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Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 1 oktober 2020 

Aan- en afwezigen 
Naam Functie Deelnemer Aan- of 

afwezig 

Namens het algemeen bestuur GR Ferm Werk 

George Becht voorzitter  Woerden Aanwezig 

Marieke van Noort lid  Woerden Aanwezig 

Inge Nieuwenhuizen lid/vice voorzitter Bodegraven-Reeuwijk Aanwezig 

Els Oliwkiewicz lid Bodegraven-Reeuwijk Aanwezig 

Yolan Koster-Dreese lid Montfoort Aanwezig 

Leo Hammendorp plaatsvervangend lid   Montfoort  Aanwezig 

Bob Duindam lid Oudewater Aanwezig 

Kees de Bruijn lid Oudewater Aanwezig 

Namens de directie Ferm Werk 

Bernhard Drost algemeen directeur/ secretaris AB  n.v.t Afwezig 

Sijko Wierenga plaatsvervanger directeur n.v.t. Aanwezig 

Angelique Pruijssers controller n.v.t. Aanwezig 

Naomi Hanemaaijer manager afdeling Inkomen n.v.t. Aanwezig 

Bram Terwijn manager afdeling werk en participatie n.v.t. Aanwezig 

Elly Vos beleidsadviseur /bestuursondersteuner n.v.t Aanwezig 

Namens de raad van commissarissen Ferm Werk NV / raad van advies GR Ferm Werk 

Rinus Tersteeg adviseur n.v.t  Aanwezig 

Onafhankelijke voorzitter 

John Bijl  technisch voorzitter vergadering n.v.t Aanwezig 

 

1.   Opening en agenda 
John Bijl opent de vergadering waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld. Deze luidt: 
1 Agenda 
2 Ingekomen stukken 
3 Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
4 Verslag archief- en informatiebeheer 2019 
5 Stand van zaken bij Ferm Werk en gemeenten 
6 Procedure begrotingswijziging 2020 
7 Rondvraag 
 

2.   Ingekomen stukken 
Er waren geen ingekomen stukken.  
 

3.   Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst 
 
Verslag AB-vergadering van 2 juli 2020 
De leden van het algemeen bestuur hadden over dit verslag geen inhoudelijke opmerkingen. 
Naar aanleiding van het verslag is het volgende opgemerkt: 

Els Oliwkiewicz vertelt dat er als vervolg op de tegenstem van Bodegraven-Reeuwijk bij het onderwerp 
begroting 2021 intensief en constructief ambtelijk overleg is gevoerd over de nieuw op te stellen begroting 
voor 2021 en de mogelijkheden en noodzaak tot bijstelling. Tevens heeft haar gemeente aangedrongen op 
het apart registreren van de gevolgen van de coronacrisis, zodat een vergelijking van de nieuwe begroting 
met de oude begroting met name ook ten aanzien van het verschil van € 650.000 inzichtelijk blijft.  

Kees de Bruijn herinnert eraan dat is gevraagd om het advies van de accountant en het vervolg daarop. 
Hij heeft dit nog niet gezien en vraagt of het stuk er al is. Angelique Pruijssers zegt dat dit gaat over het 
rapport van bevindingen van de accountant. Dat is in de RvC wel aan de orde geweest. Afgesproken wordt 
dat de directie hier op terugkomt. Dit wordt als actiepunt genoteerd. 
 
Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 2 juli 2020 ongewijzigd vast. 
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Actiepuntenlijst 
Er stonden geen open actiepunten op de lijst. 
 
 

4.   Verslag archief- en informatiebeheer 2019  
John Bijl legt uit dat een verslag over het informatiebeheer jaarlijks moet worden vastgesteld. In het 

voorliggende verslag is te lezen dat de archiefinspecteur voor enkele aandachtspunten al meer dan eens 
aandacht heeft gevraagd. Op dit moment zijn een aantal actiepunten opgepakt, maar nog niet voltooid.  

