Raadsinformatiebrief week 49 deel I
(3 december t/m 7 december 2012)
Met deze informatiebrief wordt u geïnformeerd over de volgende zaken:
1. Opbouw nieuwe organisatie
2. Dagelijks MT-overleg
3. Overleg Vakbonden/WSW-raden
4. Overleg portefeuillehouders financiën
5. Overname ARBO / Schoon
6. Kwekerij
1. Opbouw nieuwe organisatie
• Op dit moment worden door de managers van de BV’s de arbeidsvoorwaardengesprekken
gevoerd met de overige CAO-medewerkers.
• Het bestuur van WOZL heeft op 29 november de inrichting van de HRM- en controlfunctie van
de nieuwe organisatie vastgesteld.
o HRM: het klantmanagement moet worden ingericht voor het kunnen plaatsen van Swgeïndiceerden; daarnaast moet de p-functie worden ingericht voor het vaststellen en
(door)ontwikkelen van de competenties van de Sw-medewerkers.
o Control: hierbij gaat het om het implementeren van de nieuwe structuur en de nieuwe
sturing van de organisatie en de bijbehorende cultuurverandering.
2. Dagelijks MT-overleg
In week 49 is het MT wederom om de dag bijeen geweest om de voortgang / stand van zaken te
bespreken. Bespreekpunten vormen de praktische vraagstukken die voortvloeien uit de in deze brief
opgenomen onderdelen gericht op het organiseren van de bedrijfsvoering.
3. Overleg Vakbonden/WSW-raden
In week 49 hebben er gesprekken plaatsgevonden met zowel de vakbonden, als ook de WSW-raden. Het
volgende gesprek met de vakbonden is begin januari 2013 ingepland en met de WSW-raden vinden de
overleggen in 2012, conform afspraak, wekelijks plaats. Vanaf 2013 zal dit overleg maandelijks
geschieden. Wel zal in het licht van het in 2013 op te starten transitieproces (op basis van de door de
gemeente vastgestelde uitgangspunten) de rol van de WSW-raden als klankbord- en adviesorgaan
toenemen.
Naar aanleiding van een brief van de kaderleden van de Vakbonden zal een extra afspraak worden
ingepland.
4. Overleg portefeuillehouders financiën
Op woensdag 05-12-2012 heeft een overleg plaatsgevonden met de wethouders financiën van de
gemeenten. Onderdeel van gesprek was het aanleveren van de financiële stukken van de diverse BV’s aan
de gemeenteraden. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over de verdere borging van de budget- en
controlfunctie.
5. Overname ARBO / Schoon
Deze week is bekend geworden dat de businessunit van Licom NV, bekend als Licom Arbo, is
overgenomen door Agens. De SW-werkgelegenheid is behouden. Tevens is aan alle betrokken CAOmedewerkers een arbeidsovereenkomst aangeboden door Agens. Door WOZL is nadrukkelijk aandacht
gevraagd bij de curatoren van Licom NV voor een zorgvuldige en rechtmatige overdracht van de
medische persoonsdossiers van de Sw-medewerkers door Licom Arbo aan Agens.

Tevens is deze week bekend geworden dat het voormalige Licom Schoon is overgenomen door Vebego.
Vebego was al voor vijftig procent eigenaar van Licom Schoon en heeft de overige 50 procent van de
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curator van Licom NV overgenomen. Met de overname is de werkgelegenheid van de betrokken Swmedewerkers en CAO-medewerkers veilig gesteld. Het bedrijf zal verder gaan als: Balanz Facilitair.
6. Kwekerij
Gezien het feit dat er de afgelopen periode diverse majeure ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij
de kwekerij te Landgraaf, willen wij u hier separaat van op de hoogte stellen. Derhalve is deze week voor
dit onderdeel een aparte raadsinformatiebrief opgesteld (week 49 deel II).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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