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Geachte heer Quik,

Onlangs hebt u ons het concept Strategisch Plan ter advisering voorgelegd.
Onze eerste reactie op dit plan was er een van geruststelling. Geruststelling omdat na 
invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 eindelijk duidelijk is hoe de 
GRWRE gemeenten hieraan invulling hebben gegeven/gaan geven. Geruststellend 
ook omdat Ergon in de uitvoering hiervan een belangrijke rol is toebedeeld. Ingegeven 
door het besluit van de 5 Ergon gemeenten om de huidige samenwerking op het 
gebied van de uitvoering van ‘WSW oud’ samen te blijven voortzetten en Ergon als 
gastheer een rol toebedeeld heeft in de uitvoering van het P-bedrijf.

Op dit moment zijn er nog veel onevenwichtigheden, mede door het ontbreken van 
belangrijke informatie over de keuze voor een ‘breed’ of ‘smal’ P-bedrijf.
Ook politieke besluitvorming over bijvoorbeeld LIV, Beschut werken, etc. maken 
onderdeel uit van deze onevenwichtigheid.

Tot grote tevredenheid van de Ondernemingsraad (OR) is er voor gekozen om het P- 
bedrijf als gast onder de GRWRE onder te brengen.
Tevens behouden de gemeenten het initiatief om maatwerk te verrichten of tot lokale 
innovatieve initiatieven te komen.
Deze keuze biedt grote synergievoordelen, te weten:

1 team kan maatwerk aanbieden
- alle taken gebundeld
- 1 loket
- samenwerking met de netwerkorganisatie

Bij het bestuderen van de verschillende onderdelen van het Strategisch Plan 2017 - 
2020 is voor de OR duidelijk geworden dat deze onderdelen sterk met elkaar zijn 
verweven. Onderstaand treft u de op- en aanmerkingen van de OR aan.
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Uitgangspunten van samenwerking, pagina 3. punt 1.3, laatste bolletje

Verhouding algemeen directeur Ergon tot Stuurgroep P-bedrijf 
De Algemeen directeur van Ergon is lid van de Stuurgroep op basis van 
gelijkwaardigheid ten opzichte van de overige drie leden. Dit kan mogelijk problemen 
veroorzaken in de praktische uitvoering van de organisatie in relatie tot de door hem 
gegeven adviezen.

Synergie WSW en Participatiewet, pagina 9. punt 1.4

Contractdetachering
Onze zorg gaat uit naar het niet P-wet proof zijn van contractdetacheringen.
Zonder nieuwe instroom vanuit de P-wet is ook de WSW op termijn niet 
toekomstbestendig. Op de korte termijn is geen sprake van een financiële problematiek 
(kostendekkend met SW-subsidies).

De OR is van mening dat alles in het werk zal moeten worden gesteld om tot 
tariefsaanpassingen bij VDL, DAF, van Rooijen enz. te komen. Dit zal leiden tot een 
vergoeding die kostendekkend is voor zowel gedetacheerde SW-ers als P-wetters.
De OR is van mening dat de SW-subsidie niet bedoeld is om bedrijven financieel 
voordeel te bieden.

Dienstverlening voor niet-arbeidsbeperkte inwoners, pagina 9. punt 1.5

De OR is van mening dat Ergon een rol kan spelen in zowel de ‘brede’ als de ‘smalle’ 
variant van het P-bedrijf. De OR pleit voor een focus op het plaatsen van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep).

Planvorming, aannames substituties, pagina 11. punt 2.1

In de planvorming voor deze periode wordt voorshands uitgegaan van 1 op 1 
vervanging qua volume. Deze indeling is van voor de verplichting tot Beschut Werken. 
Er zou weliswaar “breed" geplaatst worden (300Zo tot 80oZo loonwaarde) dus is er 
(slechts) met een bescheiden deel van de plaatsingen in de beschutte omgeving 
rekening gehouden. Inmiddels is er een taakstellende verplichting tot Beschut Werken 
die ongetwijfeld zal leiden tot aanpassing van de substituties.
De OR wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in deze.

Optimalisatie van de bedrijfsvoering, pagina 13. punt 2.3

Besloten is in deze planperiode 4,5 miljoen euro aan financiële 
ombuigingen/bezuinigingen te realiseren.
In het optimalisatieplan wordt uitgegaan van een structurele tegemoetkoming van het 
Rijk in de loonkosten WSW als gevolg van de invoering van de LIV (6 1,5 mio).
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Besluitvorming op Rijksniveau heeft inmiddels uitgewezen dat we niet het volledige 
voordeel van de LIV hebben. De consequentie is dat we ± 6 700.000,- minder aan 
bezuiniging op dit onderdeel kunnen realiseren. Om te voorkomen dat Ergon medio 
2020 in de rode cijfers beland ziet de OR een voorstel tegemoet hoe dit binnen de 
exploitatie wordt opgelost.

Vormgeven effectieve participatie, pagina 14, punt 3.2

In de toelichting van de directeur op dit onderdeel is duidelijk geworden dat dit 
hoofdstuk niet handelt over Ergon SW maar over de Bijstandsuitkeringen. Een van de 
onderzoeken heeft aangetoond dat de effectiviteit van re-integratie aangeeft dat 
“straffen in het algemeen meer oplevert dan belonen11. De OR hecht er waarde aan te 
vermelden dat “straffen “ niet de cultuur is die wij voorstaan.

