
 
  

ARTIKEL 42 VRAGEN  

Samenwerking Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties 

De raad van Woerden dringt sinds het begin van deze bestuursperiode aan op intensieve 
samenwerking van Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties.  
Op 12 maart 2020 heeft de raad op initiatief van het CDA Woerden de moties 'Meters 
maken!' aangenomen. Deze motie roept o.a. op dat Ferm Werk serieus werk moet maken 
met deze door de raad gewenste samenwerking.  
 
Mede naar aanleiding van bovengenoemde motie heeft Ferm Werk, op verzoek van 
wethouder Becht van Werk en Inkomen, op 19 november jl. tijdens een Themabijeenkomst 
een presentatie gegeven aan de raad van Woerden. Ferm Werk gaf aan dat aan de 
samenwerking met lokale sociale partners inhoud wordt gegeven door het sluiten van 
raamovereenkomsten leerwerktrajecten. Overeenkomsten zijn aangeboden of al gesloten 
met CorWerktBeter, de Terugwinning en TechnoHUB en andere partijen. 
 
Vraag 1 
Met welke andere lokale partners dan CorWerktBeter, de Terugwinning en TechnoHUB is 
Ferm Werk op dit moment in gesprek, of worden nog benaderd, over het sluiten van een 
raamovereenkomst leerwerktrajecten? 
 
Vraag 2 
Welke lokale partijen hebben inmiddels een raamovereenkomst leerwerktrajecten met Ferm 
Werk getekend? 
 
Het stemt het CDA Woerden goed dat er nu zichtbaar iets gebeurt van samenwerking 
tussen Ferm Werk en lokale werkgevers en organisaties. Niettemin willen wij dit proces 
goed monitoren. 
 
Vraag 3 
Is het mogelijk om vóór 1 februari 2021 een raadsinformatiebrief te ontvangen met daarin 
een overzicht van de getekende raamovereenkomsten?  
 
In de motie 'Meters maken!' onder het tweede punt van het dictum heeft de raad 
aangegeven graag gerapporteerd te krijgen via een raadsinformatiebrief hoe lokale 
werkgevers en organisaties aankijken tegen de samenwerking met Ferm Werk. Een 
raadsinformatiebrief met die informatie heeft de raad (nog) niet ontvangen. Het was 
overigens goed om tijdens de Themabijeenkomst te horen dat de accountmanager 
Economische Zaken van de gemeente hierover gesprekken voert. 
 
 



 
Vraag 4 
Graag ziet het CDA Woerden in een volgende bijeenkomst met Ferm Werk ook de lokale 
werkgevers en organisaties met wie Ferm Werk een samenwerkingsrelatie is aangegaan, of 
aan zou kunnen gaan, aan tafel. Mogelijk kan de accountmanager Economische Zaken van 
de gemeente ook aansluiten. De onder vraag 3 gevraagde raadsinformatiebrief kan hierbij 
worden betrokken. De vorm van deze bijeenkomst laten wij graag over aan het college en 
de agendacommissie. Als deze bijeenkomst maar plaatsvindt vóór half maart 2021. Dat 
geeft de raad ook gelegenheid hier nog wat van te vinden in het kader van de zienswijze 
op de begroting Ferm Werk 2022. Is het college hiertoe bereid? 
 
In afwachting van de antwoorden. 
 
Namens het CDA Woerden,  
 
Rumo van Aalst, raadslid  
  

   


