
Regionale 
raadsbijeenkomst 
Stand van zaken opheffing GR BaanStede  

1 maart 2017 



Programma  

• Opening 

• Afspraken principeakkoord 

• Nieuwe organisatie uitvoering 

• Activiteiten  

• Processtappen tot zomer 2017 

• Communicatie 

• Vragen  

 



Aanleiding  
• Herbezinning regionale samenwerking arbeidsparticipatie 

• Nieuw model voor uitvoering Participatiewet  

• Bestuurlijk akkoord opheffing GR Baanstede  

• Drie uitvoeringsorganisaties per 1 januari 2018  

  - Participatiebedrijf gemeente Purmerend en Zaanstad   

 - Uitvoeringsorganisatie gemeente Edam-Volendam  

 - Uitvoeringsorganisatie gemeente Waterland  

• Taken BaanStede gaan over naar deze uitvoeringsorganisaties  

 



Uitgangspunten  

“Zoveel mogelijk mensen die ondersteuning nodig hebben  

aan het werk helpen” 

 

• Mens staat voorop: maatwerk, zorgvuldigheid 

• Ontwikkeling/doorstroom naar buiten  

• Lokaal waar kan en regionaal wat nodig is 

• Beleidsvrijheid voor gemeenten (aansluiten bij sociaal domein) 

• Heldere afspraken om goed uit elkaar te gaan 

 



Afspraken principeakkoord 
• Opheffing GR BaanStede per 1 januari 2018.  

• Heldere knip op basis van een ‘fair deal’ voor alle gemeenten. 

• De uitvoeringsorganisatie BaanStede houdt op te bestaan. 

• Drie nieuwe uitvoeringsorganisaties. 

 

Sw-medewerkers  

• Voor alle Sw-medewerkers is een werkplek gegarandeerd. 

• Sw-medewerkers in dienst van ofwel een uitvoeringsorganisatie van 

de gemeenten ofwel in dienst van de gemeente.  

• De arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. 

• Zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke voorkeur Sw-

medewerkers.  

• Voor de overdracht volgt een plaatsings- en transferplan. 

 



Afspraken principeakkoord (2) 
Ambtenaren 

• Werkplek gegarandeerd in het nieuwe Participatiebedrijf. 

• Arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. 

 

Ingehuurd personeel  

• Personeel gaat over naar het Participatiebedrijf. De andere 
gemeenten stellen vacatures open. 

• Continueren werkzaamheden op dezelfde voorwaarden bij Edam-
Volendam, Waterland en/of het Participatiebedrijf.  

 

Opdrachtgevers 

• Continuïteit in dienstverlening 



Afspraken principeakkoord (3) 

Financiën en middelen 

• Frictiekosten zo laag mogelijk. 

• Verdeling frictiekosten op basis van de GR verdeelsleutel. 

• De middelen die niet overgenomen worden vallen onder de 

frictiekosten. 

 



Nieuw organisatie uitvoering 
• Participatiebedrijf Zaanstad & Purmerend 

• Diensten aan werkzoekenden, werkgevers, bedrijven  

• Ontwikkeling talenten, vaardigheden, werkplekken 

• Matching geschikt personeel, uitbesteding werk aan bedrijven 

• Dienstverlening alle acht gemeenten  

• Uitvoeringsorganisatie Edam-Volendam 

• Lokaal organiseren: Breed Sociaal Loket 

• Dichtbij, in samenhang met jeugd en Wmo  

• Kleinschalige projecten, ook samen met andere gemeenten  

• Uitvoeringsorganisatie Waterland Werkt  

• Samenwerking lokale ondernemers en maatschappelijke 
organisaties 

• Jobcoaching en begeleiding 

• Werk in groen en schoonmaak, ook voor andere gemeenten 



Activiteiten 
• Verkoop pand  

• Plaatsing Wsw-medewerkers 

• Opstellen liquidatieplan  

 

Uitwerken  

• Harmonisatie in- en uitleen tarieven  

• Keuzemogelijkheid Wsw-medewerkers 

• Sociaal plan met vakbonden 

• Juridische en financiële zaken opheffing GR 

• Communicatie 

 



Processtappen tot de zomer 

Planning 2017 Activiteiten 

April, mei  Besluit gemeenteraden opheffing GR 
BaanStede 

Juni  Aanbieden liquidatieplan aan college en 
gemeenteraden voor zienswijzen 

Juli Algemeen Bestuur BaanStede 
vaststellen liquidatieplan 

Na zomer Uitvoering liquidatieplan  



Communicatie  
Uitgangspunten 

• Bij belangrijke mijlpalen 

• In gezamenlijkheid rond opheffing GR 

• In afstemming rond nieuwe uitvoeringsorganisaties 

 

Doelgroepen 

• Medewerkers binnen BaanStede 

• Opdrachtgevers op 1 maart a.s. met nieuwsbrief 

• SW-adviesraad 

• Ondernemingsraad 

• Vakbonden  

• College en gemeenteraden 

• Algemeen (pers e.a.) 

 

 



Communicatie BaanStede 
Uitgangspunten 

• Toekomstgericht 

• Mondelinge communicatie voorop 

• Ruimte en vertrouwen scheppen voor vragen 

• Familie en netwerk betrekken 

 
Middelen: 

• Communicatiecirkel 

• Afdelingsoverleggen 

• Ondersteunende presentaties, Q&A, filmpjes 

• Informatiebrief 

• Persoonlijke gesprekken 

• Bijeenkomsten voor ouders, voogden, begeleiders 

 



Vragen? 


