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Voorstel
Aan het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om

Besluit
Het dagelijks bestuur van Ferm Werk besluit:

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 

G.F. Becht B.F. Drost
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk

1. Kennis te nemen van de instemming van de OR van Ferm Werk en van het advies van de RvC 
van Ferm Werk  ten aanzien van de aansluiting bij de werkgeversvereniging WSGO door de 
GR Ferm Werk met ingang van 1 januari 2020.

2. Het algemeen bestuur van Ferm Werk positief te adviseren inzake aansluiting van GR Ferm 
Werk bij de WSGO.

3. Met ingang van 1 januari 2020 de geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden vast te stellen voor 
personeelsleden van de GR Ferm Werk (met uitsluiting van de Wsw) conform het 
onderhandelingsakkoord dat is overeengekomen tussen directie en de ondernemingsraad.

Conform het voorstel
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Vooraf
Gecombineerd voorstel voor RvC, DB en AB
Het onderwerp van dit voorstel, namelijk de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en 
de hieruit voortkomende gevolgen, vragen besluiten van Raad van Commissarissen (RvC), Dagelijks 
Bestuur (DB), Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) en Algemeen Bestuur (AB). Dat 
geldt ook voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor GR en SFD die min of meer 
voortvloeit uit de invoering van de WNRA. 

Omdat besluiten van RvC, DB, AB én AVvA nodig zijn, worden de besluiten in dit gezamenlijke 
voorstel voorgelegd aan alle genoemde gremia. Zo wordt inzicht gegeven in alle afwegingen en 
achtergronden van de WNRA en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. 

Per onderwerp wordt aangegeven van welk gremium welk besluit wordt gevraagd. 

De Ondernemingsraad (OR) is afzonderlijk om instemming gevraagd. De inhoud van de 
instemmingsaanvraag aan de OR is in dit voorstel verwerkt. De Overlegvergadering over de 
onderwerpen WNRA en harmonisatie is op 5 december 2019. 

Besluitvormingsproces
Op 3 december 2019 overlegt de RvC en neemt zij besluiten over dit voorstel. De OR besluit in de 
Overlegvergadering van 5 december 2019.

Het DB vergadert op 12 december a.s. en dan ligt dit voorstel, met ambtelijke voorbereiding, ter tafel. 
Datzelfde gebeurt op 19 december a.s. bij het AB. De AVvA vergadert eveneens op 12 december 
2019. 

Besluiten worden, indien daartoe aanleiding, onder voorbehoud van instemming, vaststelling of 
goedkeuring van een ander gremium genomen. Op die wijze kan zowel OR, RvC, DB en AB én AVvA 
binnen de eigen bevoegdheid een besluit nemen. 



Voorstel aan en besluit van
het dagelijks bestuur 
Vergadering 12 december 2019
Agendapunt 10

Pagina 3 van 9

Inleiding – WNRA en harmonisatie arbeidsvoorwaarden

WNRA
Per  januari 2020 wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Met de 
komst van de WNRA krijgen ambtenaren een gelijke rechtspositie (op de meeste onderdelen) als 
werknemer die geen ambtenaar zijn. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De 
ambtenaren van Ferm Werk die in de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk zijn 
aangesteld/benoemd, blijven met ingang van 1 januari 2020 weliswaar ambtenaar, maar hun 
rechtspositie wijzigt en wordt dezelfde als de medewerkers van de Stichting Facilitaire Dienstverlening 
(SFD). De SFD is de werkgeversstichting van de NV Ferm Werk.  Kort om: zowel medewerkers in de 
GR (niet Sw) én de SFD collegae hebben straks allen een arbeidsovereenkomst. Zij vallen dan ook 
allen onder het Burgerlijk Wetboek. De rechtspositie van al het personeel (niet Sw) wordt gelijk aan 
elkaar. 

In dit memo wordt ingegaan op de invoering van de WNRA en de gevolgen voor Ferm Werk en de 
besluiten die daarin genomen moeten worden. Een gevolg is onder meer de vraag of Ferm Werk zelf 
cao onderhandelingen gaat doen of dat Ferm Werk zich aansluit bij een daarvoor speciaal door VNG 
opgerichte werkgeversorganisatie. 

