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1. Opening en mededelingen
Mevrouw Suijker opent de vergadering om 15.09 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Mededelingen:
- De heer Faassen en mevrouw Gerts zijn verhinderd.
- De heer Stegeman is de opvolger van de heer De Jager. Alle aanwezigen stellen zich voor.
- De heer Hazelebach meldt dat na een lange tijd van praten de samenwerking van de Sociale
Dienst met Capelle en Krimpen nog niet tot stand is gekomen. Dit komt door interne zaken
binnen Zuidplas. De opvolger van de heer Hazelebach gaat hier gestalte aan geven.
Ter info
- Ontvangen van Capelle, indexering Begroting 2015; Ter kennisneming aangenomen.
Promen komt in 2 werkregio’s. Er moeten dan ook 2 grondslagen komen waar het gaat om
bijdragen van gemeenten. Echter, de Participatiewet is nog niet helder. Op grond van politieke
afspraken moet er een andere verdeling in het budget 2015 komen. De kans is aanwezig dat
gemeenten niet klaar zijn voor de Participatiewet op 1 januari 2015. Ambtelijk is besproken dat
wanneer dit niet het geval is dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als in 2014. Het
budgetmodel zal wel per 1 januari 2015 in werking treden. De Gemeenschappelijk Regeling is
leidend in deze.
- Ontvangen van Capelle, zienswijze OP Promen 2014; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Krimpen, trendpercentage opstellen begroting 2015; Ter kennisneming
aangenomen.
- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze OP Promen 2014: Ter kennisneming aangenomen.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 19 december 2013
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld waarna de voorzitter en de ambtelijk
secretaris het verslag voor akkoord ondertekenen.
Naar aanleiding van;
- Een begrotingswijziging is in voorbereiding. Formeel wordt de vastgestelde begroting 2014 die
in juli 2013 is vastgesteld gehanteerd. Hierover is onduidelijkheid bij een aantal gemeenten.
Echter het ondernemingsplan 2014 is leidend voor de operationele gang van zaken binnen
Promen. Er wordt gestuurd op een resultaat van nul. In mei komt er een begrotingswijzing op
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basis van voortschrijdend inzicht, ook is er dan zeer waarschijnlijk meer bekend over impact
van de invoering van de Participatiewet.
3. Marap december 2013
De heer De Bruijn geeft een toelichting. Het resultaat over totaal 2013 is € 115.000 positief. Dit
resultaat is ontstaan door een fors aantal eenmalige buitengewone baten van ongeveer
€ 440.000. De externe omzet van ca 10 mio, zoals afgesproken in het Ondernemingsplan 2013,
is op een haar na gehaald. Het Algemeen Bestuur had twijfels over de haalbaarheid hiervan.
Dit is waargemaakt. Het Algemeen Bestuur geeft de complimenten aan de organisatie. De
externe omzet komt voornamelijk uit het naar buiten plaatsen van medewerkers. Het Algemeen
Bestuur wil het resultaat van € 115.000 toevoegen aan de reserves. Dit wordt formeel besloten
bij de vaststelling van de jaarrekening.
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de marap december 2013.
4. Werkstap investeringsmodel + begeleidende memo
Met de web-based applicatie Werkstap wil Promen een eenduidig, beheersbaar, meetbaar,
stuurbaar en effectief arbeidsontwikkelproces realiseren dat Promen in staat stelt om haar
ambities waar te maken. Werkstap zal Promen veel opleveren in termen van
rendementsverbetering. Deze investering is meegenomen in de in juli 2013 vastgestelde
begroting 2014. De totale licentiekosten worden eenmalig genomen. De overige kosten worden
gedekt in de exploitatiekosten en zijn opgenomen in het Ondernemingsplan 2014.
Mevrouw Holst merkt op dat dit een meerjarig project is maar dat er vanaf 2015 geen nieuwe
