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Geachte leden van het bestuur, geachte mevrouw Uijting,

Namens de ondernemingsraad breng ik door middel van deze brief het advies uit op de adviesaanvraag 
d.d. 21 juni 2017 over de organisatorische en personele (inrichtings-)aspecten als het gaat om de 
opheffing van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven en het overbrengen van de uitvoering 
van de WSW naar nieuwe uitvoeringsorganisaties.

Ondanks het feit dat het bestuurlijke (principe)besluit, om de gemeenschappelijke regeling PAUW 
Bedrijven op te heffen en de uitvoering over te brengen naar nieuwe uitvoeringsorganisaties, 
onderworpen is aan het politieke primaat betreurt de OR ten zeerste dat met deze keuze het werk- 
leerbedrijf dat PAUW Bedrijven is, teniet wordt gedaan. De kern van de uitvoering van de WSW maar ook 
van de Participatiewet zit volgens de OR juist in het hebben van een goed werkend werk-leerbedrijf. Dit 
is de kracht van PAUW Bedrijven. De bestuurlijke keuze leidt er toe dat het huidige bedrijf wordt 
ontmanteld en de kwaliteit en expertise wordt versnipperd. De ondernemingsraad heeft de overtuiging 
dat het plaatsen van 'schotten' tussen de verschillende functies en onderdelen niet ten goede komt aan 
de mensen die zijn aangewezen op de WSW dan wel de Participatiewet.
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ADVOCATEN MEDIATORS

De volgende stukken maken onderdeel uit van de adviesaanvraag:
de voorgenomen besluiten van de colleges van de zes gemeenten die onderdeel uitmaken van de
gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven;
het lokaal transformatieplan WSW gemeente De Ronde Venen;
het lokaal transformatieplan WSW gemeente Stichtse Vecht;
het lokaal transformatieplan WSW gemeente Lopik;
het lokaal transformatieplan WSW gemeente Vianen;
het lokaal transformatieplan WSW gemeente IJsselstein;
het lokaal transformatieplan WSW gemeente Nieuwegein;
transitieplan PAUW bedrijven.

De ondernemingsraad heeft uitsluitend de hiervoor genoemde stukken betrokken in zijn advies. Daarbij 
constateert de ondernemingsraad dat er sprake is van erg veel leeswerk, maar van weinig concrete 
plannen. Concreet wordt er namelijk niet zoveel geregeld in de plannen noch worden er besluiten 
genomen. De wolligheid van de tekst is in dit geval een nadeel.

De ondernemingsraad wenst allereerst naar voren te brengen dat er in de adviesaanvraag en in de lokale 
transformatieplannen van de gemeenten en het transitieplan voor PAUW Bedrijven, nog ontzettend veel 
onduidelijk is. In de bijlage bij de adviesaanvraag is opgenomen dat in de lokale transformatieplannen de 
inrichting van de nieuwe uitvoering van de sociale werkvoorziening door de gemeenten zou zijn 
opgenomen. In het transitieplan PAUW Bedrijven zou volgens de bijlage bij de adviesaanvraag zijn 
opgenomen hoe het proces van overdracht/overname van PAUW Bedrijven naar de lokale uitvoering zal 
verlopen.

Niets is echter minder waar. De ondernemingsraad heeft in de lokale transformatieplannen geen 
inrichting van de nieuwe uitvoering van de sociale werkvoorziening aangetroffen. Uit de lokale 
transformatieplannen van Nieuwegein (p.4), IJsselstein (p.3), Lopik (p.3) en Vianen (p.3) wordt duidelijk 
dat de uitvoering van de WSW zal worden gebundeld met de uitvoering van de Participatiewet in de 
gemeenschappelijke regeling WIL. Welke organisatorische gevolgen dit heeft, dan wel hoe de WSW in de 
toekomst wordt ingericht, is onduidelijk. Voor wat betreft de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse 
Vecht blijft onduidelijk hoe die gemeenten een en ander willen inregelen.

Wat wel duidelijk wordt, is dat de gemeenten de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven wensen 
op te heffen en de WSW als onderdeel van de gehele (uitvoering van de) Participatiewet wensen vorm te 
geven.

Daarnaast wordt duidelijk dat de gemeenten voornemens zijn om een Stichting Beschut Werk op te 
zetten dan wel om de beschutte werkomgeving op een andere wijze vorm te geven.

Cruciale besluiten omtrent de inrichting van de uitvoering van de Participatiewet, maar ook de wijze van 
samenwerking tussen de verschillende gemeenten dan wel de verschillende gemeenten met de nog op 
te richten Stichting Beschut Werk en WIL, zijn onduidelijk. Op dit moment kan de ondernemingsraad 
hierover dus geen advies uitbrengen. Aangezien de ondernemer verantwoordelijk is voor het goed 
verlopen van het medezeggenschapstraject komt deze onduidelijkheid voor rekening van de ondernemer
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en de verschillende gemeenten. De ondernemingsraad geeft hierbij alvast aan dat hij over de toekomstig 
te ontwikkelen scenario's, plannen dan wel besluiten en keuzes een adviesrecht (denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de nog op te stellen implementatieplannen) conform artikel 25 lid 1 WOR heeft. Dit 
advies wordt uitgebracht onder de voorwaarde dat de ondernemingsraad een bevestiging krijgt dat deze 
toekomstige vraagstukken op grond van artikel 25 lid 1 WOR aan de ondernemingsraad ter advisering 
worden voorgelegd.

