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Voortgang procesagenda Ferm Werk 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken van een aantal elementen uit de procesagenda Ferm Werk zoals gepresenteerd in de 
Raadsinformatiebrief 14r.00035 van februari 2014 

Naar aanleiding van een aantal toezeggingen en aangenomen moties ontstond in januari van dit jaar de 
behoefte aan een procesagenda Ferm Werk. Die procesagenda is in februari aan de raad gepresenteerd. 
De agenda bevat een behoorlijk aantal activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling van de relatie 
tussen de gemeente en Ferm Werk in vervolg op het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling in 
december 2013. In deze raadsinformatiebrief wordt informatie verstrekt over de voortgang, met name over 
die activiteiten die op agenda voor maart 2014 stonden gepland. 

Kernboodschap: 

Ten aanzien van de elementen van de procesagenda die voor maart stonden gepland, kan het volgende 
worden bericht (er wordt een logische volgorde aangehouden): 

10. Beleidsdocument Participatie, Werk & Inkomen 
Inmiddels is een beleidsbrief opgesteld met als inhoud het bestaande beleid. Tevens is de laatste stand van 
zaken wat betreft de totstandkoming van de Participatiewet weergegeven. 2014 wordt gezien als een 
overgangsjaar; in afwachting van de komst van de Participatiewet worden geen beleidswijzigingen 
voorgesteld. De beleidsbrief wordt als bijlage bij deze Rib ter informatie aan de raad aangeboden 

4. Dienstverleningsovereenkomst 2014 
In het bestuur van Ferm Werk is gesproken over het de DVO 2014. Er zijn in dit verband drie relevante 
documenten: 
- het concept dat in november 2013 aan de raden is aangeleverd 
- een raadsstuk van de gemeente Montfoort waarin aanvullende wensen staan verwoord 
- de raadsinformatiebrief 13r.00445 aanvullende informatie Ferm Werk, die in december 2013 aan de raad 
van Woerden is gestuurd. 
In het dagelijks bestuur van Ferm Werk is op 25 februari jl. gesproken over de stand van zaken. Daarbij 
was vooral aan de orde de vraag hoe gekomen kan worden tot een snelle vaststelling van de DVO 2014. 

Inleiding: 



Afgesproken is dat de DVO 2014 zich vooral zal beperken tot een extrapolatie van resultaten over 2013. 
Vanuit Woerden is (in het verlengde van de Rib 13r.00445) aangegeven ook enkele procesvariabelen te 
willen opnemen. Tijdens de commissievergadering op 13 maart kan worden aangegeven wat de voortgang 
is. 
De DVO 2015 kan dan volledig worden gebaseerd op de visie die de nieuwe raad kan vaststellen met 
betrekking tot het te voeren beleid rondom Participatie, Werk & Inkomen. Het visiestuk en de DVO 2015 
staan gepland voor oktober 2014. 

13. Begroting G R Ferm Werk 2014 
De begroting van de G R kan definitief worden gemaakt na vaststelling van de DVO. Grotendeels wordt de 
begroting opgesteld als extrapolatie van IASZ 2013. Verwacht wordt dat de begroting kan worden 
aangeleverd voor de commissievergadering van 9 april 2014 

7. Notitie innovatiekracht Ferm Werk 
Het bestuur van Ferm Werk heeft het initiatief genomen tot het verder ontwikkelen van innovatiekracht 
binnen Ferm Werk. Dat traject is inmiddels gestart onder begeleiding van een extern deskundige maar nog 
niet afgerond. Dat wordt mede veroorzaakt door de aandacht die binnen Ferm Werk logischerwijs moet 
uitgaan naar het implementeren van processen en systemen die noodzakelijk zijn voor de adequate 
dienstverlening aan inwoners (bijstandgerechtigden, WSW-ers, etc). Naar verwachting zal rapportage over 
de versterking van innovatiekracht kunnen plaatsvinden in april 2014. 

