeanette Bruijn, de <j.debruijn@pauwbedrijven.nl> 
Onderwerp: T.a.v. de gemeenteraad; Nieuwsbrief PAUW Bedrijven over toekomstige inrichting sociale 
werkvoorziening 
 
Geachte Griffier, 
 
Op verzoek van onze algemeen directeur, Els Uijting, stuur ik ter informatie onderstaand bericht met bijlage. 
Wilt u dit doorsturen naar de gemeenteraadsleden? 
 
  
Geacht (nieuw) raadslid, 
  
U bent onlangs (opnieuw) verkozen tot gemeenteraadslid. Via deze weg wil ik ons bedrijf graag kort aan u voorstellen 
en u op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen. 
  
PAUW Bedrijven is het sociaal werkbedrijf voor onder andere úw gemeente. Het bedrijf PAUW Bedrijven is een 
gemeenschappelijke regeling. Voor zes deelnemende gemeenten in deze regio (De Ronde Venen, Stichtse Vecht, 
IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen) voeren wij de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Met de komst van de 
Participatiewet, is de instroom in de Wsw gestopt. Voor de deelnemende gemeenten in PAUW Bedrijven was dit de 
aanleiding om de sociale werkvoorziening anders vorm te gaan geven. Elke gemeente heeft hierin zijn eigen keuzes 
gemaakt. Het proces van inrichting is nog niet af.  
  
Via onze nieuwsbrief ‘Op de hoogte’ wil ik u graag informeren over de inrichtingsplannen zoals die er nu zijn. Deze 
‘Op de Hoogte’ is een intern product, gemaakt voor onze medewerkers en bevat een samenvatting van de plannen. 
  
Ik wens u veel succes in de komende 4 jaar. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Els Uijting 
algemeen directeur 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Marianne de Boer 
(Directiesecretaresse) 
  

 
  
PAUW Bedrijven meer dan 60 jaar ongewoon goed in werk 
www.pauwbedrijven.nl/60 
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