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Betreft; Advies Jaarverslag GRWRE/Ergon 2015

Geachte College

In de SW-raad GRWRE/Ergon vergadering van 10 mei 2016 is het jaarverslag 2015 "Ergon werkt" 
inclusief de jaarrekening besproken. Naar aanleiding van deze bespreking adviseert de -bij uw 
gemeentelijke verordening ingestelde- cliëntenraad voor de GRWRE u het volgende.

In zijn advies over het Strategisch jaarplan 2015 heeft de SW-raad u op meerdere punten 
geadviseerd. Het hoofdadvies luidde op 22 juni 2014 als volgt.
"De SW-raad blijft natuurlijk bij zijn hoofdadvies dat gemeenten; ais subsidiegever; als inkoper en niet 
te vergeten als reguliere werkgever zelf, een voorbeeld moet geven richting andere werkgevers om 
mensen met een blijvende arbeidsbeperking binnen de vaste eigen personeelsformatie een baan aan 
te bieden. Het weerwoord dat gemeenten nu veei werk uitbesteden aan Ergon klinkt op zich mooi. De 
SW-raad is daar oprecht blij mee, zeker ook omdat het uitbesteden de laatste tijd toenam. Maar dit 
houdt uiteindelijk binnen de sterfhuisconstructie (WSW) die per 1-1-2015 actief ingaat niet stand."

Het antwoord op de vraag van de SW-raad van 17 november 2015; "Hoeveel mensen met een door 
het UWV vastgestelde arbeidsbeperking (doelgroep) de gemeente zelf in 2015 een aanstelling heeft 
gegeven"; stelt op dit punt echt zwaar teleur. Eén gemeente weigert zelfs de SW-raad als hun 
gemeentelijke cliëntenraad te erkennen en weigert de SW-raad direct antwoord te geven op deze op 
basis van de verordening en dus taak van de SW-raad zeer terechte vraag.
In hun optiek is de SW-raad opgegaan in een nieuwe verordening. Hierbij moet de opmerking 
gemaakt worden dat die verordening niet rept over de WSW op basis waarvan deze cliëntenraad is 
ingesteld. Bovendien is de verordening CR voor de GRWRE is en blijft onverkort van toepassing. De 
SW-raad een ingestelde cliëntenraad voor de gehele GRWRE en een gemeente kan die niet opheffen.

Het is en blijft noodzakelijk dat de activiteiten om mensen met een arbeidsbeperking bij een 
reguliere werkgever in dienst genomen worden c.q. als ambtenaar worden aangesteld. Het Sociaal 
Akkoord van april 2013 legt alle werkgevers deze verplichting op. Al járen bepleit de SW-raad dat de 
gemeente, als reguliere overheidswerkgever, zelf ervaring opdoet om vervolgens die ervaring actief 
in te zetten in de gesprekken om andere "reguliere" werkgevers te helpen met de invulling van deze 
landelijke afspraak.

Natuurlijk is de SW-raad blij met de activiteiten die binnen de regio ontwikkeld worden maar het 
blijft opvallen dat cliëntenparticipatie nauwelijks of geen plek krijgt binnen deze GR activiteiten. Het 
standpunt dat de SW-raad, opgericht als cliëntenraad voor de GRWRE, uitsluitend en alleen opgericht 
is voor de WSW-ers ontkent de ontwikkeling van wet en praktijk bij de Participatiewet. De GR zelf is 
namelijk ook primair opgericht voor de WSW en niet voor de uitvoering van de Participatiewet.



Nu de GR actief werkt aan het oprichten van een Participatiebedrijf is het logisch dat daar conform 
artikel 47 van de Participatiewet cliënten direct betrokken worden bij de inrichting en uitwerking van 
deze activiteiten, de pilots, het werkleerbedrijf enz. Zie ook de brief (d.d. 5 april 2016) aan alle 
wethouders m.b.t. het Regionaal werkbedrijf van staatssecretaris Klijnsma over het belang van 
cliëntenparticipatie.

Nogmaals adviseert de SW-raad, ais cliëntenraad van de GRWRE, u om deze cliëntenraad actief te 
betrekken bij de ontwikkeling, beleid en uitvoering, van deze activiteiten.
Het niet formeel uitgesproken weerwoord dat deze ontwikkelingen in elke gemeentelijke 
cliëntenraad apart op de agenda zou moeten komen wordt in ieder geval nu in de praktijk niet 
toegepast. Er is geen actieve benadering vanuit de GR noch vanuit de betrokken gemeenten om bij 
deze uitvoering van de Participatiewet cliënten direct te betrekken.

De cliëntenraad van de GRWRE adviseert u, apart en als GR, om deze ingewerkte cliëntenraad echt te 
erkennen en conform de verordening actief een adviesrol toe te kennen bij de ontwikkeling van de 
Participatiewet en de WSW. Deze al bestaande en op de GRWRE gerichte cliëntenraad inzetten is de 
meest efficiënte en effectieve invulling van artikel 47 van de Participatiewet. Tenslotte hoort 
cliëntenparticipatie de structuur te volgen. Dus één GR één cliëntenraad.

Jaarrekening;
De SW-raad complimenteert het bestuur en het uitvoerend orgaan met de positieve cijfers en zal het 
voortbestaan en een coördinerende rol van Ergon blijven ondersteunen.

Afsluitend hoopt de SW-raad dat het bestuur van de GRWRE/Ergon eindelijk ingaat op de herhaalde 
uitnodiging om met deze raad te zoeken naar de uitwerking van cliëntenparticipatie voor het totale 
GR bedrijf. Cliëntenparticipatie is een essentieel onderdeel van de Participatiewet en het zou deze 
brainportregio sieren als de cliëntenraad van de GRWRE serieus betrokken wordt bij alle plannen van 
de samenwerkende gemeenten.

Zoals altijd bereid om een en ander nader mondeling toe te lichten voor uw college en/of de 
gemeenteraad.

Namens de SW-raad GRWRE/Ergon de cliëntenraad van de GRWRE/Ergon.

Cis van der Vleuten 
Voorzitter

Clientenraadsw@eindhoven.nl


