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ASSW 

         2023 

Uitnodiging themabijeenkomst  
Platform AS in de SW 

 

 
 
Beste ambtelijk secretaris en/of secretaris, 
 
Graag nodigen wij jou uit voor een platformbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen en 
secretarissen in de SW op donderdag 26 januari 2023.  
 
Eerst zorgde de Participatiewet voor grote veranderingen in de SW, nu is de omslag of verdere 
invulling naar arbeidsontwikkelbedrijf belangrijk.  
Hoever staat jouw organisatie in dit verandertraject, wat is de rol van de medezeggenschap 
hierbij en wat is jouw rol? 
Het thema van deze platformbijeenkomst is dan ook:  

 

Veranderingen in de SW 
 

❖ Ontwikkelrichtingen  
In deze korte bijdrage zal een schets gegeven worden van de verschillende 
ontwikkelrichtingen die Els voorbij ziet komen. Daarbij zal ze direct ingaan op 
eventuele juridische aspecten. 
Een bijdrage van Els Huisman (De Voort Advocaten) 

 
❖ Praktijkvoorbeeld: MTB Maastricht 

In Maastricht is vanuit de gemeente opdracht gegeven tot een onderzoek naar de 
toekomst van de SW. De oplossing die in Maastricht is bedacht, is het versterken van 
de keten: aanleveren (Sociale Zaken), diagnose (Annex), Ontwikkeling (MTB 
leerwerkbedrijf) en plaatsing (Podium24). 
We worden meegenomen in de ontwikkeling van dit bedrijf  (SW naar onwikkelbedrijf 
en versterken van de keten) en de rol van de OR hierbij. 
Een bijdrage van Liesbeth Ansems (ambtelijk secretaris bij MTB Maastricht) 

 
❖ Omgaan met veranderingen 

OR leden reageren elk op hun eigen wijze op een verandering. Sommige zijn gelijk 
enthousiast en anderen schieten gelijk in de weerstand. Dit heeft zijn invloed op 
groepsproces binnen de OR kan daardoor projecten 
vertragen. 
De verandercurve van Kübler- Ross beschrijft een 
aantal fases waar mensen doorheen gaan als reactie 
op verandering.  
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We behandelen de verschillende fases en gaan na hoe de (ambtelijk) secretaris de OR- 
leden kan ondersteunen  in hun omgang met veranderingen. 
Een bijdrage van Stephany Linthorst (sl-IMPACT) 

 
 
Vanzelfsprekend is er ook tijd om met collega (ambtelijk) secretarissen van gedachten te 
wisselen over de thema’s en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Ten slotte is er aan 
het einde van de themabijeenkomst gelegenheid tot netwerken tijdens de lunch. 
  
 
Datum:    donderdag 26 januari 2023 
Tijd:    
vanaf 09.00 uur  Inloop 
09.30 uur   Aanvang programma 
12.30 uur   Netwerklunch 
13.30 uur   Einde van de platformbijeenkomst 
Locatie:    Centraal in Utrecht 
Kosten:   Leden van het Platform ASSW kunnen kosteloos deelnemen.  

Accommodatie inclusief lunch wordt aangeboden door SBCM. 
 
 
Aanmelden: graag vóór 5 januari 2023 middels een e-mail aan: info@sl-impact.nl   
Half januari 2023 ontvang je het definitieve programma met vermelding van de exacte locatie. 
 
Indien je na aanmelding onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan kan jij je uiterlijk tot 18 
januari 2023 kosteloos afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt administratiekosten en 
accommodatiekosten in rekening te brengen. 
 
Graag verwelkomen wij jou op de platformbijeenkomst ASSW op donderdag 26 januari 2023. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Stephany Linthorst 
Trainer/coach 
sl-IMPACT 
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