Daarnaast wenst de ondernemingsraad naar voren te brengen dat het besluit tot opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven en het onderbrengen van de WSW bij de uitvoering van de 
Participatiewet en (mogelijk) Stichting Beschut Werk, een enorme veranderopgave met zich meebrengt. 
Uit de lokale transformatieplannen lijkt te blijken dat men de verantwoordelijkheden voor de 
toekomstige keuzes en inrichting en daarmee dus voor het veranderproces bij een aantal personen in 
gezamenlijkheid wil beleggen. De ondernemingsraad heeft hier principieel bezwaar tegen omdat tijdens 
een veranderproces van deze omvang er slechts één persoon eindverantwoordelijk moet zijn voor de te 
nemen besluiten, zodat ook duidelijk is tot wie men zich dient te wenden. In een dergelijk proces dient 
de lijnverantwoordelijkheid duidelijk te zijn. De ondernemingsraad zou zich kunnen voorstellen dat de 
directeur van PAUW Bedrijven hiervoor de aangewezen persoon zou zijn als het gaat om de 
ontmanteling van PAUW Bedrijven en de migratie van personeel.

Tot slot wenst de ondernemingsraad naar voren te brengen dat in zijn algemeenheid geldt dat, door de 
transitieplannen, het transformatieplan en met name de onduidelijkheid over de daadwerkelijke 
inrichting en samenwerking tussen de verschillende onderdelen die gevormd zullen worden, met name 
blijft hangen dat dit allemaal een stuk eenvoudiger en makkelijker moet kunnen. De wijze van inrichting 
zoals die nu voorligt, leidt er toe dat er tussen veel verschillende onderdelen afstemming moet worden 
gezocht en gevonden. Dit betekent dat hier weer regelingen op losgelaten moeten worden. Onnodig 
complex dus.

De ondernemingsraad is ervan overtuigd dat dit eenvoudiger moet kunnen zodat de toekomstige 
organisatie in de toekomst niet bezig is met het volgen van interne procedures, regels en onderlinge 
afstemming maar dat zij zich met name in kunnen zetten voor alle mensen die zijn aangewezen op de 
WSW en de Participatiewet.

De ondernemingsraad heeft ervoor gekozen om de stukken te beoordelen aan de hand van een aantal 
thema's, te weten:
1. formeel werkgeverschap;
2. de onderdelen schoonmaak en groen;
3. het lokale (werk)team;
4. de Stichting Beschut Werk;
5. personele gevolgen.

Hierna zullen de verschillende thema's nader worden uitgewerkt.
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1. Formeel werkgeverschap

In alle lokale transformatieplannen is opgenomen dat de woongemeente de formeel werkgever is van de 
WSW-medewerkers. De verschillende gemeenten zullen -conform de lokale transformatieplannen- 
hierdoor verantwoordelijk zijn voor het organiseren van passende werkzaamheden.

De ondernemingsraad heeft in dit verband inmiddels al meermaals aangegeven dat er sprake moet zijn 
van betaalde passende werkzaamheden. Dit ter voorkoming van het feit dat de WSW-medewerkers in de 
toekomst te maken krijgen met dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Naast het formele werkgeverschap is in de lokale transformatieplannen de term 'materieel 
werkgeverschap' opgenomen. In het transformatieplan van de gemeente Nieuwegein wordt verwezen 
naar 'administratieve werkgeverstaken', als voorbeelden hiervan worden genoemd de personeels- en 
salarisadministratie, het verzorgen van personeelsadvies en het organiseren van arbodienstverlening. De 
gemeenten IJsselstein, Lopik, Vianen en de Stichtse Vecht gebruiken soortgelijke terminologie. In het 
transformatieplan van de gemeente De Ronde Venen wordt voor wat betreft het materieel 
werkgeverschap verwezen naar de volgende taken: beheer van de arbeidsovereenkomst, administratie 
van de personele gegevens, salarisadministratie, salarisbetaling, afdracht loonbelasting en premies, 
pensioenadministratie, verlofadministratie, interne controle op personeels- en salarisadministratie, 
informatie aan gemeente en begeleiding van de werknemers bij ziekte.

Uit hetgeen hiervoor is opgenomen blijkt dat de gemeenten dus kennelijk bedoelen de administratieve 
taken te laten uitvoeren door de zogenoemde 'materiële werkgever'.

De ondernemingsraad voorziet hierdoor veel ongewenste onduidelijkheid.

Allereerst is niet duidelijk hoe de genoemde taken overgaan van de formele werkgever naar de materiële 
werkgever. Mandateert de formele werkgever die taken? Dit is relevant omdat het voor het personeel 
duidelijk moet zijn wie uiteindelijk beslissingsbevoegd is ten aanzien van bijvoorbeeld het (lokale) 
belonings- en sanctiebeleid. Bovendien moet het voor de werknemers duidelijk zijn tot wie zij zich 
kunnen wenden indien ze het niet eens zijn met bepaalde beslissingen.

