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Raadsvragen – Grensoverschrijdend seksueel gedrag en angstcultuur bij Ferm Werk 
 
Inleiding 
Ferm Werk is een gemeentelijke organisatie die namens vier gemeenten, waaronder de gemeente 
Woerden, de participatiewet uitvoert. Via de participatiewet worden mensen ondersteund die 
kunnen werken maar het zonder ondersteuning niet redden. De wet moet er voor zorgen dat meer 
mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. 
 
Grensoverschrijdend gedrag en een angstcultuur dienen in iedere organisatie uitgebannen te 
worden. Dat geldt des te meer voor een gemeentelijke organisatie waar kwetsbare mensen werken. 
Wij zijn in het bezit van een document waarin wordt aangegeven dat er in de tweede helft van 2020 
bij de Raad van Commissarissen van Ferm Werk twee afzonderlijke meldingen zijn binnen gekomen 
waarin werd aangegeven dat een hooggeplaatste medewerker van Ferm Werk seksuele relaties zou 
zijn aangegaan met meerdere medewerksters en een client van Ferm Werk. Daarnaast zou 
betreffende persoon meerdere collega’s hebben geprobeerd te verleiden en was er sprake van een 
angstcultuur op de werkvloer, zo luidde de melding. 
 
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft daarop het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit vier 
wethouders van de vier, aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) deelnemende gemeenten, 
geïnformeerd. RvC en DB hebben daarop aan een extern bureau uit Rotterdam de opdracht gegeven 
een onderzoek uit te voeren. 
 
Vragen aan het college: 

1. In de beantwoording van technische vragen van 13 januari jl (Thema avond 
“begrotingswijziging en spoorboekje Ferm Werk), heeft de wethouder namens het college 
ontkend dat er een extern onderzoek is gedaan naar het functioneren van de top van het 
management van Ferm Werk. Blijft het college bij het standpunt dat een dergelijk onderzoek 
niet heeft plaats gevonden? 

2. Is het college van mening dat de twee afzonderlijke meldingen aan de RvC van Ferm Werk 
van een dusdanige aard zijn dat dit onderzocht had moeten worden? Waarom wel/niet? 

3. Wat zijn de overwegingen van het college geweest om geen melding aan de gemeenteraad 
te maken over hetgeen zich met betrekking tot het geen in de inleiding beschreven staat? 

4. Welke ondersteuning wordt er vanuit de gemeente Woerden aan melders in deze zaak 
gegeven? 

5. Is het college op de hoogte van hoe het op dit moment met de melders van het 
grensoverschrijdend seksueel gedrag en de angstcultuur bij Ferm Werk, gaat? 

6. Wat zegt het over de wijze waarop de omgang met vertrouwelijke kwesties binnen Ferm 
Werk geregeld is, wanneer mensen met meldingen niet naar op een lager niveau 
georganiseerde vertrouwenspersonen gaan maar rechtstreeks de leden van de RvC 
benaderen?  

7. Welke mogelijkheden heeft het college aan de gemeenteraad geboden om de controlerende 
taak uit te voeren, bijvoorbeeld met betrekking tot het stellen van kaders over de veiligheid 
van mensen die werkzaam zijn bij Ferm Werk? 

8. Wanneer zeer ernstige zaken niet aan de gemeenteraad gemeld worden, hoe kan de 
gemeenteraad zich dan een beeld vormen over of de organisatie Ferm Werk wel goed 
functioneert? 

9. De gemeenteraad is recentelijk regelmatig geconfronteerd met stukken van Ferm Werk die 
de raad niet op tijd, in ontwerp of in concept ontving. Hoe heeft de gemeenteraad kunnen 
controleren of dit geen gevolg was van het disfunctioneren van het topmanagement van 
Ferm Werk? 
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10. Er is een governance wijziging van Ferm Werk aangekondigd. Hoe kan de gemeenteraad 
controleren of deze voorgestelde wijziging (mede) een oorzaak vindt in hetgeen in de 
inleiding van deze raadsvragen beschreven staat? 

11. Hoe kan de gemeenteraad invloed hebben (kaderstellend) op een governancestructuur 
waarin de kans op ongepast gedrag tot het absolute minimum beperkt wordt, wanneer de 
gemeenteraad niet op de hoogte is van de kwetsbaarheden binnen de organisatie? 

12. In het Algemeen Bestuur (AB) zit een afgevaardigde van de gemeenteraad. Is deze persoon 
door deze kwestie in een lastig loyaliteitsconflict geraakt? 

13. De organisatie Ferm Werk heeft inmiddels een nieuwe directeur. Is het college van mening 
dat deze persoon het beste tot zijn recht komt en schoon schip kan maken wanneer de 
gemeenteraad op de hoogte is van hetgeen zich heeft afgespeeld binnen Ferm Werk? 
Waarom wel/niet? 
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