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De laatste tabel gaat over de mensen in dienst via de Participatiewet. Van de 189 personen komen er 43
uit Beschut Werk. Als hier nog 40 mensen bijkomen, dan voldoet het bestuur aan de taakstelling.
De heer Rood vraagt of dit te realiseren is en of het mogelijk is om vanuit het personeelsbestand van
WNK mensen door te sluizen naar Beschut Werk. De heer Van Eijk zegt dat dit laatste niet mogelijk is. Het
betreft mensen met een indicatie van het UWV. De nieuwe doelgroep Beschut Werk heeft een zwaardere
indicatie dan de oude WSW-indicatie en bestaat uit ongeveer een derde van de oude doelgroep. Er zijn
nu 43 personen in dienst en een tiental is nog onderweg. De heer Van Eijk denkt dat de regio in de buurt
komt van de taakstelling. Landelijk gezien presteert deze regio goed.
Het laatste wat men uit de cijfers kan halen, is dat de mensen via de Participatiewet werkzaam zijn bij
externe, op locatie of in de eigen werkplaats.
11. Rondvraag en sluiting
De heer Rood dankt de bestaande bestuursleden voor de goede samenwerking en wenst de nieuwe leden
succes. Hij vindt het jammer om op deze manier afscheid te moeten nemen. WNK is een mooi bedrijf.
De voorzitter zegt dat met de heer Rood zeer constructief is nagedacht over de toekomst. Hij heeft dit
gewaardeerd en is de heer Rood hiervoor zeer erkentelijk.
De heer Van Eijk beschikt graag over de mobiele telefoonnummers van de nieuwe bestuursleden. Ze
kunnen dit per e-mail doorgeven. Actie: nieuwe bestuursleden
Daarnaast biedt hij aan om met de nieuwe bestuursleden een afspraak te maken om het bedrijf te laten
zien. Volgens hem is beeldvorming heel belangrijk.
De voorzitter meldt dat hij op zijn verzoek de vergaderstukken in losse stukken krijgt aangeleverd en niet
als één bestand. Hij vraagt naar de voorkeur van de nieuwe bestuursleden. De nieuwe leden ontvangen
de documenten ook graag in stukken. Actie: bestuursondersteuner
Nadat er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door de voorzitter met een woord van
dank gesloten om 15.00 uur.
Alkmaar, 11 oktober 2018

……………………………
G.E. Oude Kotte,
voorzitter

……………………………
W. van Eijk,
secretaris
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