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Geachte heer't Jong, beste Robert,

Op 11 februari 2016 heeft u de OR ISD Bollenstreek (hierna: OR) het bedrijfsplan voor het op te
richten Service PuntWerk (hierna: SPW), begeleid door een aanbiedingsbrief, aangeboden. Dit na het
voorgenomen besluit door de 6 colleges over dit bedrijfsplan en aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling Kust-, duin- en Bollenstreek (hierna GR KDB). U vraagt de OR een
advies uit te brengen over het huidige bedrijfsplan.

Inleiding
Het bedrijfsplan volgt op de Contourennota. Over de Contourennota hebben de drie OR
vertegenwoordigingen op 25 februari 2015 negatief geadviseerd omdat er nog teveel open eindjes en
onduidelijkheden waren. ln het bedrijfsplan en de aanbiedingsbrief worden een aantal zaken
verduidelijkt.

U geeft aan dat slechts de voorgenomen besluiten díe betrekking hebben op de personele gevolgen
van de reorganisaties bij de betrokken partijen die leiden tot de totstandkoming van het SPW
adviesplichtig zijn. U beperkt zich hiermee tot de gevolgen voor het personeel dat direct getroffen
wordt. Het adviesrecht strekt echter verder. De oprichting van het SPW heeft niet alleen gevolgen
voor het personeel dat overgaat maar ook voor de betrokken organisaties. Zoals u ook aangeeft in de
aanbestedingsbrief blijft uitkeringsverstrekking/handhaving en re-integratie/werk met elkaar
verbonden. Het functioneren van het SPW is medebepalend voor de uitstroom, en heeft direct effect
op het aantal bijstandsgerechtigden, de werkdruk binnen de ISD Bollenstreek en de benodigde
budgetten. ln verband hiermee richt het advies van de OR zich niet alleen op de personele gevolgen,
maar ook op bepaalde onderdelen van het SPW.

Allereerst wordt ingegaan op de nader uitgewerkte punten van de Contourennota en vervolgens op
een aantal personele zaken van het SPW.
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Nader uit te werken punten Gontourennota SPW

Pu nt I l. Verd u idel ijking doel stellinge n
ln het bedrijfsplan geeft u aan dat voor de start van het SPW per 1 juli 2016'de focus ligt op het
opstarten, inrichten, vormgeven samenwerking in werkprocessen en aan de slag bij en met het SPW
terwiilde dienstverlening doorloopf'\ Verder stelt u dat op basis van de werkpraktijk van het eerste half
jaar specifiekere doelstellingen geformuleerd worden.

Naar mening van de OR is het juist van belang om vooraf doelstellingen vast te stellen en te
concretiseren zodat de resultaten van het eerste half jaar geëvalueerd kunnen worden. Aan de hand
van deze uitkomsten kunnen doelstellingen bijgesteld worden. De OR adviseert hierin om de
uitstroomcijfers van de afgelopen jaren, die bij de betrokken ondernemíngen bekend zijn, als basis te
nemen. Daarbijzal onderlinge terminologie gelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld wat een "succesvolle
plaatsing" inhoudt: iemand plaatsen op een parttime baan, waarbij geen uitstroom uit de uitkering
gerealiseerd wordt, zou door de plaatsende partij als een score geteld kunnen worden maar door de
uitkeringverstrekkende organisatie niet.

Punt lV juridische constructie en positionering
ln de Contourennota was slechts sprake van drie varianten, waarna een vierde variant op verzoek van
de drie OR vertegenwoordigingen is toegevoegd. Naar de mening van de OR is met de aangevoerde
argumenten en uitvoeringsvoordelen (eigen identiteit, aansturing vooraf en controle achteraf mogelijk,
scheiding tussen verschillende activiteiten GR KDB, juridische aspecten, scheiding l- en P-deel,
privacyregelingen) voldoende aangetoond dat de gekozen rechtsvorm/juridische constructie van het
SPW als een aparte entiteit binnen de GR KDB boven de overige varianten prevaleert.

Overigens is het voor de OR onduidelijk hoe het organogram van het SPW er uit gaat zien; wie gaat
de manager en het personeel aanstellen?
En hoe is bijvoorbeeld de samenwerking tussen het SPW en de betrokken partijen (lSD Bollenstreek,
gemeente Katwijk, Maregroep, UWV, Holland Rijnland, Servicepunt 71, enz.) geregeld?

Punt Vll: Missie, visie en strategie
Formulering van missie, visie en strategie wordt volgens de aanbiedingsbrief niet gedaan, maar
overgelaten aan de mensen die t.z.t. bij het SPW gaan werken. Naar de mening van de OR zouden
met name missie en visie bekend moeten zijn bij de start van het SPW omdat hierin de reden van het
oprichten van het SPW ligt.