Sijko Wierenga voegt hieraan toe dat hij aan het dagelijks bestuur al de toezegging heeft gedaan dat de 
terugkerende kritiekpunten in de volgende rapportage niet meer voor zullen komen. 

Els Oliwkiewicz zegt dat ze getroffen werd door de opmerking in het rapport van de inspecteur dat Ferm 
Werk tegen zijn grenzen aan loopt. Ze vraagt naar de stand van zaken rond de koppeling die in augustus 
2020 zou zijn afgerond. Daarnaast vraagt zij waarom er in 2019 geen audit van de informatiehuishouding is 
uitgevoerd zoals was gevraagd. 

Elly Vos antwoordt dat dit waarschijnlijk de koppeling van bestuurlijke stukken aan het archiefsysteem 
betreft. Dit proces is vertraagd. Ferm Werk is hiervoor afhankelijk van een externe partij. Die is nog doende 
met dit project. Wij dringen er regelmatig op aan te zorgen voor afronding.  Noot: bij nader inzien gaat de 
passage waarnaar Els verwijst om de koppeling van het archiefsysteem aan de applicatie voor Werk en 
Inkomen (Suite). Die is inderdaad al afgerond. De vraagtekens in de tekst die abusievelijk zijn blijven staan, 
zullen worden verwijderd. 
Een aantal andere aandachtspunten van de inspecteur zoals het opstellen van een nieuwe verordening is 
meteen opgepakt. Die zal in de volgende vergadering aan het algemeen bestuur worden aangeboden. De 
vraag waarom de audit vorig jaar niet is uitgevoerd, kan ze niet beantwoorden. Wel kan worden gemeld dat 
die audit inmiddels wordt uitgevoerd. Het rapport wordt binnenkort verwacht. Procedureel is het zo dat het 
dagelijks bestuur met dit verslag verantwoording aflegt aan het algemeen bestuur. Het zal daarna worden 
aangeboden aan de toezichthouder waarbij de opmerkingen van het bestuur ook worden meegedeeld. 

 
 

5.  Stand van zaken bij Ferm Werk en gemeenten  
Sijko Wierenga legt uit dat hij aanwezig is bij het algemeen bestuur als vervanger van Bernhard Drost 

omdat diens ziekte helaas is verhevigd. Bedoeling van dit agendapunt is om de recente ontwikkelingen na 
de Corona uitbraak te schetsen. Daartoe geeft hij het woord aan de afdelingsmanagers Naomi Hanemaaijer  
(Inkomen) en Bram Terwijn (Werk en participatie). 

Naomi Hanemaaijer vertelt dat er in maart en april sprake was van een verhoogde instroom in de 
uitkering. Weliswaar iets minder dan de landelijke trend, maar toch. Die instroom kwam vanuit de WW, maar 
ook door verhuizingen en daarnaast doordat sommige inwoners geen of minder beroep konden doen op hulp 
vanuit hun eigen netwerk. Landelijk gezien was er een grote instroom van jongeren, maar dat was bij Ferm 
Werk minder sterk het geval. De piek die in augustus werd verwacht van jongeren na een korte WW-periode, 
bleef uit. We houden de cijfers in de gaten van het UWV over de mensen die aan het eind zitten van hun 
WW-periode. Die hebben natuurlijk niet allemaal recht op bijstand omdat daarvoor andere voorwaarden 
gelden, maar het geeft wel een indruk. Mogelijk komt er nog een verhoogde instroom in december. 
Verheugend om te zien is dat van de instroom van maart en april al ongeveer de helft weer is uitgestroomd. 
Het is moeilijk om de toekomstige instroom in te schatten nu er weer nieuwe maatregelen zijn afgekondigd 
waardoor mogelijk weer meer mensen hun werk gaan verliezen. 

Marieke van Noort vraagt naar de omvang van de verhoogde instroom in maart en april en of de instroom 
na april weer op het normale niveau was. Geantwoord wordt dat de instroom in het eerste kwartaal was 
verhoogd met 28. Daarin zat dus de instroom van maart. Na april was de instroom inderdaad weer op 
normaal niveau.  