Ten tweede behelzen de opgenomen taken geen beleidstaken maar uitsluitend administratieve taken. 
Daaruit lijkt de conclusie te volgen dat de beleidstaken bij de gemeenten als formele werkgevers blijven. 
De ondernemingsraad acht dat met name onwenselijk als het gaat om het vaststellen van 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Het is immers een reëel risico dat er dan voor alle gemeenten (deels) 
andere arbeidsvoorwaarden gelden en daarmee wordt er ongelijkheid gecreëerd. Daar komt nog bij dat 
het praktisch zeer bezwaarlijk is als de materiële werkgever moet werken met verschillende regelingen.

Daar komt nog bij dat voor wat betreft de gemeente De Ronde Venen nog niet eens duidelijk is waar en 
hoe de taken van de 'materiële werkgever' belegd gaan worden.
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De ondernemingsraad acht het 'formeel werkgeverschap' dus onduidelijk uitgewerkt en daarmee levert 
dit punt (onnodige) risico's op. De ondernemingsraad stelt voorop dat uniformiteit en helderheid op dit 
punt van wezenlijk belang is voor de doelgroep.

Op dit onderdeel adviseert de ondernemingsraad dan ook negatief tenzij de hiervoor opgenomen 
onduidelijkheid wordt weggenomen.

2. De onderdelen 'schoonmaak en groen'

De ondernemingsraad constateert dat hier weinig concreets over naar voren wordt gebracht in de 
transformatieplannen dan wel in het transitieplan.

In het transitieplan is opgenomen dat de onderdelen schoonmaak en groen worden ondergebracht bij 
marktpartij(en) of gemeenten.

Daarnaast staat in het transitieplan dat in 2018 ('fase 2') een aanvang wordt gemaakt met de overdracht 
van schoonmaak en groen onder leiding van een projectmanager. De projectmanager krijgt de opdracht 
om te organiseren dat alle schoonmaak- en groentaken aan het eind van 2018 zijn overgedragen naar 
gemeenten of andere aanbieders (p. 9 transitieplan).

In de transformatieplannen is uitsluitend opgenomen dat de taken van schoonmaak en groen worden 
ondergebracht bij marktpartijen of gemeenten. Duidelijk wordt verder dat als de taken op 1 januari 2019 
niet zijn ondergebracht bij marktpartij(en) de taken worden ondergebracht bij de nog op te richten 
Stichting Beschut Werk.

In feite worden er dus drie varianten onderscheiden waarmee in de toekomst groen- en 
schoonmaakwerk zou kunnen worden vormgegeven:
i. Het groen- en schoonmaakwerk in eigen beheer uitvoeren binnen de gemeente, waarbij de 

werknemers in gemeentelijke dienst treden,
ii. De opdracht voor het gemeentelijk groen -  en schoonmaakwerk inclusief het werkgeverschap van 

de WSW-werknemers overdragen aan een derde partij (regulier of social firm)
iii. Aan de aanbesteding van gemeentelijk groen- en schoonmaakwerk de (SROI)verplichting koppelen 

om WSW-werknemers in detachering in te zetten bij de werkzaamheden.

Uitsluitend in het transformatieplan van de gemeente Nieuwegein is opgenomen dat de werknemers van 
de WSW en de NRG bij de gemeente Nieuwegein in dienst komen.

De uitwerking in het transformatieplan van Nieuwegein baart de ondernemingsraad grote zorgen. In de 
huidige situatie is er een geïntegreerd team van medewerkers uit verschillende gemeenten die 
opdrachten uitvoert voor gemeente Nieuwegein en andere gemeenten. De ondernemingsraad ziet niet 
voor zich hoe de keuze van Nieuwegein vorm zal krijgen en het transformatieplan van de gemeente 
Nieuwegein geeft hier ook geen enkele duidelijkheid over.

5 / 1 4



ADVOCATEN MEDIATORS

Op pagina 8 van het transformatieplan van Nieuwegein is opgenomen dat WSW-medewerkers uit andere 
gemeenten die in het schoonmaak of groen in Nieuwegein werken, dat ook blijven doen (en vice-versa). 
Op pagina 40 van het transformatieplan van Nieuwegein is echter opgenomen, dat de opdrachten in het 
groen worden uitgevoerd door wisselende teams en de opdrachten in de schoonmaak door redelijk 
vaste teams. In totaal zijn er 33 WSW-medewerkers uit de gemeente Nieuwegein werkzaam in de 
schoonmaak en groen. De totale omvang van WSW-medewerkers in de schoonmaak en groen is 140. 
Nergens in het transformatieplan van Nieuwegein wordt duidelijk hoe de verdeling van de 
werkzaamheden van schoonmaak en groen zal plaatsvinden.

Het enige dat duidelijk is, is dat in de toekomstige situatie schoonmaak- en groenopdrachten van de 
gemeente Nieuwegein in eigen beheer zouden worden uitgevoerd, waarbij de werkplekken van 
werknemers uit andere gemeenten worden gerespecteerd. Vice versa wordt er vanuit gegaan dat bij 
andere opdrachten waar medewerkers uit Nieuwegein werken, de werkplek wordt gegarandeerd.

Op welke wijze in de andere gemeenten de taken van schoonmaak en groen worden uitgevoerd, is niet 
uitgewerkt.