Bemensing SPW

Formatie
ln bijlage 5 van het bedrijfsplan staat in absolute aantallen vermeld hoe groot de doelgroep is die het
SPW moet gaan bedienen: in totaal 1413 cliënten in groep 1, groep 2 en groep 3 van ISD en Katwijk
tezamen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met de bijzondere doelgroep genoemd
onder punt 3.2.2. van het bedrijfsplan. Het SPW start met een formatie van in totaal B Fte.

De OR vraagt zich af in hoeverre deze formatie voldoende is om het SPW succesvol te kunnen laten
functioneren en alle beoogde taken uit te kunnen voeren. ln het bedrijfsplan wordt naar de
Contourennota verwezen voor de berekening, maar de formatie in de Contourennota wijkt af van de
formatie in de bedrijfsplan. ln de Contourennota wordt namelijk uitgegaan van een formatíe van 14,57
fte. Het is de OR onduidelijk wat de reden(en) is/zijn voor het naar beneden bijstellen van de formatie.

Waar rekening mee gehouden dient te worden is dat 2/3 deel van de doelgroep van het SPW een
afstand heeft tot de arbeidsmarkt en lichte of langdurige ondersteuning nodig heeft voor het vinden
van geschikt werk. Dit vergt, zoals ook ven¡vacht wordt in de Contourennota (onder punl 4.2 Formatie),
een intensieve inzet naar werkgevers en begeleiding van de doelgroep. En als het personeel zich
naast het voortzetten van de huidige dienstverlening, ook bezig moet gaan houden met de inrichting
van het SPW, waardoor in het eerste jaar een productieverlies wordt verwacht van 15 tot2}o/o, dan zal
de werkdruk onder het personeel alleen maar groter worden. Zowel OR als de desbetreffende
medewerkers van de ISD Bollenstreek die mogelijk naar het SPW over gaan maken zich zorgen
hierover.
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Geadviseerd wordt daarom de benodigde formatie te herberekenen op basis van de aantallen die in
bijlage 5 genoemd staan en bestaande, bijde doelgroep passende, normgetallen. En de benodigde
formatie te vergelijken met de formatie binnen andere (vergelijkbare) werkbedrijven.

Functie
De OR heeft vraagtekens bij de functies die aangeleverd worden en de verschillen in de
functiebenamingen. Van de ISD Bollenstreek gaat geen formatie voor accountmanagement over
omdat deze functieomschrijving binnen de organisatie niet gebruikt wordt. Desalniettemin wordt
binnen het huidige Werkgeverservicepunt (Wgsp) de functie accountmanager vervult door een
consulent van de ISD Bollenstreek. Gemeente Katwijk hanteert wel beide functiebenamingen.
Maregroep daarentegen levert alleen accountmanagers. Om de onderlinge verschillen tussen de
betrokken partijen geen rol te laten spelen in de plaatsingsprocedure adviseert de OR om de selectie
te baseren op functie-inhoud van de medewerkers in plaats van hun functiebenamingen.
Overigens kan de OR instemmen met de genoemde uitgangspunten met betrekking tot plaatsing van
de consulenten/ administratieve ondersteuning/ accountmanagers, te beoordelen door een
plaatsingscommissie. De OR adviseert deze plaatsingscommissie volledig onafhankelijk te laten zijn.

Werving manager
Een nieuwe manager moet volgens de aanbiedingsbrief geworven worden uit één van de huidige
managers binnen lSD, Katwijk of MareGroep. Dat de huidige Kwartiermaker hiervan buitengesloten
wordt, verbaast de OR. Juist omdat de kwartiermaker in de afgelopen periode naar mening van de OR
grote stappen heeft gemaakt richting realisatie van het SPW en zij ook het draagvlak heeft onder de
medewerkers van de ISD Bollenstreek. Bij de aanstelling van de Kwartiermaker is gesteld dat deze
niet automatisch manager zalworden. Dit impliceert echter niet dat Kwartiermaker de manager niet
mag worden.

De OR adviseert de functie van manager in te laten vullen via een externe sollicitatieprocedure. Een
externe kandidaat heeft geen verbondenheid met de drie organisaties en kan zich daardoor objectief
opstellen. Daarbij brengt een externe kandidaat frisse nieuwe wind voor het SPW. Elementen die naar
mening van de OR een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe en eigen identiteit van het
SPW. Zoals ook bij de aanstelling van de huidige Kwartiermaker, ziet de OR in de
aanstellingsprocedure van de betreffende manager een (belangrijke) rolweggelegd voor de OR'en
van de deelnemende organisaties.

