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Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, 

Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een namens u opgesteld advies naar 
aanleiding van onze adviesaanvraag van 21 juni jl. Wij spreken onze waardering uit voor uw 
uitvoerige advies en het feit dat u het advies tijdig heeft opgesteld in een periode met veel 
verlof en vakantie. Uw advies hebben wij doorgestuurd aan de colleges van de zes PAUW-
gemeenten. De colleges op hun beurt hebben het advies ter beschikking gesteld aan de ge-
meenteraden, zodat zij uw advies bij de beraadslagingen over het voorstel in september 
kunnen betrekken.  
 
De gemeenten zijn voornemens om de GR PAUW te ontbinden en de Wsw op een andere 
manier te organiseren.  Dit voornemen is vooral ingegeven door de organisatorische nood-
zaak om een oplossing te bieden voor de krimpende Wsw-populatie. Indien de uitvoering 
niet zou worden gewijzigd zou dit onvermijdelijk tot reorganisaties en onzekerheid voor 
Wsw-medewerkers en NRG-personeel leiden. Bij het opstellen van hun plannen hebben de 
gemeenten een aantal uitgangspunten geformuleerd die het fundament vormen voor de 
voorstellen die zijn voorgelegd. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
- de consequenties voor het Wsw-personeel tot een minimum beperken, 
- Wsw-medewerkers zoveel mogelijk op dezelfde werkplek houden in teams waarin men 

nu ook samenwerkt, 
- het beschut werk als gemeenten in gezamenlijkheid overeind houden, waar mogelijk op 

twee locaties, 
- de expertise van PAUW Bedrijven behouden en breder inzetten, 
- een werkgarantie voor het NRG-personeel in vaste dienst. 
 
Hoewel uw adviesrecht vanuit de rol als ondernemingsraad zich toespitst op de personele 
gevolgen van de transformatie en uw weging van de daarvoor relevante elementen in de 
voorstellen, gaat het advies dat wij van De Voort Advocaten ontvingen op onderdelen ver-
der. Daardoor bevat het advies waardevolle  aandachtspunten ten aanzien van de uitwer-
king, die wij graag in de implementatiefase betrekken. In verband daarmee willen wij een 
opmerking maken bij het advies. Bij verschillende onderdelen constateert u dat de voorlig-
gende plannen nog niet voldoende zijn uitgewerkt om geïmplementeerd te worden en dat er 
nog veel vragen resteren. Die constatering delen wij in de meeste gevallen. De voor advies 
voorgelegde transformatieplannen en het transitieplan vragen nog een nadere uitwerking in 
de door ons voorziene implementatieplannen.  In de nu voorgelegde plannen wordt de rich-



ting gepresenteerd die de gemeenten voor ogen hebben nadat de gemeenteraden tot op-
heffing van de GR PAUW hebben besloten. Nadat de gemeenteraden een politiek besluit 
hebben genomen over de voorgestelde richting in de transformatieplannen en om de GR 
PAUW op te heffen, zullen de plannen worden uitgewerkt in implementatieplannen. De ko-
mende anderhalf jaar zijn bedoeld om op elk van de in de plannen genoemde onderwerpen 
te komen tot een volledige uitwerking, zodat overdracht van taken op uiterlijk 1 januari 2019 
gerealiseerd kan worden. In de uitwerking zullen nog vele vragen naar voren komen, waar-
onder ook zeker de in uw advies aangestipte punten. Een groot deel daarvan is tijdens onze 
mondelinge overleggen ook aan de orde gekomen. Daarbij is door ons ook uitdrukkelijk de 
noodzaak benoemd om in de uitwerking samen op te trekken. Wij zien in uw advies en de 
daarin opgenomen aanbevelingen dan ook de basis voor het vervolgtraject waarin we op 
basis van de gekozen richting in samenwerking tot een gedetailleerde uitwerking van de 
voorstellen zullen komen. 
 
Zoals aangegeven past het in deze fase nog niet om op elk van de onderwerpen die u astipt 
al een nadere uitwerking te geven   Wij begrijpen dat het voor medewerkers en OR een on-
zekere periode is en dat u op elk van de door u aangestipte onderwerpen het liefst al eerde-
re inhoudelijke uitwerking zou zien. De uitwerking  en implementatie van de voorstellen 
kunnen echter pas volgen nadat de gemeenteraden hebben ingestemd met het voorgeno-
men bestuurlijke besluit om de GR PAUW op te heffen en te starten met het implementatie-
traject. Ook bij dit traject zult u worden betrokken. Deze fasering is ons inziens nodig om 
recht te doen aan het primaat van de politiek, zowel wat betreft de inhoudelijke aspecten als 
met het oog op de voortgang van de besluitvorming op hoofdlijnen. 
Onderstaand gaan we in op een aantal van de onderwerpen die u benoemt en geven we aan 
op welke manier we deze onderwerpen de komende tijd zullen adresseren. We gaan hierbij 
in op de vragen die u in het advies stelt over de manier waarop de OR PAUW hierbij in elk 
geval wordt betrokken.  
 
