
CONCEPT 

 

Reactie WOR-bestuurder gemeente Stichtse Vecht op het advies van de OR Stichtse Vecht d.d. 27 

maart 2018 met betrekking tot de voorgenomen inrichting van Werkbedrijf Stichtse Vecht. 

 

Leden van de Ondernemingsraad, 

Hartelijk dank voor uw advies van 27 maart over de personele en organisatorische gevolgen van het 

voorgenomen collegebesluit van 20 februari 2018 over de inrichting van de toekomstige uitvoering van 

de Wsw. 

U geeft een positief advies over het betreffende voorstel formuleert, waarvoor mijn hartelijke dank.  

Wel maakt u twee opmerkingen, waarop ik hierna wil ingaan. 

1. U beschouwt de dienstverlening ten behoeve van de brede doelgroep van de Participatiewet als 

een essentieel onderdeel van het werkbedrijf. U constateert terecht dat over dit onderdeel op dit 

moment nog geen advies gevraagd wordt omdat deze zogenaamde ‘derde poot’ nog in 

ontwikkeling is. Het baart u zorgen dat er nu nog geen plan is hoe dit onderdeel georganiseerd 

gaat worden en u vreest financiële en organisatorische risico’s voor het werkbedrijf als dit 

onderdeel niet tijdig wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. U ziet uitwerking van dit onderdeel 

graag uiterlijk 1 juni 2018 tegemoet. 

2. U adviseert om pragmatische redenen, in afwijking van het gestelde in het u voor advies 

voorgelegde organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht, om de toekomstige directeur 

van de stichtingen voor BeschutWerk en GroenWerk van Werkbedrijf Stichtse Vecht in dienst te 

nemen van de gemeente Stichtse Vecht en hem/haar vervolgens te detacheren naar de 

stichtingen. U stelt dat de in het organisatie-inrichtingsplan beoogde onafhankelijke positie van de 

directeur ten opzichte van de gemeenten waarvoor hij/zij werkt evenzeer kan worden 

gegarandeerd als hij/zij in dienst treedt van Stichtse Vecht (en gedetacheerd wordt naar de 

stichtingen), mits dit goed geregeld wordt via een mandaatregeling en/of in de stichtingsstatuten. 

Ten aanzien van deze twee punten merk ik het volgende op. 

1. Zoals u weet wordt op dit moment in Stichtse Vecht gewerkt aan de ontwikkeling van de dossiers 

arbeidstoeleiding, maatschappelijke plaatsing & -participatie en werkgeversdienstverlening. Deze 

dossiers vormen de basis van de dienstverlening aan de brede doelgroep Participatiewet (en 

daarmee aan de ‘derde poot’ van het werkbedrijf). De uitkomsten van dit ontwikkeltraject worden 

gebruikt om te bepalen of en in welke mate er een rol is voor het werkbedrijf bij de dienstverlening 

aan de ‘brede doelgroep’. Dit traject loopt momenteel, maar zal zeker niet voor 1 juni concreet 

genoeg kunnen zijn voor een adviesaanvraag aan de OR. Ik verzoek u dienaangaande enig 

geduld te betrachten. Ik wil er wel nadrukkelijk op wijzen dat de nu voor advies aan u voorgelegde 

organisatie-inrichting van werkbedrijf op zichzelf financieel en organisatorisch solide is. Vast staat 

dat de operatie per 1 januari 2019 geheel of nagenoeg geheel financieel rond gemaakt kan 

worden met de rijksbijdrage die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wsw. In die zin 

is het dus niet financieel of organisatorisch noodzakelijk dat de ‘derde poot’ op 1 januari 2019 

operationeel is. Ik beschouw uw opmerkingen in het advies als aanmoediging om zo snel mogelijk 

tot zo goed mogelijke plannen voor de inrichting van die ‘derde poot’ te komen. 

2. Uw advies om de directeur niet in dienst te laten treden van de stichtingen, maar in dienst te 

nemen bij de gemeente Stichtse Vecht en zijn/haar ‘bewegingsvrijheid’ te bepalen via de 

stichtingsstatuten, desnoods aangevuld met een mandaatregeling neem ik over. Hartelijk dank 

voor uw advies. 

Ik hoop u met deze reactie in mijn rol als WOR-bestuurder voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

WOR-bestuurder Stichtse Vecht. 



      


