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Opmerking: door het late moment waarop deze vragen zijn gesteld, is het niet mogelijk 
geweest de antwoorden af te stemmen met Ferm Werk 
 

1) Op bladzijde 2 van de Kaderbrief 2019-2022 staat dat uitbreiding van 
detacheringsbanen o.a. leidt tot uitstroom. Echter bij detacheren behoudt men toch 
het dienstverband/regeling die men had bij Ferm Werk? 
Antwoord: een inwoner met een bijstandsuitkering kan maximaal 23 maanden een 
detacheringsbaan bezetten. Daarna ontstaat nl. recht op een vaste aanstelling en dat 
is niet de bedoeling. Bij een detacheringsbaan wordt aan het inlenende reguliere 
bedrijf gevraagd de gedetacheerde medewerker na 23 maanden in dienst te nemen. 
Zo ontstaat uitstroom uit de uitkering. 

2) Indien de detachering is afgelopen keert men dan terug naar Ferm Werk? Indien dit 
het geval waar zit dan de uitstroom? 
Mocht de inlenende werkgever de medewerker niet in dienst nemen dan eindigt ook 
het dienstverband tussen de medewerker en Ferm Werk. Ferm Werk gaat zich daarna 
natuurlijk inzetten om alsnog uitstroom uit de uitkering te realiseren. 

3) Centraal in de aanpak van Ferm Werk staat maatwerk. O.a. door gesprekken te 
voeren en verbinding te maken. Bestaat het maatwerk uit willekeurige interventies of 
een uniform pakket interventies waaruit per individu een keuze gemaakt kan 
worden? 
Beide. Ferm Werk heeft de opdracht maatwerk te leveren afgestemd op de cliënt en 
zijn/haar omstandigheden. Daar heeft Ferm Werk ook een beperkt budget voor. 
Onderdeel van het maatwerk is het aanbod dat Ferm Werk in huis heeft aan 
trainingen, taalonderwijs en werkervaringsplekken binnen het leer- en 
ontwikkelcentrum. Een mooi relatief nieuw voorbeeld is het starten van de training 
Power vrouwen binnen Ferm Werk.  

4) Ervaring leert dat maatwerk en geen uniforme aanpak een groter beroep doet op het 
aantal personeelsleden en middelen en dus geld. Hoe ziet dit er bij Ferm Werk uit? 
Dit valt niet in algemene zin te beantwoorden. Bij het inzetten van 
begeleidingsinstrumenten (maatwerk en uniform aanbod) is het steeds zaak kosten 
en mogelijke opbrengsten tegen elkaar af te wegen. Als deelnemende gemeente 
hebben we daarop invloed via het vaststellen van ene zienswijze op de begroting 
Ferm Werk en het beoordelen van de  kwartaalrapportages. 

5) Waaraan moet gedacht worden in geval van een flexibel te bepalen organisatievorm? 
Ik kan niet nagaan wat precies wordt bedoeld met deze vraag. In algemene zin is van 
belang dat de organisatie en formatie van Ferm Werk kan meebewegen met de vraag 
die vanuit de deelnemende gemeenten wordt gesteld. Dat betekent dat de omvang 
en de functiestructuur van Ferm Werk een flexibele component moet hebben 
waarmee kan worden gereageerd op verzoeken van deelnemers. Ferm Werk streeft 
daar naar. 
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6) Op blz. 5 wordt gesproken over cat. 3 en 4 waarin met name mensen met een 
taalachterstand inzitten. De groep mensen heeft een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Op blz. 7 valt deze groep echter opeens onder cat. 1 en 2. Wat is de 
juiste categorie en aanpak? 
Een groot gedeelte van het bestand bestaat uit mensen met een taalachterstand. 
Inmiddels heeft één derde van de inwoners met een bijstandsuitkering een 
taalachterstand. Een gedeelte daarvan is ingedeeld in categorie 3 of 4 omdat deze 
mensen moeilijk naar betaald werk te begeleiden zijn. Het kan zijn dat deze mensen 
ook nog andere problemen hebben of bijvoorbeeld al langdurig buiten het 
arbeidsproces staan. 
Het deel van de cliënten dat in categorie 1 of 2 is ingedeeld bestaat uit recent 
gehuisveste statushouders. Als zij versneld de taal leren zijn zij in principe goed te 
ontwikkelen naar betaald werk. Ferm Werk heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld 
waarbij intensief wordt samengewerkt met Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart en 
Wij zijn Woerden. 

