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Geachte leden van de Ondernemingsraad,

Hartelijk dank voor uw positief advies op het ter advisering aan uw raad voorgelegde 
Strategisch Plan 2017-2020. Ik deel met u de tevredenheid dat, na een langdurige 
voorbereiding, er voorlopige duidelijkheid is over de rollen en taken die bij de GRWRE 
(Ergon) worden neergelegd door onze gemeenten.

Tevens dank ik u voor de inspanning en tijd die uw raad in het bestuderen, bespreken 
en adviseren van dit plan heeft gestoken. De wereld waarin we terecht gekomen zijn is 
ingewikkeld, waarbij de diversiteit aan regelingen, regionale samenwerking en 
financieringen complex zijn. Reden waarom ik uw constatering dat het plan 
onevenwichtigheden kent, uitleg als: nog niet volledig uitgewerkt.

Dit brengt me ook op de bespreking van de diverse opmerkingen die u in uw advies 
aangeeft.

- Verhouding algemeen directeur Ergon tot Stuurgroep P-bedrijf
Ik onderschrijf uw opvatting dat hier nog verdere invulling en concretisering aan moet 
worden gegeven.

- Contractdetachering
De sw-financiering is een andere dan die van de P-wet. Dit maakt dat in dit deel van 
onze activiteiten de exploitatie nog extra aandacht vraagt. We zijn het met de OR 
eens dat een deel van die spanning opgelost moet worden door een hogere 
vergoeding voor de geleverde inspanning te vragen. We zijn hier al mee begonnen.

- Dienstverlening
Uw opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen en zal afhankelijk zijn van de 
diensten die van ons worden gevraagd.

- Beschut Werken
Inderdaad zijn er inmiddels overheidsbesluiten in procedure die maken dat Beschut 
Werken een gemeentelijke verplichting wordt.
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Inmiddels is aan het Centraal Management Team (van de regio Zuid-Oost Brabant) 
opdracht gegeven om met uitwerkingsvoorstellen te komen. Wij zullen u daarvan op 
de hoogte houden via ons regulier overleg.

- Lage Inkomens Voordeel (LIV)
Terecht constateert u dat inmiddels er uitwerkingsregelingen zijn, die maken dat het 
beoogde en begrote voordeel in onze exploitatie (Optimalisatieplan) wellicht niet 
gehaald gaat worden. Echter, er is nog discussie en lobby gaande over de 
uitwerkingsregels. Mocht er evenwel een tekort ontstaan in de LIV-bijdrage van het 
Optimalisatieplan, dan zullen we in de planperiode ( 2017-2020) naar alternatieve 
bijdragen zoeken en u daarvan op de hoogte houden.

- Vormgeven effectieve participatie
Ik ben het eens met de daar door u aangegeven benadering.

- Begroting WLB
Jaarlijkse zullen de kosten worden berekend op basis van het veronderstelde volume 
aan deelnemers in het WLB en worden de daarmee samenhangende kosten aan de 
gemeenten doorberekend op grond van deze door hun goedgekeurde begroting.

- Loonwaardemeting
Voor de plaatsingen bij Ergon (intern) zullen we niet overgaan tot toepassing van een 
forfaitaire loonwaarde van 50oZo voor het eerste halfjaar, maar is de insteek dat we na 
de proefplaatsing (2 of 3 maanden) een actuele loonwaardemeting beschikbaar 
hebben.
Bij onderschrijding van de 300Zo loonwaarde ligt overgang naar een 
dagbestedingsactiviteit voor de hand.

- Arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid
Leeftijdsbewust personeelsbeleid hangt samen met allerlei beleidsgebieden 
(arbeidsontwikkeling, inzetbaarheid, plaatsingsbeleid, vitaliteitsbeleid, arbobeleid) die 
gezamenlijk er toe leiden dat een medewerker optimaal ingezet kan worden. Het is 
niet ons voornemen daar, anders dan binnen de aangegeven domeinen, iets 
specifieks (regeling of zo) aan u voor te leggen. Uiteraard nemen we daarbij de 
binnen de c.a.o. aangegeven spelregels rond dit thema daarbij in acht.

- Verzuimbeleid
Met betrekking tot het verzuimbeleid hebben we reeds een tussen-evaluatienota bij u 
ingediend. Alle aspecten zullen bij de bespreking daarvan en besluitvorming daarover 
aan de orde komen, inclusief voorstellen om tot aanpassing van 
procedure/instrumentarium te komen, met als doel het verzuim verder terug te 
dringen.
- P&O beleid voor P-wetters
Binnenkort zullen hiervoor voorstellen aan de Stuurgroep en/of Bestuur GRWRE 
worden voorgelegd. Het gaat dan over de aspecten: welke juridische entiteit wordt de 
formele werkgever en onder welke arbeidsvoorwaarden/c.a.o., beleid m.b.t.
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Tijdelijke- en onbepaalde tijd contracten alsmede de medezeggenschap op basis van 
de W.O.R. (wet op de ondernemingsraden). We nemen kennis van uw voorkeur de 
huidige geïntegreerde OR ook voor deze groep in onze GRWRE te laten fungeren.

- Organisatieaanpassingen
We zullen voor de (beperkte) aanpassing van de businessunit-organisatie in het 1e 
kwartaal van 2017 een voorstel aan uw raad voorleggen.
Voor de herschikking in de stafdiensten (dienstencentrum/shared service center) zal 
dat in verband met de per januari nieuw benoemde leidinggevende in het 2e kwartaal 
aan u worden voorgelegd. Dat vraagt meer voorbereidingsVinwerktijd.

Hiermee heb ik alle opmerkingen van een reactie voorzien en kunnen we die 
desgewenst in een volgende Overlegvergadering verder met elkaar bespreken.

Ik dank u voor de wijze en het tempo waarin we de adviesprocedure met elkaar 
hebben doorlopen.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen directeur.