Marieke van Noort vraagt verder of Ferm Werk ook een toename ziet van schrijnende situaties waar de 
regelgeving niet direct op is toegesneden. Naomi Hanemaaijer antwoordt dat er zeker wel probleemsituaties 
voorkomen, maar het is niet zo dat we situaties tegenkomen die we niet kunnen oplossen. 

Leo Hammendorp concludeert dat de gevolgen van Corona op de instroom dus beperkt lijken. Hij vraagt 
of er iets te zeggen valt over mensen die nu in andere regelingen zitten, maar op termijn mogelijk wel voor 
instroom kunnen zorgen.  

Naomi Hanemaaijer legt uit dat het naijl-effect met name betrekking heeft  op de WW. Het is echter zo dat 
lang niet iedereen vanuit de WW doorstroomt naar bijstand, dus een inschatting is moeilijk te maken. 
Overigens stijgt het aantal uitkeringen bij ons wel, want ook de uitstroom is van belang. Daar heeft Corona 
ook invloed op. 
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Bram Terwijn legt uit dat zijn afdeling een zware klus heeft gehad aan uitvoering van de TOZO-regeling 
voor zelfstandigen. De uitstroomcijfers in Q2 zijn inderdaad achtergebleven. Hierbij moet wel bedacht 
worden dat er altijd onderhanden werk is. Die cijfers zijn achteraf dus toch beter dan in de rapportage over 
dat kwartaal is vermeld. De uitstroom is gelukkig weer aangetrokken; op dit moment zitten we ongeveer op 
het beoogde aantal uitstroom naar werk. We hopen dit vast te kunnen houden, maar dat is ook afhankelijk 
van de ontwikkelingen rond Corona en de maatregelen als gevolg daarvan.  

Door de Coronamaatregelen is de NTW fors lager, maar die herstelt zich. Op dit moment ligt die 
ongeveer op 85% van wat is begroot. Het zou mooi zijn als we dit kunnen vasthouden. Over het hele jaar 
echter zal de schade die tijdens de lockdown is opgelopen niet kunnen worden goedgemaakt. 

Bob Duindam vraagt of wij nog echt iets gaan merken van het extra geld dat de arbeidsmarktregio’s 
ontvangen. Ook vraagt hij hoe de samenwerking is met de regionale werkgevers. Bram Terwijn antwoordt 
dat het geld is bedoeld voor werk-naar-werk regelingen en dat er mobiliteitsteams worden ingesteld. Wij 
zouden dit geld graag ontschot willen houden. Geld kan naar werkgevers voor scholing. Maar dat zou 
moeten doorlopen als iemand werkloos wordt en in de WW of de bijstand komt. Gaandeweg moet er 
overigens nog van alles ontwikkeld worden. Op de vraag van Inge Nieuwenhuizen of Ferm Werk ook is 
aangehaakt in de arbeidsmarktregio Midden Holland, antwoordt hij dat dit zo is. Sijko Wierenga voegt 
hieraan nog toe dat in het dagelijks bestuur is afgesproken om een actieve houding aan te nemen in de 
arbeidsmarktregio’s als het gaat om de inzet van de middelen. Het is duidelijk dat wij wat te halen hebben.  

Bob Duindam zegt dat hij de indruk heeft dat het met de werkgevers in zijn gemeente in het algemeen 
nog wel goed gaat. De uitstroomcijfers lopen echter terug.  Hij vraagt of een extra inspanning om de lokale 
werkgevers aan te spreken, zou helpen. Bram Terwijn antwoordt dat het tegenwoordig wel meer vraagt om 
wat gedaan te krijgen bij werkgevers. Daarbij richten we ons op kansrijke branches. Als voorbeeld noemt hij 
de werkleerlijn logistiek. We zoeken naar factoren die dit succesvol kunnen maken. Sijko Wierenga stelt voor 
om met elkaar te bespreken hoe we extra inzet kunnen plegen in de contacten met werkgevers. We hebben 
iedereen nodig om werkgevers te overtuigen zodat ze ook denken aan onze doelgroepen. Het is wel van 
belang om ze goed te informeren over wat ze kunnen verwachten. John Bijl zegt dat het goed zou zijn als de 
raadsleden in het bestuur ook hun collega’s hierin meenemen. We hebben iedereen nodig. 