9. Implementeren cliëntparticipatie bij Ferm Werk 
Op dit moment is binnen Ferm Werk een WSW-raad actief. Daarnaast zijn op het gebied van de W W B de 
RAWB (Woerden, Montfoort en Oudewater) en P U R E E (Bodegraven-Reeuwijk) actief. Met de betrokken 
raden is in december een gesprek gevoerd over cliëntparticipatie binnen de nieuwe situatie. Dat gesprek 
wordt de komende tijd binnen Ferm Werk voortgezet. 
In breder verband is cliëntparticipatie een onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2014 bij het Integraal 
Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2016, consultatieversie. Daarbij is ook aan de orde de invloed van 
adviesraden op het (strategisch) beleid van de gemeente en de wijze waarop (sociaal domein breed) 
cliënttevredenheid kan worden gemeten. Daarnaast wordt nagedacht over de relatie tussen gemeentelijke 
adviesraden en de cliëntraad Ferm Werk. 
2014 wordt gebruikt om samen met de bestaande advies- en cliëntenraden, de vier gemeenten en Ferm 
Werk, de cliëntenparticipatie binnen het sociaal domein en Ferm Werk in het bijzonder verder vorm te 
geven. 

16. Verkenning signalen De Sluis 
In de zijlijn van de behandeling van de G R Ferm Werk in de raden van de deelnemende gemeenten 
hebben RAWB en FNV lokaal aandacht gevraagd voor signalen van inwoners die onvrede hebben met de 
werkwijze van De Sluis (voorganger van Ferm Werk). Naar aanleiding daarvan is een verkenning 
uitgevoerd. Inmiddels is een eerste rapportage opgesteld. De rapportage wordt besproken met Ferm Werk 
voordat verdere eventuele consultatie bij derden plaatsvindt. Daarna zal zo spoedig mogelijk de raad 
worden geïnformeerd. 

20. Wachtlijstverordening W S W 
De afgelopen periode was er geen plaatsingsruimte WSW. Dat wil zeggen dat inwoners met een W S W -
indicatie op de wachtlijst niet in dienst konden worden genomen omdat voor hen geen subsidie kon worden 
verkregen. Onlangs is die situatie gewijzigd; door omvangrijk natuurlijk verloop is plaatsingsruimte ontstaan 
van zo'n 20 fte. Om bij de plaatsing van personen voorrang te kunnen verlenen aan hen die al via een 
schakeltraject binnen Ferm Werk (of elders) werkzaam zijn, is het noodzakelijk een verordening vast te 
stellen. Overigens geldt binnen beide categorieën (personen die wel en personen die niet deelnemen aan 
een schakeltraject) normaal anciënniteit als volgorde. De verordening wordt conform de 
gemeenschappelijke regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk nadat de raden van 
de deelnemende gemeenten een zienswijze hebben gegeven. In verband met de haast tot plaatsing over te 
gaan, is door het A B van de G R het besluit reeds genomen onder voorwaarde van een zienswijze van de 
verschillende raden. In een bijlage is de verordening vermeld en toegelicht. 
Voordat tot plaatsing en indienstname wordt overgegaan worden betrokkenen geïnformeerd over de 
consequenties. Daarbij gaat het met name om de gevolgen voor de inkomenssituatie in het geval het 
dienstverband na 31 december 2014 niet wordt voortgezet (recht op W W na 39 weken werk, herleving van 
een Wajonguitkering). 



Vervolg: 

In het vervolg zal voor elke commissievergadering een raadsinformatiebrief verschijnen die ingaat op de 
voortgang van activiteiten die staan vermeld op de procesagenda. 

Bijlagen: 

1. Wachtlijstverordening W S W met toelichting 

De secretaris WethoiJdef wetno 

O 3 
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Wachtlijstverordening Wet sociale werkvoorziening 2014 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. 

het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 

Dagelijks Bestuur: 

UWV: 

Ingezetene: 

Wajong: 

Wwb: 

Wsw: 

Wachtlijst: 

Wsw-geïndiceerde: 

de persoon die in de gemeente woonplaats heeft, als bedoeld in de artikelen 
10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. 

Wet werk en bijstand. 