Formeel werkgeverschap 

U geeft aan dat er sprake moet zijn van betaalde passende werkzaamheden voor Wsw-

werknemers en dat moet worden voorkomen dat de Wsw-medewerkers in de toekomst te 

maken krijgen met dagbesteding of vrijwilligerswerk. De gemeenten zijn het op dit punt vol-

ledig met u eens. Dit wordt ook in alle transformatieplannen benoemd. 

 

U vindt het onduidelijk wat met formeel werkgeverschap wordt bedoeld. In feite gaat het bij 

het formeel werkgeverschap om alle taken die met het werkgeverschap gemoeid zijn. Deze 

taken zijn nu belegd bij de GR PAUW. In de toekomstige situatie worden deze taken belegd 

bij de GR WIL. Het enige verschil is dat de Wsw-werknemers nu formeel in dienst zijn van de 

GR PAUW en in de toekomst van de gemeenten. De gemeenten besteden de met het werk-

geverschap gemoeide taken volledig uit aan de GR WIL.  Uniformiteit in arbeidsvoorwaarden 

is hierbij het uitgangspunt.  

 

De onderdelen ‘ schoonmaak en groen’  

U constateert terecht dat nog niet duidelijk is waar de medewerkers in groen en schoon-

maak zullen worden gepositioneerd en dat de gemeente Nieuwegein als enige gemeente 

hierover al uitspraken heeft gedaan. Op dit punt herhalen we graag de uitgangspunten die in 



alle transformatieplannen zijn opgenomen: het werk evenals de huidige teamsamenstelling 

blijft zoveel mogelijk behouden. Alle gemeenten hebben zich hiervoor uitgesproken en zul-

len gezamenlijk uitwerken hoe dit op de beste manier kan worden gerealiseerd. 

 

U stelt voor de directie van PAUW verantwoordelijk te maken voor het verrichten van het 

onderzoek naar de toekomst van de onderdelen groen en schoonmaak. Dit onderzoek zal 

door de gemeenten in nauwe samenwerking met PAUW gebeuren en betrokkenheid en in-

breng van de PAUW-medewerkers en stafleden van PAUW is hierbij onontbeerlijk.  De trans-

formatie naar de nieuwe situatie vindt wel plaats onder verantwoordelijkheid van de ge-

meenten.  

U vraagt als OR om zodra dit aan de orde is een adviesaanvraag te ontvangen over de geko-

zen uitwerking. Wij zeggen u dit graag toe. 

 

U refereert aan de vermelding in de transformatieplannen dat de gemeenten ook in de toe-

komst medewerkers in groen en schoonmaak tijdelijk willen kunnen onderbrengen bij de 

afdeling beschut, indien er te weinig werk is of mensen tijdelijk niet in staat zijn groen- of 

schoonmaakwerk te verrichten. Uiteraard wordt hierbij aansluiting met de huidige werkwijze 

bedoeld. 

 

Uw uitgangspunt dat de huidige NRG-medewerkers voor groen en schoonmaak per definitie 

in dienst zullen treden bij de GR WIL delen wij op dit moment niet. Bij de uitwerking komen 

ook andere varianten aan de orde .  

 

Het lokale (werk)team 

In dit onderdeel van uw advies beschrijft u uw visie en aandachtspunten bij de toekomstige 

uitvoering. Deze onderdelen achten wij waardevol en zullen wij in de uitwerking betrekken. 

De aandachtspunten ten aanzien van de nieuwe uitvoering en werkwijze ten aanzien van de 

integrale uitvoering van de Participatiewet en de Wsw in relatie tot de gemeentelijke taken 

in het sociaal domein en de wijze waarop gemeenten die ook nu al uitvoeren, vallen echter 

buiten de reikwijdte van de adviesaanvraag.  

 

De Stichting Beschut Werk 

Met de oprichting van de Stichting Beschut Werk wordt een toekomstbestendige organisatie 

gecreëerd die in staat is om beschut werk te bieden aan de mensen die hierop zijn aangewe-

zen. Ook bij mogelijke toekomstige krimp is op deze manier het bieden van beschut werk 

duurzaam gewaarborgd. Gemeenten zijn er echter duidelijk over dat het doel moet zijn om 

beschut werk te bieden aan hen die dit nodig hebben, niet om een beschut werk bedrijf 

overeind te houden. De vraag of de stichting krimpt of groeit, hangt af van de vraag naar 

beschut werk. Toekomstige ontwikkelingen in deze vraag zijn door niemand precies te voor-

spellen. 