De beoogde keuze door de gemeente Nieuwegein heeft een groot aantal onduidelijkheden. Bijvoorbeeld 
ten aanzien van de wijze waarop WSW-medewerkers uit de (gemeentelijke) opdrachten worden 
weggetrokken, de wijze waarop de (deskundige) begeleiding van WSW-medewerkers uit Nieuwegein en 
andere gemeenten wordt georganiseerd en wat de bedrijfsmatige consequenties zijn voor de resterende 
schoonmaak- en groenploeg als Nieuwegein zijn eigen schoonmaak- en groenploeg gaat opzetten.

De toekomst van de onderdelen schoonmaak en groen is dus onduidelijk en de ondernemingsraad kan 
op dit onderdeel op dit moment dan ook geen advies geven.

De ondernemingsraad brengt naar voren dat het voor de gemeente Nieuwegein goed mogelijk blijft om 
de schoonmaak- en groenopdrachten in eigen beheer uit te voeren zonder dat de medewerkers in dienst 
van de gemeente Nieuwegein komen. Denkbaar is immers ook dat de gemeente Nieuwegein gebruik 
gaat maken van een detacheringsmogelijkheid vanuit de WIL, waarbij de WSW-medewerkers van 
schoonmaak en groen net als andere gedetacheerden kunnen worden begeleid door de WIL.

De ondernemingsraad stelt vast dat het doen van onderzoek naar de toekomst van de onderdelen 
schoonmaak en groen uiteraard tot de mogelijkheden behoort. De ondernemingsraad stelt voor dat de 
directie van PAUW bedrijven hiervoor verantwoordelijk wordt gemaakt omdat beslissingen hierover 
grote bedrijfsmatige en personele consequenties kan hebben en dat de aan te stellen projectmanager 
onder verantwoordelijkheid van de directie van PAUW Bedrijven, hiermee aan de slag gaat. Daarbij stelt 
de ondernemingsraad voor dat de opdracht hiertoe zo snel mogelijk wordt verleend.

Aangezien de onderdelen schoonmaak en groen, onderdeel zijn van de gemeenschappelijke regeling 
PAUW Bedrijven, ziet de ondernemingsraad de adviesaanvraag op grond van artikel 25 lid 1 WOR ten 
behoeve van de verkoop c.q. het afstoten van deze taak c.q. taken dan wel onderdelen daarvan, graag 
tegemoet indien hiervoor concrete plannen voorliggen. Graag ontvangt de ondernemingsraad uw
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bevestiging dat hiervoor, indien aan de orde, aan de ondernemingsraad een adviesaanvraag wordt 
voorgelegd.

Ten aanzien van de toekomst van schoonmaak en groen wenst de ondernemingsraad wel alvast het 
volgende naar voren te brengen.

In alle transformatieplannen is vermeld dat, indien er te weinig werk is in verband met 
seizoensinvloeden bij het onderdeel groen, de medewerkers (tijdelijk) worden ondergebracht bij de nog 
op te richten Stichting Beschut Werk. De ondernemingsraad wijst er op dat daarmee voorbij wordt 
gegaan aan het feit dat medewerkers van het onderdeel groen op dit moment alleen tijdelijk worden 
ondergebracht bij de afdeling beschut werk na intensief contact tussen de leidinggevenden van het 
onderdeel groen en de leidinggevenden van het huidige beschut werk over het voorhanden zijn van 
passend (= fysiek uitdagend) werk op de afdeling. Indien dit niet voorhanden is, worden de meeste groen 
medewerkers niet bij de afdeling beschut werk geplaatst in verband met te verwachten problemen op de 
afdelingen vanwege het gebrek aan fysieke activiteit.

Daarnaast wenst de ondernemingsraad vast naar voren te brengen dat hij er vanuit gaat dat de NRG- 
medewerkers voor de onderdelen schoonmaak en groen in dienst komen bij de gemeenschappelijke 
regeling WIL en dezelfde (rechts-)positie krijgen als de leidinggevenden bij Stichting Beschut Werk (dat 
immers ook gedetacheerd wordt vanuit WIL). Dit leidt tot uniformiteit voor de NRG-medewerkers in 
(rechts)positie.

3. Het lokale (werk)team

Dit thema is door de ondernemingsraad benoemd omdat de uitwerking hiervan centraal door de 
transformatieplannen heen loopt. Aan dit thema is gekoppeld het overdragen c.q. behouden van reeds 
opgedane kennis en kunde.

In de transformatieplannen is opgenomen dat de administratieve taken centraal gebundeld worden bij 
de gemeenschappelijke regeling WIL (het hiervoor reeds aangeduide 'materiële werkgeverschap'), 
waarbij lokaal werken voor alle zes de gemeenten het uitgangspunt is.

In het transformatieplan van de gemeente IJsselstein is opgenomen dat men uit wil gaan van het lokaal 
werken waar mogelijk en het regionaal werken waar nodig. De dienstverlening wordt georganiseerd in 
lokale werkteams, waarbij het zou moeten gaan om het integrale proces van matching, bemiddeling en 
plaatsing/begeleiding van de werknemer uit de brede doelgroep P-wet, inclusief integrale 
werkgeversbenadering. In het transformatieplan is verder uitgewerkt dat de werkteams bestaan uit 
trajectbegeleider(s), werkcoach(es) en accountmanager(s). Werkteams worden lokaal ingezet, maar 
werken vanuit één organisatie (de gemeenschappelijke regeling WIL) en kunnen zo onderling 
samenwerken en expertise gebundeld houden.