Wet sociale werkvoorziening. 

het overzicht, als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wsw, van Wsw-
geïndiceerde ingezetenen, die geen Wsw-dienstbetrekking hebben en 
beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden 

een persoon, die blijkens een indicatiebeschikking of een 
herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep 
als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 Wsw behoort. 

Wsw-dienstbetrekking: de dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste 
omstandigheden, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wsw. 

Wsw-schakeltraject: 

Begeleid werken: 

een passende leer-werkvoorziening die op vrijwillige basis gevolgd kan 
worden met behoud van uitkering. 

het werken door een Wsw-geïndiceerde bij een reguliere werkgever, 
waarvoor subsidie aan de werkgever wordt verstrekt als bedoeld in hoofdstuk 
3 van de Wsw. 

Plaatsing: het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een Wsw-geïndiceerde. 

Artikel 2 Uitvoering 

Deze verordening wordt ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk uitgevoerd door het 
Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam. 

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde 

1. Voor het in aanmerking komen voor een Wsw-dienstbetrekking geldt de volgorde van plaatsing op 
de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden de volgende groepen wachtlijstkandidaten met 
voorrang geplaatst, waarbij de volgende prioriteitsstelling geldt: 
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I. Wsw-geïndiceerden die deelnemen aan het Wsw-schakeltraject; 
II. Wsw-geïndiceerden die in aanmerking komen voor begeleid werken en voor wie een 

geschikte begeleid werken plek is gevonden; 
III. Wsw-geïndiceerden die een Wwb-uitkering ontvangen; 
IV. Overige Wsw-geïndiceerden. 

Binnen elk van deze vier categorieën geldt de volgorde op basis van de datum waarop de 
indicatiebeschikking is genomen, waarbij degene die zich het eerst heeft aangemeld het eerst recht op 
plaatsing heeft. 

Artikel 4 Extra voorziening wachtlijst 

Wsw-geïndiceerden die op de wachtlijst staan, krijgen in afwachting van een Wsw-dienstbetrekking 
een tijdelijke voorziening aangeboden in de vorm van een Wsw-schakeltraject. 

Artikel 5 Hardheidsclausule 

1. Het Dagelijks Bestuur kan ten gunste van de geïndiceerde afwijken van de bepalingen van de 
verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden. 

2. In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, beslist het Dagelijks 
Bestuur, met inachtneming van de individuele omstandigheden van de geïndiceerde. 

Artikel 5 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie. 

Artikel 6 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Wachtlijstverordening Wsw 2014'. 
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Toelichting op de Wachtlijstverordening Wet sociale 
werkvoorziening 2014 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan het op de Wsw wachtlijst te staan: . 
a) een geldige Wsw-indicatie; 
b) beschikbaarheid om een Wsw-dienstverband te aanvaarden. 

Dit laatste is niet meer het geval als iemand al een Wsw-dienstverband heeft verworven en tijdelijk 
niet het geval bij langdurige ziekte en detentie. 
Een indicatie wordt o.a. ingetrokken als iemand passende arbeid weigert of regulier werk heeft 
aanvaard. 

Artikel 2 Uitvoering 

De wachtlijst van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater wordt 
beheerd door de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. Hierbij hoort ook de 
plaatsing van geïndiceerden op Wsw-gesubsidieerde formatieplaatsen. 

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde 

Met dit artikel wordt het mogelijk van het fifo-principe (first in, first out) af te wijken. 

Artikel 4 Extra voorziening wachtlijst 
Aan alle personen op de Wsw-wachtlijst wordt een Wsw-schakeltraject aangeboden. Dat wil zeggen 
dat zij binnen Ferm Werk kunnen starten met werkzaamheden zonder dat zij een Wsw-dienstverband 
bij Ferm Werk hebben. 

Artikel 5 Hardheidsclausule 

Beslissingen die worden genomen op basis van lid 1 of lid 2 kunnen andere wachtende SW-ers 
benadelen. Daarom moeten ze goed worden gemotiveerd. 

Artikel 6 Inwerkingtreding 

De verordening geldt voor onbepaalde tijd. 
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