Begroting WLB, pagina 18. punt 1.1

De kostprijs per cliënt komt uit op C 1667^ (referentie 2016 ). Aangegeven wordt dat er 
een prognose voor de volgende járen van de planperiode volgt. Deze ontbreekt. We 
nemen aan dat hier sprake is van een vast bedrag en dat de werkelijke kosten 1 op 1 
worden doorbelast aan de gebruikmakende gemeenten. Het exploitatie risico ligt dus 
niet bij Ergon.

Loonwaardemeting, pagina 20, punt 2.b

Het eerste halfjaar is de loonwaarde LKS standaard 500Zo. Na dit halfjaar vindt een 
nieuwe loonwaardemeting plaats. Dit kan zowel positief als negatief uitwerken op de 
subsidie (70oZo maximaal). We vragen ons hierbij af wat de gevolgen zijn als er bij deze 
nieuwe loonwaardemeting geconstateerd wordt dat deze uitkomt op een percentage 
lager dan 30oZo. Dit zou in feite betekenen dat betrokkene niet meer tot de beoogde 
doelgroep (300Zo tot 80oZo) behoort en in principe in aanmerking komt voor 
dagbesteding. Om dit te voorkomen zou een loonwaardemeting in een vroeger stadium 
moeten plaatsvinden. Wij zien het besluit van de stuurgroep in deze tegemoet.

Arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid, pagina 24. punt 4.1

Het stoppen van de WSW-instroom en daarmee de structurele “vergrijzing” van het 
bestand aan WSW-medewerkers stelt nieuwe eisen aan ons beleid op het gebied van 
arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid. Daar waar tot voor kort het accent lag op 
arbeidsontwikkeling en het zetten van stappen op de werkladder wordt dit accent de 
komende járen verlegd naar gerichtheid op het behoud en de bevordering van de 
arbeidsbekwaamheid door het dienstverband heen. Buiten dat de leidinggevenden en 
de medewerkers periodiek met elkaar hierover in gesprek zijn en blijven is de OR er 
voorstander van dit vorm te geven in beleid. (Leeftijdsbewust personeelsbeleid.) Dit 
zien wij graag in een adviesaanvraag tegemoet.
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Verzuimbeleid, pagina 25, punt 4.2

De OR deelt de zorg over het hoge ziekteverzuim binnen Ergon. In 2014 is de ambitie 
uitgesproken het ziekteverzuimbeleid zodanig vorm te geven dat het 
ziekteverzuimpercentage zal dalen tot 100Zo. Met de directie zijn afspraken gemaakt om 
in het eerste kwartaal 2017 in gesprek te gaan om te bezien of deze ambitie haalbaar 
blijft of moet worden bijgesteld. Meerdere aspecten met betrekking tot het 
ziekteverzuim zullen in dit overleg worden meegenomen.

Arbeidsvoorwaarden P-wetters, pagina 27, punt 4.5

De Arbeidsvoorwaarden P-wetters zijn op dit moment geregeld in een met de OR 
overeengekomen tijdelijke arbeidsvoorwaardenregeling. De tijdelijkheid was gekoppeld 
aan de periode dat Ergon/Stichting BSWSW ten behoeve van het participatiebedrijf-in- 
oprichting de formele werkgeversfunctie vervult van waaruit de P-wetters voorlopig bij 
externe werkgevers of tijdelijk binnen Ergon worden gedetacheerd. Dit alles om een 
start te kunnen maken door de deelnemende gemeenten in de GRWRE met de 
uitvoering van de P-wet. Om te voorkomen dat dit problemen in de uitvoering gaat 
veroorzaken zal er op korte termijn duidelijkheid moeten zijn hoe de 
arbeidsvoorwaarden voor de P-wetters gestalte krijgen.

P&O beleid voor P-wetters, pagina 27, punt 4.5

In het plan wordt aangegeven dat in 2017 afspraken moeten worden gemaakt over de 
inrichting van de medezeggenschap voor de nieuwe doelgroep in relatie tot de Wet op 
de Ondernemingsraden. Momenteel worden de belangen van de P-wetters behartigd 
door de OR van de WSW uitvoeringsorganisatie Ergon. De OR heeft bij de laatste 
verkiezing (2016) P-wetters gebruik laten maken van hun stemrecht. Inmiddels heeft 
de OR een tijdelijke instemming gegeven aan de arbeidsvoorwaarden voor de P- 
wetters. Dit alles pleit ervoor de OR van de WSW-uitvoeringsorganisatie ook de 
medezeggenschap voor de nieuwe doelgroep te laten behartigen. Wij ontvangen hier 
graag op korte termijn uitsluitsel over.

Organisatie-aanpassingen, pagina 27/28, punt 4.5

Medio 2016 heeft een herschikking plaatsgevonden van een aantal businessunits. De 
OR heeft in een eerder stadium aangegeven over deze herschikking te adviseren aan 
de hand van dit plan. Bij nader inzien zien wij toch graag een separate adviesaanvraag 
tegemoet. Dit wordt ingegeven door het aangepaste organigram waarin wij toch een 
wat andere vorm/invulling constateren.
Ook voor de aanpassing van het dienstencentrum (shared service center) zien wij 
graag een adviesaanvraag tegemoet. Beide aanvragen willen wij in het eerste kwartaal 
2017 ontvangen.
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Conclusie
Met inachtneming van bovenstaande op- en aanmerkingen delen wij u mede dat de 
OR positief tegenover dit plan staat.

Met vriendelijke groet,

'everaars
Voorzitter Ondernemingsraad Ergon


