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BOVENTALLIG Reorganisatie door invoering Participatiewet en afbouw Wet sociale werkvoorziening

Twintig ontslagen bij MTB
door Stefan Gybels
MAASTRICHT – De MTB (Maastrichtse Toeleveringsbedrijven)
moeten tot 2020 twintig personeelsleden ontslaan. Daarnaast
worden de arbeidsplaatsen van
vijftien man die met pensioen
gaan, niet opgevuld.

Bij de MTB, de sociale werkvoorziening voor Maastricht, Meerssen en
Eijsden-Margraten, werken zo’n

honderd mensen in dienst. De reorganisatie is een gevolg van de invoering van de Participatiewet en de
daarop volgende besluitvorming
van de aandeelhoudende gemeenten over de taken van de MTB binnen die wet. Door de afbouw van
de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) stromen geen nieuwe
Wsw-medewerkers meer in. Voor
de Wsw’ers die nu actief zijn bij
MTB, 1400 mensen, vermindert de
bijdrage vanuit het Rijk tot 2020

met 3000 euro per persoon, wat
voor de MTB neerkomt op 3,6 miljoen euro minder subsidie in 2020.
De Wsw’ers blijven allemaal in
dienst, al zal het aantal ondersteunende functies vanwege de krimpende organisatie drastisch verminderen. Van de 140 Wsw’ers die nu
in de ondersteuning (administratie,
plantenverzorging) werken, gaan er
tachtig naar de productiekant van
het bedrijf. Voorzitter van de raad
van bestuur Hans Verwijlen: „We

zullen als MTB commerciëler moeten gaan werken, en dus hebben
we meer productieve mensen nodig om snel in te kunnen spelen op
vragen vanuit de markt.”
De MTB blijft zich, behalve voor
Wsw’ers, ook inzetten voor mensen met een beperking in de bijstand, mensen die arbeidsmatige
dagbesteding zoeken en jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt. „We gaan een nieuwe organisatie bouwen. Meer gaan doen

met minder geld”, zegt Verwijlen.
„Met deze ingrepen verwachten we
klaar te zijn voor de toekomst.”
De bestuurder noemt het ontslag van twintig medewerkers ‘pijnlijk’. Met de vakbonden wordt nu
overlegd over een sociaal plan.
„Het is voor het eerst sinds heel lange tijd dat wij gedwongen worden
medewerkers te ontslaan. Overigens hopen we een aantal medewerkers nog onder te brengen bij
de betrokken gemeenten.”

