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Laat je ondersteunen door MZSW

Medezeggenschap in SW  
steeds belangrijker
De Participatiewet zorgde voor grote veranderingen in de SW. Ondernemingsraden 

hadden en hebben het er druk mee. Gelukkig krijgen ze ondersteuning.

Monique ten Dam (staand), OR-voorzitter Gemeente Hengelo, legt op het MZSW-congres van 3 oktober uit hoe haar OR met een beperkt aantal leden (7) het OR-werk 

goed invult.
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Wie denkt dat het vijf jaar na 

de invoering van de Partici-

patiewet rustig is in SW-

land, komt bedrogen uit. In heel 

Nederland hebben SW-bedrijven nog 

steeds te maken met organisatiever-

anderingen, omdat gemeenten de 

uitvoering van de Wsw en de Participa-

tiewet anders - meestal goedkoper - 

willen organiseren. Wat doe je als 

gemeenten zich willen terugtrekken uit 

een gemeenschappelijke regeling, 

zoals het geval is bij Soweco in Almelo 

en bij Laborijn in Doetinchem? Hoe 

zorg je voor een intensieve samen-

werking met een nieuw reïntegratie-

bedrijf of met de sociale dienst, zoals 

de Haeghe Groep in Den Haag nu 

meemaakt? Wat zijn de gevolgen van 

een gemeentelijke herindeling? Hoe 

vul je beschut werken opnieuw in? 

Medezeggenschap Sociale 
Werkvoorziening
Al deze grote kwesties komen bij de 

ondernemingsraad (OR) voor advies of 

instemming. Ondertussen moet het 

reguliere werk van de OR ook door-

gaan, zoals arbozaken of een advies 

over een nieuwe directeur. Hoe krijg je 

dat allemaal voor elkaar? Daarvoor 

kunnen OR’s terecht bij SBCM, dat 

onder de noemer Medezeggenschap 

Sociale Werkvoorziening (MZSW) 

ondersteuning biedt.

Netwerkfunctie
Herman Westerveld ondervindt als 

OR-voorzitter van Laborijn de gevolgen 

van de Participatiewet. ‘Het bedrag dat 

gemeenten van het Rijk krijgen voor 

uitkeringen, wisselt per jaar. Het 

verschil kan in de miljoenen lopen. 

Door die schommelingen in het budget 

is de organisatie ook minder stabiel. 

Dat maakt het OR-werk lastiger.’ 

Westerveld heeft veel aan het regio-

nale platform MZSW Midden en Oost 

en de landelijke klankbordgroep. ‘De 

netwerkfunctie vind ik het belang-

rijkste van MZSW. Je leert van andere 

OR’s, je hoort wat er speelt, hoe ze het 

aanpakken en wie je daarvoor nodig 

hebt. Je probeert elkaar te helpen. We 

sturen elkaar ook wel stukken, zoals 

een werktijdenregeling of een genera-

tiepact.’ Als ervaren OR-voorzitter 

geeft hij nogal eens adviezen aan 

beginnende collega’s. Zelf is hij niet 

snel wanhopig, ook niet als een 

gemeente zich wil terugtrekken uit de 

gemeenschappelijke regeling van 

Laborijn. Spannend, dat wel. 

Andere mogelijkheden 
Maan Vaas, OR-voorzitter van de Risse 

Groep in Weert, was blij met de 

landelijke congresdag van 3 oktober. 

‘De toekomst van de SW en de rol van 

de OR daarbij, daar zitten meer collega-

OR’s mee. Het programma was goed 

opgezet. Op zo’n dag praat je weer met 

OR-leden buiten de provinciegrenzen. 

Meestal spreek ik alleen OR-leden in 

Limburg, maar ik wil ook weten hoe het 

zit in andere provincies. We lopen 

allemaal min of meer tegen dezelfde 

problemen aan. Iedereen vliegt het op 

zijn eigen manier aan. De een doet het 

niet beter of slechter dan de ander, 

maar ziet andere mogelijkheden.’ Om 

diezelfde reden is elke bijeenkomst van 

OLSW, het platform van ondernemings-

raden in de SW in Limburg, voor Vaas 

waardevol. En soms stelt hij MZSW een 

specifieke vraag. ‘Laatst nog, over de 

Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra). Via MZSW kwam ik 

uit bij iemand die daar veel vanaf weet 

en die heb ik uitgenodigd voor OLSW.’

Iedereen meenemen
Ook Hugo van Velden, voorzitter OR 

van de Haeghe Groep in Den Haag, 

vindt de regionale en landelijke 

bijeenkomsten het belangrijkste. ‘Ik 

haal er zoveel informatie uit. Het zijn 

allebei prettige platforms. Ik kom daar 

in contact met collega’s die in hetzelf-

de schuitje zitten als wij. Of we 

bespreken algemene dingen: hoe neem 

je iedereen - SW-medewerkers en 

ambtenaren - in de OR mee? Welke 

scholing is goed om de kwaliteit van de 

OR hoog te krijgen en te houden?’ Ook 

de website raadpleegt Van Velden 

vaak. ‘Daar vind je al een bonte 

verzameling van alle mogelijkheden 

voor ondersteuning en antwoorden op 

veel vragen. En anders bel ik bijvoor-

beeld Arjan van der Borst van SBCM, 

die ken ik inmiddels goed. Alle ad-

viseurs, advocaten en juristen heb ik via 

MZSW binnengehaald.’ •
Ook activiteiten van MZSW gebruiken? 

Kijk op www.mzsw.nl of neem contact 

op met Arjan van der Borst via 070 376 

58 03 of a.vanderborst@caop.nl

Ondersteuning medezeggenschap in de SW

In opdracht van cao-partijen in de SW biedt 

SBCM ondersteuning aan de medezeggen-

schap. Dat gebeurt met verschillende activiteiten en publicaties. MZSW 

(Medezeggenschap Sociale Werkgelegenheid): 

•  stimuleert en ondersteunt regionaal overleg voor en door vertegen-

woordigers uit de SW-bedrijven in zes regio’s die minimaal viermaal per 

jaar bij elkaar komen.

•  ondersteunt een landelijk netwerk van (ambtelijke) secretarissen in de 

SW. Het netwerk organiseert themabijeenkomsten over bijvoorbeeld de 

gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 

•  geeft informatie en praktische voorbeelden op www.mzsw.nl.

•  geeft een nieuwsbrief uit met actuele en informatieve zaken. 

•  organiseert elk jaar een landelijk congres.
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