Bij de invoering van de WNRA is de vraag wie binnen Ferm Werk een besluit moet nemen over welk 
deel. Aansluiting bijvoorbeeld een werkgeversorganisatie vraagt instemming van de OR, maar ook 
een besluit van het Algemeen Bestuur, daarbij geadviseerd door het Dagelijks Bestuur én de Raad 
van Commissarissen. Zoals gezegd, vanwege de omvang en samenhang van de besluiten die door 
alle gremia moeten worden genomen, is dit een voorstel voor RvC, DB, AVvA en AB. 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
Op dit moment bestaan er verschillen tussen arbeidsvoorwaarden binnen de GR en de SFD. Omdat 
straks de rechtspositie van de medewerkers van Ferm Werk gelijk is, ligt het in de rede om de 
arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers (niet Sw), gelijk te stellen. De discussie over harmonisatie 
van arbeidsvoorwaarden heeft vaker gespeeld, bijvoorbeeld ten tijde van herziening van de 
governance. Nu, met de invoering van de WNRA is een natuurlijk moment om opnieuw dit onderwerp 
te agenderen. 

Los van de invoering WNRA is het overigens ook zaak om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. 
Werknemers binnen hetzelfde concern (Ferm Werk GR én NV) die gelijke dan wel soortgelijke 
werkzaamheden verrichten en daarbij verschillende arbeidsvoorwaarden genieten, zou zomaar in 
strijd kunnen zijn met het gelijkheidsbeginsel. Ik vind het dan ook vanuit een juiste toepassing van dit 
beginsel én vanuit goed werkgeverschap, wezenlijk dat we de arbeidsvoorwaarden harmoniseren. 
Zoals eerder gezegd, is daarvoor nu een goed moment. 

In dit memo wordt ingegaan op de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden binnen het concern is een bevoegdheid van OR en bestuurder. Ook de RvC zal 
om goedkeuring gevraagd worden vanwege het kostenaspect dat hiermee gemoeid is (de begroting 
2020 en volgende jaren houdt overigens rekening met een kostenstijging door harmonisatie en 
WNRA). Verder heeft ook het DB een bevoegdheid, voor de GR, op dit punt. Omdat harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden wordt gedaan op het moment van invoering WNRA, worden alle gremia van 
Ferm Werk hierover geïnformeerd. De OR vergadert over de instemming op 5 december 2019. 
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WNRA en aansluiting WSGO
Achtergrond 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt, zoals aangegeven, de Wet Normalisering Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Hiermee krijgen ambtenaren een gelijke rechtspositie (op de meeste 
onderdelen) als werknemers die geen ambtenaar zijn, zoals de medewerkers van de SFD. Allen 
vallen straks onder het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Met deze verandering komt er ook een verandering in de wijze waarop collectieve afspraken voor 
arbeidsvoorwaarden tot stand komen. Deze verandering heeft invloed op de wijze waarop Ferm Werk 
collectieve afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden (cao). Ferm Werk. Ferm Werk heeft nu nog te 
maken met afspraken die gelden voor ambtenaren (voor medewerkers die in dienst zijn van de GR) 
én met afspraken die gelden volgens het BW.  

Verandering van cao proces – aansluiting of zelfstandig doen
Tot nu hebben we een cao van ambtenaren, de zogeheten CAR-UWO. Deze volgen we voor de 
medewerkers in de GR (niet Sw). Voor de medewerkers in de SFD volgen we deze cao ook op de 
meeste onderdelen zoals salaris. Nu de WNRA ingevoerd wordt, verdwijnt de CAR-UWO. Er moet dus 
worden voorzien in een nieuwe cao die geldt voor medewerkers in de GR (niet Sw). Dat is een 
landelijk vraagstuk. Er moet een vervanger komen voor de CAR-UWO. Het verdwijnen van deze CAR-
UWO raakt ook de medewerkers van de SFD want die kunnen vanaf 1 januari 2020 niet meer die cao 
volgen. Het is dan ook zaak dat er een nieuwe cao komt voor zowel GR (niet Sw) als voor 
medewerkers in de SFD. Er zijn twee mogelijkheden om te voorzien in een collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling (cao).