7) In verband met de afbouw van de WSW medewerkers moet die afname opgevuld 
worden door nieuw beschut en garantiebanen. Nieuw beschut gaat binnen Ferm 
Werk aan het werk. Hiermee wordt niet ingezet op regulier werk.  
- Past het niet bij de onder 2.2 genoemde top en middenkader om voor de 
organisatie andere strategische keuzes te maken dan die van vervanging van de 
WSW uitstroom? 
Dit is geen technische vraag maar een politieke. Het gaat namelijk om de vraag hoe 
de groep inwoners met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt het best is 
geholpen. Wordt ingezet op het toch aanbieden van een betaalde baan (nieuw 
beschut of garantiebaan) of is een traject naar dagbesteding voor de hand liggend? 
En als voor het tweede wordt gekozen hoe kan dan de voorziening Ferm Werk 
kostendekkend overeind blijven als het aantal WSW-ers verder afneemt? Het bestuur 
van Ferm Werk denkt vanzelfsprekend na over deze vragen. 
- Waarom wordt voor deze groep mensen niet een andere werksoort ingezet die hun 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot? 
Het is mij niet duidelijk wie wordt bedoeld met deze groep. De WSW wordt 
afgebouwd, instroom is niet meer mogelijk. De raad van Woerden heeft uitgeproken 
dat maximaal ingezet moet worden op het creëren van garantiebanen (een baan met 
loonkostensubsidie bij een reguliere werkgever) en nieuw beschut werk (een betaalde 
baan binnen de muren van Ferm Werk). 

8) De loonkosten stijgen de komende jaren, dat zou als gevolg van de stijgende 
arbeidsvoorwaarden zijn.  
- Blijft het personeelsbestand ondersteunend personeel op dezelfde sterkte? 
of is er sprake van een toename? 
Er zal geen sprake zijn van een toename tenzij de raad van Woerden aandringt op 
extra investeringen om bijvoorbeeld meer te kunnen betekenen voor de groep 
inwoners met een grote afstand tot betaald werk. 
- Voor beide gevallen geldt, hoe is dit te rijmen met een grote uitstroom van de WSW 
en medewerkers die een baan vinden en er nog geen formeel zicht op nieuwe 
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instroom is? 
De loonkosten waar op wordt gedoeld betreffen de kosten van regulier personeel van 
Ferm Werk (consulenten, begeleiders, management en staf). Een groot gedeelte van 
deze deze personeelsleden zijn betrokken bij het verstrekken van uitkeringen en het 
uitvoeren van minimaregelingen. Daarnaast zijn er consulenten met de taak cliënten 
naar betaald werk te bemiddelen. Omdat het bestand nogal in beweging is 
(gedurende het jaar stroomt één derde uit en stromen evenveel inwoners in) blijft een 
forse formatie noodzakelijk. De begeleiding van zittende WSW-ers en de bemiddeling 
en begeleiding van inwoners naar een garantiebaan of beschut werk maakt een 
relatief klein onderdeel uit van de werkzaamheden en kosten. Overigens is de daling 
van het aantal WSW-ers niet heel erg groot. De daling vindt plaats via natuurlijk 
verloop; zo’n 5% per jaar. 

9) Ferm Werk wil samenwerkingsverbanden met derden aan, bij betekent dit voor het 
huidig zittende personeel? 
Voor zover bekend voorlopig niets. Op dit moment worden de mogelijkheden van 
samenwerking alleen nog verkend. 

10) Welke efficiëntie slag gaat gemaakt worden met de genoemde investeringen op ict 
gebied? Tot hoeveel besparing zal dit leiden in kosten en personeelsbezetting? 
Ferm Werk onderzoekt de mogelijkheden van verdere digitalisering. Daardoor zou de 
doorloopsnelheid van aanvragen uitkeringen levensonderhoud en minimaregelingen 
kunnen worden verhoogd. Hiermee hangen echter meerdere vragen samen zoals: 
kunnen de regelingen voldoende worden vereenvoudigd om te kunnen digitaliseren, 
hoe wordt de toetsing georganiseerd (100% of steekproefgewijs) en hoe kunnen 
inwoners worden ondersteund bij het digitaal aanvragen van voorzieningen. Op dit 
moment valt derhalve niet te bepalen welke effecten de investeringen precies zullen 
hebben.      
 

 
 
 
 