Marieke van Noort vraagt wat ze zich moet voorstellen bij de mobiliteitsteams en hoe we tot een analyse 
komen van waar er kansen liggen. Bram Terwijn zegt dat Ferm Werk in dit kader ook contacten onderhoudt 
met de afdelingen economische zaken van de gemeenten. We zien op dit moment zeker kansen in de zorg, 
maar ook dat de mensen die nu instromen niet geschikt zijn voor die branche. Het zou te veel investering 
vragen om ze hiervoor op te leiden. We richten ons nu meer op faciliterende diensten zoals schoonmaak, 
ook specifiek voor de zorg. Mogelijk dat een deel van de kandidaten dan op termijn nog kan doorstromen 
naar andere taken in de zorg. Ook met groentaken zijn we bezig en onze nieuwe werkleerlijn voor logistiek. 
Wat de mobiliteitsteams betreft is aan Ferm Werk gevraagd of we mensen kunnen leveren om mee te 
denken. Het is nu dus nog te vroeg om hier meer over te vertellen.  

Els Oliwkiewicz vraagt een toelichting op de tabel over uitstroom in de kwartaal-in-zicht rapportage. De 
uitstroom vanwege verloop is fors, maar nauwelijks te beïnvloeden. Maar is het aandeel verloop eigenlijk 
normaal? Bram Terwijn antwoordt dat het tweede kwartaal geen representatief beeld schetst door de bizarre 
omstandigheden die er toen waren. In Q3 zullen de verhoudingen wel anders zijn. Wij sturen overigens op 
nominatieve aantallen, niet op percentages. Angelique Pruijssers voegt hieraan toe dat normaliter de 
uitstroom naar werk ongeveer 38% is van de totale uitstroom. 

Sijko Wierenga vertelt dat de directie de maatregelen voortzet die zijn genomen voor de medewerkers 
intern. Aanvullend zegt Naomi Hanemaaijer dat de teugels voor het kantoorpersoneel wel zijn aangehaald. 
Er wordt nu dus weer meer thuis gewerkt en digitaal vergaderd. We blijven overigens wel op afspraak open 
voor cliënten. Op de vraag van Marieke van Noort of het voor inwoners mogelijk is om online af te spreken 
antwoordt Naomi bevestigend. Ook zijn telefonische gesprekken mogelijk. 

Inge Nieuwenhuizen vraagt wat het beleid is rond het dragen van mondkapjes in de hallen en wat er 
gebeurt met de mensen die gedetacheerd zijn. Zijn die weer allemaal aan het werk? Naomi Hanemaaijer 
antwoordt dat nog niet is besloten om mondkapjes te verplichten bij afspraken met cliënten.  Bram Terwijn 
legt uit dat na het einde van de lockdown de gedetacheerden zoveel mogelijk weer aan het werk zijn 
gegaan; daar is maximaal op ingezet. Helaas was dat niet voor iedereen mogelijk vanwege beslissingen van 
de opdrachtgevers. Die mensen zijn daardoor tijdelijk intern gaan werken.  

Marieke van Noort vraagt hoe het loopt met de TOZO regeling. Bram Terwijn antwoordt dat er ca 1.900 
aanvragen zijn binnen gekomen. Dit is voorspoedig opgepakt. Nu staat TOZO 3 voor de deur. Met de 
uitvoering daarvan wachten we nog even tot alles helemaal bekend is. Dan zetten we de aanvraag open. Bij 
de start van TOZO 1 zijn we wat te enthousiast van start gegaan waardoor er achteraf het nodige 
herstelwerk nodig was. Omdat de piek van de TOZO-aanvragen tijdens de lockdown periode lag, was er 
intern menskracht beschikbaar om mee te helpen. Daarnaast is door een aantal mensen overgewerkt. Ook 
is een medewerker die met pensioen zou gaan nog gebleven. Daarnaast is op beperkte schaal ingehuurd. Al 
met al heeft deze aanpak geen grote impact gehad op andere processen. 
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6.  Procedure begrotingswijziging 2020  
Sijko Wierenga legt uit dat er voor het lopende jaar 2020 een begrotingswijziging noodzakelijk is die een 

