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Geachte heer Heerschap, 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief geven we u alvorens op uw vragen in te 
gaan,het volgende mee: Uw vragen zijn gericht aan het college van de gemeente Venlo. De 
gemeente Venlo is niet het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAA, noch van de 
WAA Groep NV. De gemeente Venlo heeft, evenals de gemeenten Bergen en Beesel, één 
wethouder als afgevaardigde in het bestuur van de GR WAA en de GR WAA heeft een 
uitvoeringsovereenkomst met de WAA Groep NV. De WAA Groep NV heeft een directie en 
een raad van commissarissen als bestuursorganen. 
Desalniettemin hebben we geprobeerd uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Vraag 1 
Deelt u de mening van de SP dat mensen die werkzaam zijn binnen de WAA tot de 
kwetsbaarste in onze samenleving en arbeidsmarkt behoren? Zo nee, waarom niet? Graag 
een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 1 
Vanuit onze context kunnen we stellen dat de Wsw'ers bij de WAA tot een kwetsbare 
doelgroep op de arbeidsmarkt behoren. 

Vraag 2 
Bent u bekend met het feit dat in 2014, 2016 en 2017 onderzoeken aantoonde dat ook toen 
medewerkers melden dat er sprake was van onder druk zetten van medewerkers? Zo ja, hoe 
heeft u de ontwikkelingen op dit vlak binnen de WAA gevolgd? Zo nee, waarom niet? Graag 
een onderbouwing van uw antwoord. 
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Antwoord vraag 2 
Ja, wij zijn er mee bekend dat in de transitieperiode van de WAA - toen de WAA van koers 
was veranderd en zich transformeerde van multi-MKB-bedrijf naar duurzame detacherings 
organisatie -- spanning en frictie bestond bij (groepen van) medewerkers. 
Bij grote veranderingen doen zich in alle organisaties fricties voor. Bij een organisatie als de 
WAA vragen die extra aandacht. 
Bestuur en directie van de WAA zijn daar indertijd mee omgegaan onder meer door 
structureel de Ondernemingsraad te betrekken, periodiek met de vakbonden te overleggen 
en in een voorkomende situatie een tijdelijke onafhankelijke ombudsfunctie in te stellen. 

Vraag 3 
Deelt u de mening van de SP dat het zorgelijk is dat medewerkers zich nu met vergelijkbare 
klachten melden bij een politieke partij? Naar wat wij horen met als enige reden dat ze zich 
nergens anders gehoord voelen. Zo ja, tot welke maatregelen denkt u de WAA te kunnen 
bewegen om het vertrouwen in de eigen organisatie te kunnen herstellen? Zo nee, waarom 
niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 3 
Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden zonder zowel de context als achtergrond van de 
klachten en de meldingen over de WAA nader te onderzoeken. Zie ook ons antwoord op 
vraag 7. 

Vraag 4 
Een aantal mensen heeft aangegeven dat er sprake is geweest van aanranding. Vanuit de 
organisatie is zover wij kunnen beoordelen nauwelijks tot geen begeleiding geweest van het 
slachtoffer/ de slachtoffers. Deelt u de mening van de SP dat in dergelijke voorvallen bij deze 
kwetsbare groep juist de WAA een bijzondere verantwoordelijkheid heeft? Zo ja, op welke 
wijze gaat u voorkomen dat dergelijke zaken plaatsvinden? En hoe ziet u in dergelijke 
gevallen de begeleiding van slachtoffers? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing 
van uw antwoord. 

Antwoord vraag 4 
We zijn op de hoogte dat er bij de WAA een geval van vermeende aanranding bekend is dat 
van enkele jaren geleden dateert. Ook zijn wij er van op de hoogte dat in die casus vanuit de 
directie van de WAA daarop onder toepassing van hoor en wederhoor gehandeld is. 

Het is niet aan ons om in dit soort kwesties partij te zijn. De gemeente Venlo maakt samen 
met de gemeenten Beesel en Bergen deel uit van de GR WAA. De WAA kent een 
eigenstandige directie en bestuur. Zie ook ons antwoord op vraag 7. 

