
 

MEDEZEGGENSCHAP WERKNEMERS SOCIALE  WERKPLAATSEN 

 

In onze regio is veel onrust over de sociale werkvoorziening, Presikhaaf Bedrijven. Begin volgend 
jaar zullen gemeenten een besluit moeten nemen wat te doen met de Gemeenschappelijke 
Regeling Presikhaaf.  
 
De betrokken SP-afdelingen hebben gemerkt dat de stem van de werknemers regelmatig 
ondergesneeuwd raakt. Juist in een periode van veel veranderingen, is het belangrijk dat 
werknemers goed vertegenwoordigd zijn in alle overleggen. Uiteraard doen wij als SP-fracties in 
de regio ons best voor deze werknemers en ook de vakbonden proberen hier een rol in te spelen. 
 
Voor zover wij hebben begrepen is op dit moment alleen wettelijk verplicht een Ondernemingsraad 
in te stellen als vertegenwoordiging van werknemers, als het bedrijf groter is dan 50 werknemers. 
Als een sociale werkplaats echter een onderdeel verkoopt en daar werken vervolgens minder dan 
50 werknemers, dan geldt deze verplichting niet en hebben de SW-ers in dat onderdeel dus geen 
officiële medezeggenschap meer.  
 
In veel Ondernemingsraden is het bovendien vaak lastig voor werknemers om een stevig geluid te 
laten horen, dat is niet alleen bij de sociale werkplaatsen zo. Gelet op de vaak kwetsbare positie 
van werknemers bij sociale werkplaatsen, is het belang van goede vertegenwoordiging voor deze 
groep wel erg groot.  
 
De betrokken SP-afdelingen vragen aan de Tweede Kamerfractie te kijken naar de mogelijkheden 
om de vertegenwoordiging van werknemers bij sociale werkplaatsen te verbeteren.  
 

 Zijn er mogelijkheden om het geluid van de werknemers bij sociale werkplaatsen meer te 
verankeren in wetgeving? 

 Zijn er mogelijkheden wettelijk meer eisen te stellen aan Ondernemingsraden bij sociale 
werkplaatsen? Bijvoorbeeld betere en doorlopende scholing, zodat werknemers in de OR 
ook durven op te staan voor hun rechten.  

 Bij Presikhaaf Bedrijven was een Cliëntenraad actief, maar deze is begin 2016 opgeheven. 
Is het wenselijk en mogelijk om wettelijk te zorgen voor onafhankelijke Cliëntenraden bij 
sociale werkplaatsen? Kan hiermee ook de medezeggenschap bij onderdelen met minder 
dan 50 werknemers gewaarborgd worden? 

 
 
Namens de SP-afdelingen, 
 
Arnhem                       Lingewaard.               Rheden                       Zevenaar  
 
Diana Kummeling.      Brian Claassen.         Tamara Koppelaar.      Ed van der Schaft. 