In de eerste plaats kan Ferm Werk met de vakbonden een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (=cao) 
afspreken. De tweede mogelijkheid bestaat er uit dat Ferm Werk zich aansluit bij een 
werkgeversvereniging die namens de leden een cao afsluit. De tweede optie is voor werkgevers in 
een branche zoals bij Ferm Werk, gebruikelijk. Dat gebeurt in veel meer sectoren als onderwijs en 
zorg. Vooral bij grote bedrijven en multinationals zie je ook de eerste optie, namelijk een eigen 
bedrijfscao die door en voor het bedrijf met de vakbonden wordt afgesloten. Zelf een cao afsluiten 
vraagt daarmee om onderhandelingen die zelf door het bedrijf met vakbonden worden gevoerd. 

Welke werkgeversvereniging – geen vrije keuze 
Zoals gezegd hebben collega-organisaties maar ook alle gemeenten in Nederland te maken met de 
invoering van de WNRA. Omdat het bij zoveel organisaties impact heeft, is er vanuit de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en andere brancheorganisaties, gezorgd voor het oprichten van een 
werkgeversvereniging voor bedrijven zoals Ferm Werk. Deze werkgeversvereniging heet de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). 

Deze werkgeversvereniging is nieuw, want die bestond niet in de periode voor de WNRA. In het 
tijdperk voor WNRA onderhandelde de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG)  met vakbonden 
over de cao voor ambtenaren. Er is nu voor bedrijven als Ferm Werk een eigen werkgeversvereniging 
waarbij we ons kunnen aansluiten en die onze branche en ons werk kent. Een keus voor 
werkgeversvereniging is niet vrij en niet willekeurig. Om de hieronder genoemde voordelen voor 
aansluiting te kunnen bereiken, is het juist ook goed dat die keuze niet vrij en willekeurig is. We willen 
namelijk dat onze belangen worden behartigd door mensen die ons werk en onze branche kennen. 
Dat is met de oprichting van de WSGO geregeld. 

Keuze/voorstel: aansluiting bij werkgeversvereniging
Ferm Werk stelt voor om aan te sluiten bij een werkgeversvereniging. Die werkgeversvereniging 
onderhandelt over arbeidsvoorwaarden namens Ferm Werk en de andere leden. Dit is een keus die 
collega-bedrijven, verenigt in de brancheverenigingen Divosa en Cedris, ook maken. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor onze sector speciaal een 
werkgeversvereniging opgericht, namelijk de WSGO, de werkgeversvereniging samenwerkende 
gemeentelijke organisaties.
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Weging van voordelen en nadelen 
Door aansluiting bij een werkgeversvereniging is Ferm Werk verzekerd van een zorgvuldig en 
professioneel  proces van cao onderhandelingen. Daarnaast levert een dergelijk proces 
arbeidsvoorwaarden op die competitief zijn én vergelijkbaar zijn met arbeidsvoorwaarden in de 
branche. Aansluiting en via de werkgeversvereniging komen tot een cao heeft daarmee minder risico’s 
in zich, dan zelf onderhandelingen starten. Zelfstandig onderhandelen zou namelijk heel goed 
verschillen kunnen opleveren ten opzichte van branchegenoten. Dat is onwenselijk . Misschien leidt dit 
wel tot een concurrentievoordeel in de arbeidsmarkt, maar het leidt ook tot hogere uitvoeringskosten 
(salarissen hoger maar ook extra expertise voor onderhandelingen in huis halen). Het is goed om zo 
min mogelijk risico’s te nemen in de arbeidsvoorwaarden en de totstandkoming daarvan. Aansluiting 
bij WSGO ligt dan voor de hand en wordt wat mij betreft verkozen boven niet aansluiting en zelf 
onderhandelen. 

Instemming met aansluiting  is m.i. voorts gunstig voor Ferm Werk. Het voorkomt dat Ferm Werk 
telkens, wellicht jaarlijks, met vakorganisaties zelf moet onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. 
Met een dergelijk onderhandelproces hebben we geen ervaring. Het vraagt daarmee extra inzet van 
ons én naar verwachting ook externe inzet. Daarmee is het proces om te komen tot afspraken over 
een cao, aanzienlijk duurder is mijn inschatting. Bovendien duren deze processen en procedures 
nogal eens lang. Het is wenselijker om deze onderhandelingen over te laten aan professionals. 
Werkgeversverenigingen zijn juist opgericht om deze belangen van de leden (lees: Ferm Werk), te 
behartigen. 