Vraag 5 
De SP heeft uit bronnen vernomen dat er sprake is van het structureel niet meegaan in de 
adviezen van deskundigen ten aanzien van de potentie op de arbeidsmarkt van 
medewerkers door de WAA. Hierdoor is er bij diegene die dit overkomt terugval in verzuim. 
Er hebben de SP signalen bereikt die wijzen op een suïcide ten gevolge van dit beleid. Is het 
college bekend met deze signalen, in het bijzonder het signaal over een suïcide? Zo ja, welk 
onderzoek en eventuele maatregelen heeft u genomen ten aanzien van deze problematiek? 
Zo nee, bent u bereid om deze signalen te onderzoeken en maatregelen te nemen indien 
nodig? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
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Antwoord vraag 5 
Wij hebben niet vastgesteld dat in de geschetste situaties - voor zover ze al herleidbaar 
waren tot herkenbare casussen - sprake was van onredelijk of ondoelmatig gedrag vanuit de 
zijde van de WAA. 
Volgens de WAA kan er sprake zijn van een mismatch van verwachtingen rondom het begrip 
passende arbeid. We herkennen dat de WAA het begrip passende arbeid onder invloed van 
de koerswijzigingen uit 2013 meer dan voorheen objectiveert. 

Van het vermeende suïcide-incident hebben wij enkele maanden geleden ook vernomen en 
uiteraard direct navraag gedaan. Temeer daar er een relatie gesuggereerd leek te worden 
tussen de vermeende suïcide en het gevoerde beleid. Uit onze navraag is voor wat betreft de 
afgelopen 10 jaar geen incident bekend geworden dat aan de gegeven omschrijving voldoet. 

Vraag 6 
De SP heeft ook signalen dat vanuit de WAA de stelling naar buiten wordt gebracht dat het 
beleid van de partnergemeenten Bergen en Beesel wel goed is, maar dat van de gemeente 
Venlo niet. 
Dit wekt verbazing bij de SP aangezien het bestuur van de WAA bestaat uit collegeleden van 
de drie hier genoemde gemeenten. Is er sprake van een ander beleid in Venlo ten aanzien 
van de WAA dan in de gemeenten Bergen en Beesel? Zo ja, hoe kan dit terwijl beide andere 
gemeenten partner zijn in het bestuur van de WAA? Zo nee, hoe gaat u het ontstane beeld 
herstellen? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 6 
De signalen dat door de WAA het beleid van de gemeente Venlo anders wordt gewaardeerd 
dan dat van de gemeenten Bergen en Beesel herkennen wij niet. 
Navraag bij de directie van de WAA bevestigt het beeld dat de WAA niet achter dergelijke 
uitspraken zou kunnen staan. 

Wel hebben we kennis genomen van een gepubliceerd interview met een kaderlid van de 
FNV die onderscheid maakt tussen de uitwerking van het gevoerde beleid tussen de drie 
verschillende gemeenten. Dit kaderlid is werkzaam bij de WAA en dat wordt in het 
betreffende artikel ook benoemd. 
Bij dat artikel is geen wederhoor toegepast (noch met WAA noch met de gemeenten) en kent 
beweringen waaraan de nuance ontbreekt of die aantoonbaar onjuist zijn. Daarover heeft 
zowel met de geïnterviewde als met een bestuurder van de FNV een gesprek 
plaatsgevonden. 

Vraag 7 
De SP ziet in de meldingen slechts een topje van een ijsberg. We horen en krijgen signalen 
dat mensen bang zijn om hun verhaal aan ons of binnen de organisatie te doen. Deelt u de 
mening van de SP dat dit dezelfde kern van het probleem is zoals dit in 2014, 2016 en 2017 
is aangegeven in het onderzoek naar de situatie binnen de WAA? Zo ja, bent u bereid om als 
bestuur van de WAA opnieuw een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de huidige gang 
van zaken? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 7 
Uw vragen zijn gericht aan het college van de gemeente Venlo. De gemeente Venlo is niet 
het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAA. De gemeente Venlo heeft, evenals 
de gemeenten Bergen en Beesel, één wethouder als afgevaardigde in het bestuur van de 
GRWAA. 
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De GR WAA heeft een uitvoeringsovereenkomst met de WAA Groep NV. De WAA Groep NV 
heeft een directie en een raad van commissarissen als bestuursorganen. 

Wij zullen uw verzoek tot nader onderzoek overbrengen naar het bestuur van de WAA. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder 
de secretari de burgemeester 

\_;,\..). --- 
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