De ondernemingsraad stelt vast dat deze algemene verwoording van de werkwijze niet wordt 
onderbouwd, niet nader wordt uitgewerkt en/of niet meer concreet wordt gemaakt. De kernvraag is hoe
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dit wordt georganiseerd. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of alle lokale werkteams op dezelfde manier 
worden ingericht met steeds dezelfde samenstelling van WIL-functionarissen.

Daarnaast is in het transformatieplan van de gemeente IJsselstein opgenomen, dat er sprake zou moeten 
zijn van een nauwe samenwerking tussen het lokale werkteam en het sociaal team in IJsselstein. Er 
wordt georganiseerd dat de accountmanagers in de werkteams in Lekstroomverband nauw met elkaar 
samenwerken. Deze samenwerking krijgt vorm door de werkgeversbenadering en door het met elkaar 
delen van vacatures, zodat zoveel mogelijk matches gemaakt kunnen worden.

Het is de ondernemingsraad in dit verband onduidelijk of het de bedoeling is dat de accountmanagers op 
regionaal niveau werken voor wat betreft de werkgeversbenadering.

Tot slot is in het transformatieplan van de gemeente IJsselstein opgenomen dat de lokale werkteams 
worden bemenst door (allround) trajectbegeleiders. Trajectbegeleiders in de lokale werkteams kunnen 
beschikken over specifieke expertises of aandachtsgebieden, die in samenwerking tussen de werkteams 
breder kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld ten aanzien van de werkgeversaanpak of specialistische 
jobcoaching. Bij de samenstelling van de werkteams wordt de huidige manier waarop het PAUW- 
personeel voor deze taken wordt ingezet en de ervaring, die daarbij is opgebouwd, betrokken.

In de transformatieplannen van de gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein en Stichtse Vecht is nagenoeg 
hetzelfde opgenomen als in het transformatieplan van de gemeente IJsselstein, waarbij er sprake is van 
een verbijzondering als het gaat om de in die gemeenten gebruikte termen.

Uit het transformatieplan van de gemeente De Ronde Venen wordt duidelijk dat het 
dienstverleningsconcept het hart vormt van de transformatie. De elementen die hierbij worden 
genoemd zijn:

vertrekken vanuit de vraag van de inwoner;
werkcentrum als lokaal regiecentrum bij het bundelen van vragen en het organiseren van een 
aanbod op de participatiebehoefte van de inwoner;
de samenwerking met regionale en lokale partners om een aanbod op deze participatiebehoefte 
te organiseren.

Daarbij komt dat de expertise over arbeidsontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling PAUW 
Bedrijven (gedeeltelijk) wordt ondergebracht in het werkcentrum.

De ondernemingsraad constateert dat onduidelijk is op basis waarvan deze expertise wordt 
overgenomen of wat daarvoor als grondslag dient. Het ligt voor de hand dat er sprake is van 
versnippering van kennis en kunde. Dit probleem wordt niet geadresseerd of opgelost.

Eén van de reële risico's is dat er sprake is van versnippering van kennis en kunde en daarmee dus van 
het verdwijnen van specifieke kennis en kunde.

Gegeven de benoemde reële risico's blijft er voor de ondernemingsraad een zeer goed denkbaar en 
werkbaar alternatief over: het formeren van één expertiseteam onder de gemeenschappelijke regeling
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WIL. Dit team zou dan moeten functioneren als een expertisecentrum. Daarmee wordt de versnippering 
van kennis en kunde voorkomen. De lokale insteek kan dan behouden blijven door de medewerkers 
vanuit het expertiseteam lokaal in te zetten door hen bijvoorbeeld aanwezig te laten zijn bij lokale 
spreekuren of afstemmingsoverleggen. Dit sluit bovendien naadloos aan bij de werkwijze en de 
organisatorische inrichting van de huidige sociale teams binnen de WIL-gemeenten. Een dergelijke 
werkwijze is ook voor de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen een passende mogelijkheid.

Daarnaast acht de ondernemingsraad de verantwoordelijkheden onduidelijk uitgewerkt. In de lokale 
transformatieplannen staat dat "het team" verantwoordelijk zou zijn voor het nemen van beslissingen. 
Dit lijkt de ondernemingsraad onmogelijk (een team kan niet verantwoordelijk zijn voor een beslissing) 
maar overigens ook onwenselijk, zeker waar het gaat om beslissingen over medewerkers. De 
ondernemingsraad gaat er vanuit dat de trajectbegeleider dan wel de accountmanager de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid heeft.

Ook is onduidelijk op welke wijze de gemeenschappelijke regeling WIL de lokale teams kan (aan)sturen.

Vanwege de onduidelijke uitwerking en de nodige risico's die dit met zich meebrengt, ziet de 
ondernemingsraad zich genoodzaakt om op dit punt negatief te adviseren, tenzij de borging van kennis 
en kunde wordt opgelost door het formeren van een expertiseteam onder de gemeenschappelijke 
regeling WIL.