Vanwege deze argumenten stelt Ferm Werk voor te kiezen voor aansluiting bij een 
werkgeversvereniging. 

Beslissingsbevoegdheid  m.b.t. aansluiting werkgeversvereniging
De vraag is wie bevoegd is tot het nemen van het besluit tot aansluiting bij een werkgeversvereniging. 
Ferm Werk is een Gemeenschappelijke Regeling én Ferm Werk heeft een NV, een zogeheten 
overheids-NV. 

Het is van groot belang om na te gaan hoe de besluitvorming voor aansluiting per rechtspersoon is 
geregeld. Dit is van belang, omdat aansluiting rechtsgeldig tot stand moet komen. Onjuiste 
besluitvorming zou er namelijk toe kunnen leiden dat medewerkers toch niet vallen onder de 
beschermende werking van de cao, of dat Ferm Werk toch niet gebonden blijkt te zijn, terwijl dat wel 
de bedoeling is. 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Ferm Werk

Wat betreft de GR Ferm Werk biedt artikel 31a van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) aanknopingspunt hoe de bevoegdheid voor aansluiting van de Gemeenschappelijke Regeling is 
geregeld. De bevoegdheid voor deelneming of oprichting aan vennootschappen of stichtingen e.d. is 
aan de Gemeenteraden. De bevoegdheid komt dus het hoogste orgaan van de gemeente toe. Maar 
dit is niet het gehele antwoord. 
Gezien het feit dat de gemeenten Ferm Werk bij delegatie de uitvoering van de Participatiewet hebben 
overgedragen, kan daaruit volgen dat voor de uitvoering van de P-wet, het AB het hoogste orgaan is. 
Dat leidt tot de conclusie dat m.i. de bevoegdheid toekomt aan het hoogste orgaan van de 
Gemeenschappelijke Regeling, te weten het Algemeen Bestuur. 

Voorts zou betoogd kunnen worden dat artikel 31a Wgr niet van toepassing is, omdat het ziet op 
deelneming in of aan vennootschappen, stichtingen en dergelijke. Het gaat bij aansluiting bij WSGO 
om belangenvertegenwoordiging, dat niet geheel hetzelfde is als wat er bedoeld wordt in artikel 31a 
Wgr. Een nadere analyse daarvan voert wellicht wat ver. Om die reden houden we vast aan de 
toepassing van artikel 31a Wgr. 
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De toepassing en uitleg van dit artikel brengt ons mede op grond van juridisch advies tot de conclusie 
dat het AB kan besluiten tot aansluiting van de GR bij de WSGO. 
Het Algemeen Bestuur laat zich hierbij adviseren door het Dagelijks Bestuur en de Raad van 
Commissarissen (i.c. Raad van Advies). Om die reden wordt ook aan het DB én aan de RvC het 
besluit tot goedkeuring gevraagd om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging WSGO. 

Wat wordt gevraagd

Van de RvC 
De RvC van Ferm Werk besluit op 3 december 2019 tot een positief advies ten aanzien van 
aansluiting van de GR Ferm Werk bij de werkgeversvereniging WSGO met ingang van 1 januari 2020. 
Dit positief advies is gericht aan het DB en het AB van Ferm Werk. RvC neemt dit besluit al dan niet 
onder voorbehoud van de instemming van de OR op 5 december 2019. 

Van het Dagelijks Bestuur (DB): 
Het DB van Ferm Werk neemt op 12 december 2019 kennis van de instemming van de OR van Ferm 
Werk en van het advies van de RvC van Ferm Werk  ten aanzien van de aansluiting bij de 
werkgeversvereniging WSGO voor de GR Ferm Werk met ingang van 1 januari 2020 en besluit op 
basis daarvan tot om positief te adviseren aan het AB m.b.t. aansluiting van GR Ferm Werk bij de 
WSGO. 

Van het Algemeen Bestuur (AB)
Het AB van Ferm Werk besluit op 19 december 2019 tot aansluiting bij de werkgeversvereniging 
WSGO voor de GR Ferm Werk met ingang van 1 januari 2020, en draagt de organisatie Ferm Werk 
op deze aansluiting te effectueren. 