Arbeidsvoorwaarden
Voorgesteld wordt om de arbeidsvoorwaarden onderling te harmoniseren, waarbij een afbouwregeling
van maximaal 3 jaar gehanteerd wordt. De OR stelt voor de arbeidsvoorwaarden van de
participerende organisaties naast elkaar te leggen en per onderdeel de beste regeling van toepassing
te laten zijn op het personeel dat over gaat naar het SPW. Op individuele basis kan dan een op maat
gemaakte regeling worden getroffen met een overgangsperiode.

Ove rige bed rijfsvoeri ng
Het SPW zal qua locatie gehuisvest worden binnen de muren van de MareGroep. Daarnaast koopt
het SPW diensten in van de MareGroep met betrekking tot werkplekautomatisering, financiële
administratie, salarisadministratie, HRM en toegangsbeveiliging. ln de begroting zijn hiervoor twee
posten opgenomen. Om de begroting helder en transparant te presenteren, wordt geadviseerd een
"Service Level Agreement" op te stellen waarbij de kosten per werkplek duidelijk genoemd zijn.
Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit van de betreffende dienstverlening beschreven, maar het biedt
ook duidelijk wat de kosten zullen zijn wanneer het SPW uitgebreid moet worden.

Resterende vragen
Als laatst maar zeker niet minst belangrijk is de vraag hoe de medezeggenschap binnen het SPW en
de gemeenschappelijke regeling KDB geregeld gaat worden.
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Samenvatting advies OR:
Dit advies van de OR beperkt zich niet tot het personele vraagstuk en de betrokken medewerkers,
maar is gericht op het totaalplaatje.

De OR wil duidelijk aangeven positief te staan tegenover het besluit ten aanzien van de oprichting van
het Service Punt Werk (SPW).

De OR staat ook positief tegenover de gemotiveerde keuze voor de gekozen rechtsvorm/juridische
constructie van het SPW als een aparte entiteit.

Echter zijn er ook enkele onderwerpen waar de OR aanvulling/ nadere uitwerking op zou willen zien.

Om uiteindelijk de resultaten van het SPW te kunnen evalueren adviseert de OR vooraf vast te stellen
welke resultaten behaald moeten worden. Deze moeten worden afgezet tegen de resultaten die in het
verleden door de verschillende organisaties zijn behaald. Hierbíj is het van belang om de onderlinge
terminologie af te stemmen.

De OR adviseert met name missie en visie vóôraf vast te stellen, omdat hierin de reden van het
oprichten van het SPW ligt.

ln het bijzonder adviseert de OR het aantal FTE dat nodig is voor bediening van de doelgroep (en de
uit te voeren taken) te herberekenen op basis van de voor die doelgroep geldende normgetallen.

De OR is akkoord met de genoemde uitgangspunten voor het invullen van de uiteindelijke bemensing.
De OR adviseert de plaatsingscommissie te laten bestaan uit onafhankelijke leden. Voor de selectie
van de consulenten en accountmanagers wordt geadviseerd uit te gaan van de functie-inhoud in
plaats van functiebenaming. Voor de functie van manager SPW adviseert de OR om deze vacature
open te stellen voor externe kandidaten en de drie OR vertegenwoordigingen in de
aanstellingsprocedure te betrekken.

De OR stelt voor om vanuit de deelnemende organisaties per onderdeel de meest positieve
arbeidsvoorwaarden over te nemen en op het personeel van het SPW van toepassing te laten zijn,
zodat er nooit sprake kan zijn van achteruitgang op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Op het gebied van bedrijfsvoeríng adviseert de OR in het kader van transparantie een "service Level
Agreement" met MareGroep op te stellen, waarin vastgelegd het serviceniveau en de kosten per
werkplek.

Afsluitend
De OR tracht door middel van dit advies een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en
uitwerking van het SPW. Binnen de OR zal het SPW de komende periode een vast agendapunt
blijven. Wij verwachten daarin verder bijgepraat te worden over de in dit advies genoemde
onduidelijkheden en verdere ontwikkelingen. Laat natuurlijk onverlet dat u de OR, op cruciale punten
of beslismomenten, (schriftelijk) advies kan vragen.

Ten sfotte wil de OR aandacht vragen voor de medewerkers die direct worden geraakt door de
ontwikkelingen rond de oprichting van het SPW. Het proces duurt aljaren en al die tijd leven zij in
onzekerheid over hun toekomst. Dit trekt een zware wissel op hun gevoel van welzijn. ln verband
hiermee is het van belang dat er voortgang komt in het proces, waarbij nauwkeurigheid echter niet op
de achtergrond mag raken.

groet,
de Ondernemin

Huug van Duijn
Voorzitter

Met
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