4. De Stichting Beschut Werk

Voor de WSW-medewerkers die werken in een beschutte werkomgeving wordt de Stichting Beschut 
Werk opgericht. De werkzaamheden worden ondergebracht bij de nog op te richten Stichting Beschut 
Werk. In de lokale transformatieplannen wordt er voor de Stichting Beschut Werk uitgegaan van een 
zelfstandige exploitatie en daarmee is de Stichting dus onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling 
WIL.

Ook voor wat betreft de Stichting Beschut Werk worden er nog geen duidelijke keuzes gemaakt over de 
inrichting van de Stichting. Het maken van keuzes over de toekomstige (uitvoerings)organisatie is echter 
van cruciaal belang.

Zoals aangegeven wordt voor de Stichting Beschut Werk uitgegaan van een zelfstandige exploitatie. Uit 
de transformatieplannen blijft echter dat de directie van de nog op te richten Stichting Beschut Werk 
nauwelijks zelfstandig beslissingen kan nemen. Voor een zelfstandig werkende Stichting is het cruciaal 
dat de directie kan sturen op kosten en opbrengsten. Op die wijze heb je als directie grip op de 
(financiële) resultaten.

Uit de transformatieplannen blijkt dat de directie van de nog op te richten Stichting nauwelijks kan 
sturen op kosten. De directie kan zelf geen personeel in dienst nemen, de medewerkers worden immers 
gedetacheerd vanuit WIL. Daarnaast kan de directie ook niet sturen op (de kosten voor) huisvesting. De 
huurprijs van het pand in IJsselstein is immers een gegeven. Ook lijkt de Stichting geen eigen vermogen 
te hebben waardoor de directie geen investeringsbeslissingen kan nemen.
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Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid van de directie van de nog op te richten Stichting voor wat betreft 
het sturen op de opbrengsten. Allereerst is de omvang van het werknemersbestand ongewis. De 
gemeenten geven immers geen garanties voor instroom nieuw beschut en garanderen alleen in de 
eerste twee jaar een deel van het bestandsvolume (80% respectievelijk 70%). Daarbij komt dat de 
trajectcoaches van de lokale werkteams beoordelen of een individuele medewerker naar elders wordt 
geplaatst. Daar komt bij dat de directie aan opdrachtgevers nauwelijks tot geen garanties kan afgeven op 
continuïteit. Bovendien zal de directie moeilijk opdrachten kunnen aannemen die een zekere mate van 
maatwerk vragen. Inhuur van een deskundige, investering in een bepaalde ontwikkeling zijn immers niet 
(goed) mogelijk zonder eigen financiële middelen.

Samengevat komt het er op neer dat op basis van de voorliggende transformatieplannen er nauwelijks 
gestuurd kan worden op de kosten en dat de directie van de nog op te richten Stichting met betrekking 
tot de opbrengsten met de handen op de rug opdrachten moet acquireren en uitvoeren. Op deze wijze is 
er geen sprake van een onafhankelijke, duurzame en bedrijfsmatige (werk)organisatie die 
toekomstbestendig is.

Het neerzetten van een duurzame en toekomstbestendige (werk)organisatie is echter hét uitgangspunt 
geweest voor deze transitie. De ondernemingsraad constateert dat dit uitgangspunt niet wordt gehaald.

Daar komt het volgende bij.

De ondernemingsraad constateert dat onder het kopje 'commitment in de startfase' in alle 
transformatieplannen het volgende is opgenomen:

"Het uitgangspunt voor dit commitment is het aantal WSW-medewerkers dat per 1 januari 2018, één 
jaar voor de ontbinding van de GR PAUW en de start van de Stichting Beschut Werk, vanuit de 
gemeenten (volledig) werkzaam is op beschut werk. Gemeenten verbinden zich aan de verplichting om 
in de jaren 2019 en 2020 ten minste 80 respectievelijk 70 procent van deze plekken bij de stichting af te 
nemen."

Hieruit vloeit voort dat de Stichting Beschut Werk eigenlijk meteen met een valse start begint. Immers, 
de stichting wordt per 1 januari 2019 operationeel en in 2019 hoeven de verschillende gemeenten 
slechts 80% van de plekken voor beschut werk in te kopen. Dit maakt de Stichting zeker niet duurzaam. 
Het is onmogelijk om een dergelijke Stichting levensvatbaar te maken. De ondernemingsraad stelt zich 
op het standpunt, dat als de gemeenten besluiten tot oprichting van een dergelijke Stichting dat het dan 
noodzakelijk is om alle beschutte plekken gedurende een aantal jaren in te kopen bij de Stichting. Als dit 
niet wordt gedaan is dit hele plan gedoemd te mislukken. Daar komt bij dat nog niet definitief duidelijk is 
of en zo ja hoe Ronde Venen en Stichtse Vecht zullen gaan participeren in de nog op te richten Stichting. 
Hierdoor wordt de toekomst van de Stichting nog meer een vraagteken.

Daarnaast geldt het volgende.
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In de transformatieplannen is opgenomen dat de Stichting Beschut Werk op basis van detachering 
gebruik kan maken van de NRG-medewerkers van de gemeenschappelijke regeling WIL. Gegeven het feit 
dat de Stichting Beschut Werk een zelfstandige exploitatie draait, is er een reëel risico dat er - bij een 
tegenvallende exploitatie -  detacheringsovereenkomsten per direct worden beëindigd. Daarmee vloeien 
de NRG-medewerkers direct terug naar de gemeenschappelijke regeling WIL. Dit levert onzekerheid op 
voor de NRG-medewerkers en daarmee is het onwenselijk.