Naamloze Vennootschap (NV) Ferm Werk 
Hiervoor is aangegeven dat de aansluiting bij WSGO niet alleen goed is voor de GR. Ook de 
medewerkers in de SFD hebben baat bij aansluiting om zo onder dezelfde arbeidsvoorwaarden te 
vallen als de collega’s die een arbeidsovereenkomst in de GR hebben. De SFD is de 
werkgeversstichting van de NV Ferm Werk. 

De vraag wie bevoegd is om te besluiten tot aansluiting bij de WSGO voor de NV is eenvoudig te 
geven. Bevoegdheid daarvoor is opgenomen in de statuten van de NV Ferm Werk. In artikel 17 lid 1 jo 
artikel 19 lid 1b van de statuten, volgt dat het bestuur (de directeur) het besluit neemt en dat dit de 
goedkeuring van de RvC behoeft. 

Analoog aan de toepassing van artikel 31a Wgr, waar het hoogste orgaan van de onderneming het 
besluit tot aansluiting bij WSGO neemt, is te verkiezen dat het besluit van de RvC nog wordt 
bekrachtigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) te houden op 12 december 
2019, aansluitend of voorafgaand aan de DB vergadering. 

Wat wordt gevraagd

Van de RvC
De RvC van Ferm Werk besluit op 3 december 2019 goedkeuring te verlenen aan het besluit van de 
bestuurder, i.c de algemeen directeur, tot aansluiting bij de werkgeversvereniging WSGO door de NV 
Ferm Werk met ingang van 1 januari 2020. Voorts besluit de RvC van Ferm Werk dit besluit te laten 
bekrachtigen in de AVvA op 12 december 2019. RvC neemt dit besluit al dan niet onder voorbehoud 
van de instemming van de OR op 5 december 2019. 

Van de AVvA
De AVvA van Ferm Werk bekrachtigt het besluit van de RvC van Ferm Werk  op 12 december 2019 
met betrekking tot aansluiting van de NV Ferm Werk bij de werkgeversvereniging WSGO met ingang 
van 1 januari 2020 en draagt de organisatie op de aansluiting te effectueren. 
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Overige zaken m.b.t. WNRA
De invoering van de WNRA brengt vele operationele taken met zich mee. Onder meer dat voor alle 
zittende medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst is gemaakt die past binnen de veranderde 
wetgeving. Met alle werknemers worden daarom nieuwe arbeidsovereenkomsten gesloten. 

De afgelopen maanden is iedereen via personeelsbijeenkomsten, via intranet en andere 
communicatiekanalen op de hoogte gebracht en gehouden over de op stapel staande wijzigingen. 
Ook richten we nog spreekuren in om medewerkers te kunnen helpen die vragen hebben die te 
maken hebben met de eigen persoonlijke situatie in relatie tot de veranderende wetgeving. Zo willen 
we alle medewerkers goed informeren. 

Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomsten nodigen we iedereen persoonlijk uit. Ook dat moment 
kan benut worden om de laatste vragen te beantwoorden. 
We gaan er vanuit dat iedereen de nieuwe arbeidsovereenkomst tekent en daarmee valt onder de 
nieuwe cao. 

Mogelijk is dat een medewerker niet tekent. Beide handtekeningen zijn nodig, van werkgever én 
werknemer, om te komen tot een overeenkomst. Een wetswijziging en/of een cao betekenen niet dat 
de individuele arbeidsovereenkomst is gewijzigd. Zoals gezegd, daarvoor is van beide partijen 
uitdrukkelijke (wils)overeenstemming nodig. 
Indien die overeenstemming in een enkele situatie uitblijft, blijft de oude overeenkomst van kracht. 
Dan is er overigens geen sprake van een cao. Wijziging in het handboek of andere wijzigingen in 
arbeidsvoorwaarden zullen dan telkens individueel moeten worden overeengekomen. Omdat dit voor 
zowel werknemer als werkgever een onwerkbare situatie wordt, verwacht ik niet dat dit zich zal 
voordoen. 

Naast de wijziging van arbeidsovereenkomsten en de vele momenten van informatievoorziening, is de 
afdeling P&O druk geweest met de aanpassing van het personeelshandboek. In dit handboek staan 
allerlei arbeidsvoorwaardenregelingen die lokaal moeten worden ingevuld. Ook hierover wordt 
instemming van de OR gevraagd in de Overlegvergadering van 5 december 2019. 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
Met de invoering van de WNRA ontstaat, zoals gezegd, dezelfde basis-rechtspositie vanuit het 
Burgerlijk Wetboek voor de medewerkers van Ferm Werk (niet Sw). Bovendien krijgen ze allen 
dezelfde cao, indien we aansluiten met instemming van OR en bestuur. 

