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Kernboodschap  Werkdag BV heeft, in lijn met de vereisten van de ‘Governance Code’ voor de zorg, 

een Raad van Commissarissen (RvC) van minimaal twee leden ingesteld. Deze RVC 

bestaat momenteel uit één lid, namelijk in de persoon van de heer F. Roduner, 

wethouder Sociale zaken van de gemeente Haarlem. De aandeelhouders van 

Werkpas Holding B.V. willen de heer G.J. Bluijs, wethouder Sociale zaken van de 

gemeente Zandvoort per 16 december 2020 benoemen tot lid van de RvC van 

Werkdag B.V. en vragen hiervoor om instemming van de colleges van Haarlem en 

Zandvoort. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 8 december 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

Besluit:  

1. In te stemmen met de benoeming van de heer G.J. Bluijs, wethouder Sociale 

zaken van de gemeente Zandvoort, tot lid van de RvC van Werkdag B.V. per 16 

december 2020. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Werkdag BV heeft, in lijn met de vereisten van de ‘Governance Code’ voor de zorg, een Raad van 

Commissarissen (RvC) van minimaal twee leden ingesteld. Deze RVC bestaat momenteel uit één lid, 

namelijk in de persoon van de heer F. Roduner, wethouder Sociale zaken van de gemeente Haarlem. 

De aandeelhouders van Werkpas Holding B.V. willen de heer G.J. Bluijs, wethouder Sociale zaken van 

de gemeente Zandvoort per 16 december 2020 benoemen tot lid van de RvC van Werkdag B.V. en 

vragen hiervoor om instemming van de colleges van Haarlem en Zandvoort. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de benoeming van de heer G.J. Bluijs, wethouder Sociale zaken van de 

gemeente Zandvoort, tot lid van de RvC van Werkdag B.V. per 16 december 2020. 

 

3. Beoogd resultaat 

Door deze benoeming wordt voldaan aan de statuten van Werkdag B.V. wat betreft het aantal leden 

in de RvC en aan de vereisten van het Zorgkantoor. 

 

4. Argumenten 
Werkdag BV heeft, in lijn met de vereisten van de ‘Governance Code’ voor de zorg, een RVC 

vanminimaal twee leden ingesteld. Deze RVC bestaat momenteel uit één lid, namelijk in de 

persoon van F. Roduner, wethouder Sociale zaken van de gemeente Haarlem. Werkdag BV dient 

te voldoen aan de vereisten van de ‘Governance Code’ voor de zorg om als organisatie zorg te 

kunnen verlenen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is ook wat Werkdag BV al 

jaren doet. Deze dienstverlening maakt met circa € 200.000 tot € 250.000 een substantieel deel 

uit van de totale begroting van Werkdag. 

Het Zorgkantoor Zilveren Kruis, die de zorgdiensten voor de Wlz inkoopt, stelt als aanvullende eis 

dat zorgverleners, waaronder dus ook Werkdag BV, dienen te beschikken over een meervoudig 

samengestelde RVC. Dit wil zeggen een RVC die bestaat uit meerdere personen. Dit betekent dat 

Werkdag BV momenteel niet voldoet aan deze aanvullende eis van het Zorgkantoor. Om te 

kunnen voldoen aan de eisen van het Zorgkantoor dient de RVC van Werkdag BV te worden 

uitgebreid met minimaal één lid. 

In de huidige setting is de meest voor de hand liggende oplossing om de RVC uit te breiden met 

de wethouder Sociale zaken van de gemeente Zandvoort, de heer G.J. Bluijs. 

De taken en verantwoordelijkheden van de RVC zijn wettelijk verankerd en zijn ook vastgelegd in 

de statuten van Werkdag BV. In essentie heeft de RVC als taak toezicht te houden op het beleid 

van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming en voorts de taken die aan haar conform de statuten zijn opgedragen. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Bij dit besluit zijn twee kanttekeningen te maken: 

 Wethouder G.J. Bluijs is als portefeuillehouder Financiën aandeelhouder van Werkpas 

Holding B.V., samen met de Haarlemse wethouder Financiën. De benoeming van wethouder 

G.J. Bluijs als portefeuillehouder Sociale zaken tot lid van de RvC van Werkdag B.V. leidt niet 

tot een ongewenste tegenstelling van belangen.  

 Momenteel wordt gewerkt aan de vorming van een Participatiebedrijf. In het concept-

Eindrapport “Ontwerp Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland” wordt aangegeven dat de 

arbeidsmatige dagbesteding geen onderdeel uit zal maken van het Participatiebedrijf en dat 

de activiteiten van Werkdag B.V. worden overgedragen  aan een derde partij. Definitieve 

bestuurlijke besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden, maar in geval van positieve 

besluitvorming zal Werkdag B.V. per eind 2021 ophouden te bestaan. Dat geldt dan tevens 

voor de RvC.  

 

6. Uitvoering 

De aandeelhouders en het bestuur van Werkpas Holding B.V. worden geïnformeerd over het besluit 

van het college. In geval van instemming vindt de benoeming plaats in de Aandeelhouders-

vergadering van 16 december a.s. 

 

7. Bijlagen 

Geen. 

 

 