Bovendien is onduidelijk of de WSW-medewerkers die in de Stichting Beschut Werk zijn ondergebracht 
nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben en/of krijgen en wie verantwoordelijk is voor deze 
ontwikkeling. Bij de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven staat de ontwikkeling van en 
opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers centraal. Dit wordt onder meer vorm gegeven door 
specifieke training op het gebied van werknemersvaardigheden en bovendien kunnen werknemers 
deelnemen aan diverse interne trainingen zoals b.v. empowermenttraining. Daarnaast wordt door 
middel van roulatie binnen de diverse afdelingen (metaal, groen, schoonmaak, magazijn, kantine, etc.) 
duidelijk waar de medewerkers de beste aansluiting vinden voor wat betreft capaciteiten, zodat deze 
capaciteiten verder kunnen worden ontwikkeld.

Tot slot is onduidelijk wat de verplichtingen over en weer zijn van de Stichting Beschut Werk en de 
gemeenschappelijke regeling WIL. Hier moet duidelijkheid over zijn, omdat dit met name risico's met 
zich mee brengt voor de NRG-medewerkers. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe het gaat met de 
gemeenten die zogenoemde "nieuwe plekken" willen inkopen bij Stichting Beschut Werk. De 
ondernemingsraad constateert dat hierover geen enkele garantie wordt afgegeven, dit terwijl dit voor de 
(sluitende) exploitatie van de Stichting noodzakelijk lijkt te zijn.

De ondernemingsraad kan niets anders dan op dit onderdeel negatief adviseren omdat de op richten 
Stichting Beschut Werk geen duurzame en toekomstbestendige (werk)organisatie is. Aangezien het 
formeren van een dergelijke (werk)organisatie het uitgangspunt voor de transitie was en is, moet de 
ondernemingsraad constateren dat dit uitgangspunt niet is gehaald. De kracht moet juist liggen in de 
integraliteit van de dienstverlening/ uitvoering voor de doelgroep, en dat wordt alleen maar belemmerd 
als er sprake is van verschillende uitvoeringsorganisaties met een schimmige verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden waarbij er geen sprake is van een duurzame of 
toekomstbestendige organisatie.

5. Personele gevolgen

5.1 Werkgarantie
In de transformatieplannen is opgenomen dat er een werkgarantie zou gelden voor de NRG- 
medewerkers. Het is de ondernemingsraad onduidelijk wie de werkgarantie afgeeft en wie hem borgt. 
Als voorbeeld wijst de ondernemingsraad er op dat het niet duidelijk is bij wie een NRG-medewerker 
aan de bel moet trekken als de werkgarantie niet wordt nageleefd.

5.2 Verdeling van medewerkers
De ondernemingsraad maakt zich zorgen over hoe de mensen over het werk verdeeld zullen worden. Er 
wordt immers een onnatuurlijke knip aangebracht in de werkzaamheden die PAUW Bedrijven op dit
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moment exploiteert. Dit betekent dat de medewerkers niet in alle gevallen aan een specifieke taak of 
opdracht kunnen worden gekoppeld. Men kan er vanuit gaan dat dit de nodige problemen gaat 
opleveren.

De ondernemingsraad zou zich kunnen voorstellen dat er in het Sociaal Statuut een commissie wordt 
opgericht die toeziet op een juiste verdeling van NRG-medewerkers. De ondernemingsraad wenst 
hiervan op de hoogte gehouden te worden.

5.3 Reizen WSW'ers
De ondernemingsraad is verheugd te lezen dat het pand in IJsselstein open zal blijven. Daarnaast stelt de 
ondernemingsraad het zeer op prijs om te lezen dat men er alles aan zal doen om het huidige of een 
ander pand in de gemeente Stichtse Vecht open te houden ofte krijgen. Gezien de geografische ligging 
van de zes gemeenten is dit ook bijna noodzakelijk te noemen.

Indien er geen vestiging in de gemeente Stichtse Vecht of omstreken zou worden gevonden, zouden de 
WSW'ers in de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Ronde Venen immers geconfronteerd worden 
met een behoorlijke reisafstand en daarmee met een behoorlijke toegenomen reistijd. Overigens acht de 
ondernemingsraad een dergelijke uitkomst in strijd met de lokale aanpak die de basis vormt van alle 
transformatieplannen.

Indien er onverhoopt toch geen pand zou worden gevonden in de gemeente Stichtse Vecht of omstreken 
en er moet worden uitgeweken naar het pand in IJsselstein, maakt de ondernemingsraad zich ernstig 
zorgen om het vervoer voor de WSW'ers. Met name omdat hier sprake is van een zeer zwakke 
doelgroep. De ondernemingsraad vindt dat hier dan een oplossing voor moet worden geboden door de 
gemeenten.