Harmonisatie vanwege gelijke rechtspositie
Als er sprake is van een gelijke rechtspositie én sprake is van eenzelfde cao voor het personeel in GR 
en SFD, dan ligt het erg voor de hand om de andere arbeidsvoorwaarden die binnen Ferm Werk 
gelden én die verschillend zijn tussen SFD en GR medewerkers (niet Sw), gelijk te maken. 

Harmonisatie vanwege gelijkheidsbeginsel
Gelijke arbeidsvoorwaarden zijn verder vanuit het beginsel van gelijke behandeling aan de orde. 
Immers, wij zijn onderdeel van dezelfde rechtspersoon, doen hetzelfde dan wel soortgelijk werk, 
hebben te maken met dezelfde wet- en regelgeving, houden ons aan dezelfde (hiërarchische) 
structuren én werken vanuit eenzelfde visie en opvatting. Vanuit het gelijkheidsbeginsel ligt het in de 
rede om gelijke arbeidsvoorwaarden te hebben. 

Sterker nog: de huidige situatie waarin er verschillen zijn in arbeidsvoorwaarden zou een strijdigheid 
met dit beginsel kunnen opleveren. Daarom is het juist nu van belang, nu ook de basis-rechtspositie 
tussen SFD en GR medewerkers gelijk wordt, over te gaan tot harmonisatie en dus gelijke 
arbeidsvoorwaarden. 



Voorstel aan en besluit van
het dagelijks bestuur 
Vergadering 12 december 2019
Agendapunt 10

Pagina 8 van 9

Brede wens harmonisatie en al langer discussie 
Al langer speelt de wens van zowel de OR als de WOR bestuurder om de arbeidsvoorwaarden voor 
SFD én GR (niet Sw) gelijk te maken. Daarover hebben we in de jaren die voor ons liggen, diverse 
malen gesproken. 

De laatste keer was dat ten tijde van de heroverwegingen over het zogeheten governance construct 
van Ferm Werk. Daarbij was, zeer kort gezegd, de vraag aan de orde of de NV Ferm Werk niet beter 
kon opgaan in de GR Ferm Werk. Hierdoor zou er één rechtspersoon ontstaan voor alle activiteiten 
van Ferm Werk, maar ook voor alle werkgeverstaken van Ferm Werk. Die samenvoeging zou 
automatisch betekenen dat de werknemers in de SFD én in de GR (niet Sw), dezelfde 
arbeidsvoorwaarden kregen. 

Deze samenvoeging is niet doorgegaan, omdat de voordelen van de huidige governance structuur 
groter bleken dan voorafgaand aan het onderzoek gedacht. Die voordelen konden verdwijnen bij 
samenvoeging van GR en NV. Daarmee kwam er toen niet via de route van vereenvoudiging 
governancestructuur, een eind aan verschillende arbeidsvoorwaarden tussen het personeel van Ferm 
Werk. 

Overigens werd in de governance discussie de noodzaak onderschreven dat personeel uit SFD en 
GR (niet Sw) gelijke arbeidsvoorwaarden zouden moeten hebben, zij het niet tegen elke prijs. De keus 
om vast te houden aan de huidige structuur is destijds niet gemaakt vanwege de kosten van 
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van SFD en GR (niet Sw). 

Deze toelichting over de studie op samenvoeging van de twee rechtspersonen van Ferm Werk, laat 
verschillende dingen zien. In de eerste plaats onderstreept het de wens en het belang van gelijke 
arbeidsvoorwaarden én dat dit breder en ook bestuurlijk gedragen wordt. Daarnaast laat het zien dat 
we al lange tijd spreken met elkaar over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. 

Onderhandelingsakkoord harmonisatie bereikt
Met de invoering van de WNRA komt er, zoals gezegd, een natuurlijk moment om opnieuw de 
harmonisatie te bespreken. We hebben over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden inmiddels een 
onderhandelingsakkoord bereikt tussen OR en WOR bestuurder. Ik ben blij met dat akkoord, omdat er 
wat mij betreft een zeer verdedigbaar voorstel ligt én dit nu eindelijk leidt tot gelijkheid in 
arbeidsvoorwaarden. 