 

Overigens valt ook de opzet en organisatie van de Stichting Beschut Werk buiten de reikwijd-

te van de adviesaanvraag. In de punten die u aanstipt signaleert u een aantal risico’s – de 

mogelijkheid van krimp van de stichting, de ruimte die gemeenten hebben om ook elders 



passend werk voor beschutte medewerkers te organiseren –  op grond waarvan u de stich-

ting als zodanig als niet voldoende toekomstbestendig typeert. Het zijn juist deze aspecten 

die maken dat de gemeenten de voorgestelde opzet  van de stichting om beschut werk te 

organiseren wél toekomstbestendig acht, in hogere mate dan de huidige structuur, waarin 

de verwachte krimp van het Wsw-werknemersbestand al op korte termijn tot organisatori-

sche problemen voor de gehele GR zou leiden.  

 

Overigens zijn de gemeenten zich ook ten aanzien van de Stichting Beschut Werk volledig 

bewust van het feit dat er nog veel zaken moeten worden uitgewerkt voordat een succesvol-

le start kan worden gemaakt. Wederom geldt dat na besluitvorming hierover door de raden 

kan worden begonnen met de concretisering en uitwerking van het voorstel en dat gemeen-

ten die uitwerking samen met de bij het beschutte werk binnen PAUW Bedrijven betrokken 

medewerkers ter hand willen nemen.  

 

Personele gevolgen 

De colleges hebben in de transformatieplannen allen een werkgarantie voor het personeel in 

vaste dienst uitgesproken. U constateert terecht dat met name op het punt van de persone-

le gevolgen nog een aantal zaken moet worden uitgewerkt voordat volledig duidelijk is wat 

de consequenties zijn en hoe de werkgarantie wordt gematerialiseerd. In onze overleggen is 

toegelicht en afgesproken dat zodra de implementatiefase aanvangt, een sociaal plan zal 

worden opgesteld waarin alle genoemde onderwerpen aan de orde zullen komen. Ook in het 

transitieplan is dit uitgebreid beschreven. U vraagt in uw advies een bevestiging hiervan, die 

wij bij deze nogmaals geven. Met deze inhoudelijke kaderstelling wordt ons inziens voor de-

ze fase zo ver als thans mogelijk is duidelijkheid gegeven over de personele gevolgen.  

Hieronder volgen nog een aantal toezeggingen m.b.t. de inschakeling van de ondernemings-

raad.  

 

Conclusie 

In uw conclusie vraagt u om een drietal zaken. 

 

Allereerst vraagt u om een adviesaanvraag over de uitwerking van de plannen inclusief het 

sociaal plan. Zoals u weet en zoals in het transitieplan wordt beschreven, willen de gemeen-

ten na besluitvorming door de gemeenteraden zo snel mogelijk starten met het opstellen 

van het sociaal plan, samen met alle daarbij te betrekken partijen. Het sociaal plan zal  ter 

advisering aan u worden voorgelegd. De adviesaanvraag betreft dan specifiek de personele 

gevolgen van de transformatie zoals die in het sociaal plan worden beschreven. 

 

Ten tweede vraagt u om een adviesaanvraag ten aanzien van de uitwerking van de over-

dracht van taken van de onderdelen groen en schoonmaak. Een adviesaanvraag toegespitst 

op de personele gevolgen zeggen wij u bij deze toe. 

 

Uw laatste vraag betreft de evaluatie na afronding van de transitie. Zoals vermeld voeren de 

gemeenten de transitie in nauwe samenwerking en samenspraak met PAUW Bedrijven uit 

en betrekken de gemeenten ook in de vervolgfase de OR die het aangaat hier graag bij, voor 



zover het betreft de personele gevolgen. Een evaluatie van de transitie na afronding zal een 

zaak zijn van de deelnemende gemeenten en hierbij zullen te zijner tijd de dan vigerende 

inspraakorganen en ondernemingsraden worden betrokken. Na ontbinding van de GR PAUW 

is er geen sprake meer van een OR PAUW die bij deze evaluatie kan worden betrokken. 

 

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor het uitgebrachte advies.  

Wij menen dat in redelijkheid met deze toelichting en toezeggingen gericht op de vervolgfa-

se in voldoende mate aan uw advies tegemoet gekomen wordt.  

 

U geeft aan graag bereid te zijn het advies mondeling toe te lichten. Het advies als zodanig 

geeft voor ons geen aanleiding voor een inhoudelijke toelichting. Wel maken we graag ge-

bruik van uw uitnodiging om in gesprek te gaan over het vervolg en onze samenwerking in 

de implementatiefase. We zullen hiervoor op korte termijn een afspraak maken. 

 

Wij sturen een afschrift van deze brief naar de gemeenteraden van de deelnemende ge-

meenten in de GR PAUW Bedrijven.  

 

Namens het dagelijks bestuur van PAUW Bedrijven, 

Els Uijting, secretaris/Algemeen Directeur 

 

 