instroom meer komt. Werkstap wordt gebruikt voor de zittende populatie. Hoe sneller
geïmplementeerd hoe eerder de voordelen van Werkstap zichtbaar worden. Werkstap is ook te
gebruiken na 2014 en bij het aangaan van eventuele samenwerkingen met Sociale Diensten in
het kader van de Participatiewet. Promen heeft ruim 1500 mensen in dienst met een WSW
indicatie. De Participatiewet zegt dat tweederde hiervan moet uitstromen naar extern werk.
Promen is dan geen werkvoorziening meer maar een ontwikkelorganisatie. Dit stopt zeker niet
na 2014. Dit is het primaire proces van Promen. Werkstap kan breder worden ingezet, o.a. ook
voor de uitvoering van WWB of andere regelingen. Het doelperspectief wordt helder voor
mensen. Door extern gebruik van Werkstap kunnen de licentiekosten extra worden
terugverdiend.
Besluit; Het Algemeen Bestuur besluit positief op de aanschaf en implementatie van Werkstap.
5. Stand van zaken Participatiewet, ontwikkeling Sociaal Domein en WSP (“spoorboekje”)
Er lopen op 3 plekken discussies over hoe de invoering van de Participatiewet vorm te geven.
Capelle, Zuidplas en Krimpen, regio Midden Holland en de K5 gemeenten. Er worden een
aantal hoofdscenario’s uitgewerkt. Bij Capelle zijn de scenario’s in een notitie voorgesteld aan
de Raad. De K5 gemeenten hebben een extern bureau in de arm genomen om scenario’s uit te
werken De K5 heeft de directeur Sociale Dienst opdracht gegeven om tot een uitwerking te
komen van een samenwerking. Er is voor beide, zowel de Sociale Dienst als Promen gen
exclusief recht op het zijn van de werkorganisatie. Er wordt duidelijk gestuurd op
samenwerking. In het portefeuillehoudersoverleg van Midden Holland en K5 wordt gekeken hoe
hier gezamenlijk vorm aan te geven.
Gouda, Waddinxveen en de K5 gemeenten hebben een proces afgesproken. Er wordt
toegewerkt naar 4 hoofdscenario’s om dan te komen tot mengvormen tussen Promen en
Sociale Diensten. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en in samenwerking met Promen.
Vanuit Krimpen, Capelle en Zuidplas is momenteel geen voortgang te melden.
De heer Hazelebach geeft aan dat er behoefte bestaat vanuit zijn positie voor een platvorm van
wethouders Werk & Inkomen van de deelnemende gemeenten Promen. De integrale
benadering en uitwerking van het sociale domein is daarin heel belangrijk. Een integrale
aanpak is van belang om tot een effectieve invoering van de Participatiewet vanuit
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deelnemende gemeenten Promen te komen. Daarbij spelen de Participatiewet en
decentralisatie van taken naar gemeenten.
6.

Rondvraag
Het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur geïnformeerd over een te starten traject van
overleg tussen de WOR bestuurder en Ondernemingsraad van Promen. Dit in het kader van
een effectief overleg en een passende relatie.

7.

Sluiting
Dit was de laatste vergadering in deze setting. De voorzitter neemt afscheid en bedankt alle
aanwezigen voor de prettige en constructieve samenwerking en wenst alle aanwezigen alle
goeds voor de toekomst.
De heer De Bruyn spreekt namens Promen zijn dank uit aan alle bestuursleden voor hun inzet
in deze roerige tijden. Er wordt alle bestuursleden namens Promen een attentie aangeboden.
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit mevrouw Suijker om 16.10 uur de vergadering.
Verslag d.d. 5 maart 2014 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen
d.d. 24 april 2014.

M.J.C. Suijker
voorzitter

H.A. de Bruijn
financieel directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst
Nr. Omschrijving

Evt. opvolging

1.

Verslag 19-12-2013

Vastgesteld

2.

Investering Werkstap

Vastgesteld
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