Materieel komt het er op neer dat dit akkoord ongeveer 80 K per jaar kost. Een deel van die kosten 
waren zonder meer gemaakt vanwege de komst van de WNRA. Daarmee is niet het gehele bedrag 
toe te rekenen aan de harmonisatie. Voor 50 K hebben we in de begroting al rekening gehouden met 
de invoering WNRA en harmonisatie. 

Besluitvormingsproces en bevoegdheid harmonisatie arbeidsvoorwaarden 
Hiervoor werd reeds aangegeven dat de OR en WOR bestuurder een onderhandelingsakkoord 
hebben bereikt over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. 

De OR vergadert in de Overlegvergadering van 5 december 2019 over het onderhandelingsakkoord. 
De OR heeft inmiddels een drietal informatiesessies gehouden om de achterband over het akkoord te 
informeren. Daarnaast heeft de OR het akkoord in stemming gebracht bij de achterban. Deze 
stemming loopt daags voor de Overlegvergadering van 5 december a.s. af. De stemming zal een 
wezenlijke invloed hebben op de besluitvorming in de Overlegvergadering. 

Er zijn uit de informatiesessies geen signalen gekomen om er vanuit te gaan dat het 
onderhandelingsakkoord afgestemd zal worden. 

De harmonisatie raakt zowel de medewerkers uit de GR als uit de NV. Ook hier gaat het er dan 
opnieuw om te bezien wie welke bevoegdheden heeft om over te gaan tot besluitvorming. 
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Bij de GR vinden we aansluiting voor de beantwoording op deze vraag bij artikel 20 van de GR Ferm 
Werk. Daarin staat dat het DB arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, niet zijnde een cao. Het ligt in 
de geest van dit artikel het DB voor vaststelling voor te leggen de harmonisatie van de 
arbeidsvoorwaarden. Het DB laat zich hierin adviseren door de RvC (i.c de RvA). 

De RvC heeft voor de NV en voor de GR een verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
bedrijfsvoering en de begrotingsconsequenties. De harmonisatie vraagt daarom ook van de RvC 
goedkeuring. Dit alles onder voorbehoud van instemming, dan wel in achtneming van de 
besluitvorming van de OR. 

Wat wordt gevraagd

Van de RvC 
De RvC van Ferm Werk besluit op 3 december 2019 goedkeurig te verlenen aan de harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden én hierover een positief advies te geven aan het DB. De RvC neemt dit besluit al 
dan niet onder voorbehoud van de instemming van de OR op 5 december 2019. De harmonisatie gaat 
in per 1 januari 2020.

Van het DB 
Het DB van Ferm Werk besluit op 12 december 2019 op basis van het advies van de RvC om met 
ingang van 1 januari 2020 de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren voor zover het de 
personeelsleden in de GR Ferm Werk betreft (met uitsluiting van de Wsw). 

Financiële consequenties
Het voorstel tot aansluiting bij de WSGO heeft geen financiële consequenties. 
Het voorstel tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in de Gr en de SFD heeft 
wel financiële gevolgen. De kosten zijn berekend op € 80 k per jaar. In de begroting voor 2020 en 
daarna is met het oog op deze harmonisatie reeds rekening gehouden met extra kosten ter hoogte 
van € 50k. De werkelijk kosten zullen in de begroting voor 2021 en verder worden verwerkt. De € 30k 
extra kosten in 2020 zullen lopende jaar binnen de vastgestelde begroting worden opgevangen. 

Uitkomst bespreking ambtelijk overleg
Het voorstel is besproken tijdens het ambtelijk overleg op 3 december 2019. De vertegenwoordigers 
van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Montfoort verklaarden akkoord te gaan met het voorstel. 
De gemeenten Woerden en Oudewater hebben langer bedenktijd gevraagd, maar hebben nadien 
geen nadere vragen of opmerkingen meer ingebracht. Dit wordt begrepen als een impliciete 
akkoordverklaring.

Bijlage
 Akkoordverklaring OR m.b.t. WNRA
 Onderhandelingsakkoord harmonisatie arbeidsvoorwaarden
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