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Aan de WOR-bestuurder,
de heer M.H.F. Knaapen

Weert, 23 maart 2015

Onderwerp adviesaanvraag behandeling functieboeken deelopdracht FLOW,
uitvoerende taken in het openbaar gebied

Geachte heer Knaapen,

Op 25 februari 2015 ontvingen wij volgens artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden, uw
adviesaanvraag over het bovenstaande onderwerp. Naar aanleiding van de aangereikte
documenten en presentatie, de beantwoording van onze vragen en de op ons verzoek
verschafte aanvullende informatie (update van de maatwerkregeling en een overzicht van
de oude en de nieuwe functies) laten wij u via deze brief weten dat wij positief adviseren.

Als extra aandachtspunt geven wij mee om te zorgen voor een goede begeleiding van de
medewerkers die in spoor 1 en spoor 2 terecht komen. Dat zijn de medewerkers die de
overstap maken naar een marktpartij of worden gedetacheerd naar de concessie.
Wij willen namelijk kunnen volgen op welke wijze de rechten van de betreffende
medewerkers dan worden gewaarborgd. Ook willen wij kunnen volgen wat er gebeuft als
er functievolging conform het sociaal plan en addendum aan de orde is, maar er sprake is
van het verdelen van één functie in meer dan één spoor en er dus sprake is van
"opdeling". Dit zou namelijk bij meerdere fte's en/of functies aan de orde kunnen zijn.

Uit de aangereikte stukken en de gegeven presentaties blijkt dat er, door de uitvoering
van deze deelopdracht, een surplus aan overhead ontstaat. Van de andere
deelopdrachten binnen "samenwerken & uitbesteden" kennen wij de cijfers met
betrekking tot overhead niet.
Wij gaan er echter van uit dat u de gevolgen voor de overhead, naar aanleiding van deze
deelopdracht en de uitkomst van de andere deelopdrachten, zichtbaar maakt in het
verbeterplan/doorontwikkeling van de sector Bedrijfsvoering. Wij zien dit verbeterplan
dan ook met belangstelling tegemoet.



Als laatste willen wij via deze weg onze waardering uitspreken voor de heren Dekker en
Schoonen, over de wijze waarop beiden dit project in goede banen hebben geleid en hoe
de OR in het hele proces is meegenomen.

Wij wensen u veel succes met dit voor de gemeente Weert unieke project.

Met vriendelijke groet,
De ondernemingsraad van de gemeente Weert,

Dirk Franssen,
Voorzitter V
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