5.4 Sociaal plan
Op grond van artikel 25 lid 3 WOR dient er bij een adviesaanvraag onder meer gevoegd te zijn de 
maatregelen die worden getroffen als het gaat om de personele gevolgen. Deze maatregelen zijn in dit 
geval nog niet uitgewerkt. In de transformatieplannen is opgenomen dat er een sociaal plan zal worden 
opgesteld. Dit is echter onvoldoende.

Het is vaste jurisprudentie van de Ondernemingskamer dat van de ondernemer verwacht mag worden 
dat hij een sociaal plan opstelt. Het is bovendien vaste jurisprudentie dat de ondernemingsraad zijn focus 
mag leggen op het sociaal plan.

In dit geval is uitsluitend duidelijk welke onderwerpen in ieder geval geregeld moeten worden in het 
sociaal plan. De ondernemingsraad heeft dus nog geen enkel zicht op de uitwerking. Dit is onvoldoende. 
De ondernemingsraad wenst graag uw bevestiging dat het sociaal plan ter advisering zal worden 
voorgelegd in het kader van de nog te ontvangen adviesaanvraag over de toekomstig te ontwikkelen 
scenario's, plannen dan wel besluiten en keuzes (denk daarbij bijvoorbeeld aan de nog op te stellen 
implementatieplannen) conform artikel 25 lid 1 WOR.
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5.5 Toekomstige medezeggenschap
Daarnaast acht de ondernemingsraad het een gemis dat er niets over de toekomstige medezeggenschap 
is opgenomen. De plannen, die nu voorliggen, leiden er toe dat de medewerkers van PAUW Bedrijven 
(zowel WSW als NRG) niet meer onder één directeur en bij één onderneming werkzaam zullen zijn.

Eén van de uitgangspunten van medezeggenschap is dat het zo dicht mogelijk bij het werkmilieu van de 
betrokken medewerkers moet worden uitgeoefend. Daar komt bij dat verschillende doelgroepen zo veel 
mogelijk vertegenwoordigd moeten worden in de medezeggenschap. De OR vreest dat de WSW- 
medewerkers straks geen effectieve medezeggenschap meer hebben, waardoor de belangen van de 
WSW-medewerkers onvoldoende mee zullen worden gewogen en zullen worden belicht in het kader van 
toekomstige besluiten. Dit leidt er toe dat de WSW-medewerker zal worden ondergesneeuwd. Het is 
noodzakelijk om nu een goede medezeggenschapsstructuur neer te zetten, die er voor zorgt dat de 
belangen van de WSW-medewerkers in de toekomst goed behartigd zullen blijven worden.

5.6 Tussenconclusie personele gevolgen
De ondernemingsraad acht de personele gevolgen onvoldoende uitgewerkt en adviseert om die reden 
negatief over de voorliggende voorgenomen besluiten.

Conclusie
Al met al ziet de ondernemingsraad zich om de navolgende redenen genoodzaakt om negatief te 
adviseren ten aanzien van de besluitvorming over de organisatorische en personele (inrichtings-) 
aspecten als het gaat om de opheffing van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven en het 
overbrengen van de uitvoering van de WSW naar nieuwe uitvoeringsorganisaties.

De ondernemingsraad komt tot dit advies vanwege het feit dat in de voorliggende transformatieplannen 
nauwelijks duidelijkheid wordt verschaft voor wat betreft de transformatie, waardoor de toekomstige 
situatie voor onderdelen van de transformatie onduidelijk zijn. Cruciale besluiten hieromtrent worden 
ook (nog) niet genomen. Daarbij komt dat de Stichting Beschut Werk geen duurzame en 
toekomstbestendige (werk)organisatie zal worden, met alle gevaren van dien. Tot slot acht de 
ondernemingsraad de personele gevolgen onvoldoende uitgewerkt.

De ondernemingsraad verzoekt u om in ieder geval de volgende toezeggingen te doen:
1. de ondernemingsraad ontvangt zo spoedig mogelijk de adviesaanvraag over de toekomstig te 

ontwikkelen scenario's, plannen dan wel besluiten en keuzes (denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
nog op te stellen implementatieplannen) conform artikel 25 lid 1 WOR waarbij het sociaal plan 
hier onderdeel vanuit zal maken, zodat de ondernemingsraad het sociaal plan in zijn advisering kan 
betrekken;

2. de ondernemingsraad ontvangt, indien aan de orde, de adviesaanvraag over de verkoop c.q. het 
afstoten van de taak c.q. taken dan wel onderdelen van de onderdelen schoonmaak en groen 
conform artikel 25 lid 1 WOR;

3. de ondernemingsraad gaat er vanuit dat er na afronding van de transitie een evaluatie zal 
plaatsvinden dan wel dat er sprake is van een tussentijdse evaluatie. De ondernemingsraad 
ontvangt voorafgaand aan de evaluatie de opdracht die gegeven wordt en krijgt de mogelijkheid

1 3 / 1 4



om hieraan iets toe te voegen. De resultaten van de evaluatie(s) worden zo spoedig mogelijk met 
de ondernemingsraad gedeeld en hierover vindt in ieder geval één bespreking plaats.

De ondernemingsraad is graag bereid om dit advies mondeling toe te lichten. Daarnaast wijst de 
ondernemingsraad er op dat de opschortingstermijn van één maand in acht moet worden genomen 
nadat de colleges de definitieve besluiten aan de ondernemingsraad kenbaar hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet,
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