technisch karakter heeft. Hij is bedoeld om onrechtmatigheid te voorkomen. Die begrotingswijziging moet 
nog dit jaar worden vastgesteld. Daarbij is gekozen voor een verkorte procedure. Gedacht werd aan een 
raadsinformatiebrief. Angelique Pruijssers voegt toe dat er advies is ingewonnen bij de toezichthouder 
(provincie) en de accountant. Die adviseren beide met klem om zo’n begrotingswijziging vast te stellen. 

Marieke van Noort meent dat het een wijs voorstel is en dat er in feite weinig keus is. Zij stelt voor om in 
de informatie aan de raad ook de begrotingswijziging voor 2021 aan te stippen en de relatie tussen die twee 
begrotingswijzigingen aan te duiden. Dan moet wel worden benadrukt dat er bij de wijziging voor 2021 wel 
meer beleidsinhoudelijke argumenten een rol spelen en dat daar dus ook meer invloed mogelijk is.  

Kees de Bruijn vraagt of het gaat om een verkorte termijn voor een zienswijze of dat het alleen gaat om 
betrokkenheid van de raadsleden in het algemeen bestuur zonder een zienswijze van de raden te vragen. 
Geantwoord wordt dat de raden zelf wel worden betrokken, maar met een verkorte procedure.  

George Becht wijst op de afspraak in het dagelijks bestuur dat er geen raadsinformatiebrief maar een 
voorstel aan de raden wordt voorgelegd waarin wordt gevraagd om een besluit, i.c. een besluit om af te zien 
van een inhoudelijke zienswijze. Elly Vos bevestigt dit. Omdat de begrotingswijziging wordt gebaseerd op de 
cijfers na het derde kwartaal -die er nu nog niet zijn- is er geen tijd om een reguliere zienswijzeprocedure te 
doorlopen. Aan de raden zal wel een expliciete uitspraak worden gevraagd om in te stemmen met die 
procedure en af te zien van het formuleren van een zienswijze.  

Marieke van Noort zegt dat het in dat geval niet mogelijk is om in zo’n voorstel ook de begrotingswijziging 
2021 mee te nemen. Informatie over de procedure voor de begrotingswijziging 2021 is echter wel belangrijk. 
Sijko Wierenga zegt dat dit zeker ook zal gebeuren. Dit is van belang, ook in verband met de strategische 
heroriëntaties binnen de gemeenten. Er komt een nieuwe kaderbrief. George Becht zegt dat beknopte 
informatie over dat proces eventueel wel in het voorstel kan worden opgenomen. Bob Duindam meent dat dit 
juist verwarring zal geven. Hij vindt het beter om in het voorstel voor de begroting 2020 juist niets te zeggen 
over de begrotingswijziging 2021. 

John Bijl concludeert dat aan de raden dan het best kan worden uitgelegd dat de begrotingswijziging 
2021 in een separate procedure komt. Mogelijk kunnen de raadsleden in het AB dit in hun raden verder 
uitleggen als dat nodig is. Inge Nieuwenhuizen voegt hieraan toe dat het ook belangrijk is om goed uit te 
leggen dat het bij de begroting 2020 gaat om een technische wijziging.  
 

 

7.  Rondvraag  
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
 

Ondertekening 
 
 
 
 
E. Vos       J. Bijl  
verslaglegging      voorzitter vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 17 
december 2020. 
 
 
 
 
 
G. Becht      B.F. Drost 
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk   secretaris algemeen bestuur Ferm Werk 


