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Juridische structuur WNK - Stichtingen 
SW- en ambtelijke medewerkers zijn in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling WNK (verder als GR), 

de overige medewerkers worden door de GR ingeleend van een tweetal stichtingen, te weten Stichting 

WNK Support en de Stichting WNK Participatie Bevordering. 

Beide stichtingen hebben een Raad van Toezicht bestaande uit de zes leden van het Algemeen Bestuur van 

de GR. De zes gemeenten hebben direct zeggenschap en controle over het beleid en de gang van zaken 

binnen deze twee stichtingen, omdat de Raad van Toezicht de bestuurders van de stichting benoemen, 

schorsen en ontslaan.  

1. Stichting WNK Support

Deze stichting treedt op als werkgever voor werknemers die op basis van tijdelijke dan wel vaste

arbeidsovereenkomsten worden gedetacheerd naar WNK Personeelsdiensten en daar werkzaam zijn in de

voorwaarden scheppende sfeer. Het betreft voor het merendeel consulenten ten behoeve van het re-

integratiebedrijf. Dit alles ter voorkoming van mogelijke wachtgeldverplichting en eventuele andere

verplichtingen. De stichting is een aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK Personeelsdiensten. Deze

stichting heeft tot doel, het ter beschikking stellen van personeel aan WNK ten behoeve van het verrichten

van aldaar beschikbare werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden door het personeel worden uitgevoerd

op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met de stichting WNK Support. De belangrijkste

kenmerken van de stichting WNK Support zijn:

- Geen verdienmodel;

- Zowel tijdelijke als ook vaste arbeidsovereenkomsten;

- Arbeidsvoorwaarden conform Algemeen Burgerlijk Wetboek en zo veel mogelijk conform CAO

ambtenaren (CAR/UWO), met uitzondering van wachtgeldregeling en nog wat kleine juridische en

fiscale afwijkingen;

- De werkgeverslasten wordt één op één doorbelast aan WNK Personeelsdiensten;

- Er is sprake van een fiscale eenheid in het kader van de BTW met de GR.

2. Stichting WNK Participatie Bevordering

Deze stichting treedt op als werkgever voor werknemers welk in opdracht van gemeenten dan wel UWV

worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waarvan de vastgestelde loonwaarde tussen 20 en 100 procent

is zonder samenloop met SW indicatie nu en in de toekomst. Werknemers worden op basis van tijdelijke dan

wel vaste arbeidsovereenkomsten gedetacheerd naar werkgevers, waaronder WNK Personeelsdiensten.

Voor deze dienstverlening worden kosten conform de loonwaarde in rekening gebracht. . De stichting is een

aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK Personeelsdiensten volgens overeenkomst waarbij de

diensten worden gefactureerd. Deze stichting heeft tot doel, betaald werk te bieden aan personen die ten

gevolge van een (te) grote achterstand op de arbeidsmarkt, niet in staat zijn gebleken om zelfstandig regulier

arbeid te vinden en daarmee tenminste het wettelijk minimumloon te verdienen. De belangrijkste

kenmerken zijn:
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- Geen verdienmodel; 

- Zowel tijdelijke als ook vaste arbeidsovereenkomsten; 

- Arbeidsvoorwaarden conform Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) per 1 juli 2018; 

- De werkgeverslasten wordt één op één doorbelast aan betreffende opdrachtgever. Opbrengsten vanuit 

detacheringen worden één op één op afgedragen aan betreffende opdrachtgever; 

- Benutting Loonwaarde is prestatie indicator; 

- Er is sprake van een fiscale eenheid in het kader van de BTW met de GR. 

 

Voor zover de werknemers van WNK en de van de stichtingen ingeleende werknemers niet werkzaam zijn 

voor WNK zelf, worden zij gedetacheerd bij een derde partij. Met werkgevers worden 

samenwerkingsafspraken gemaakt, standaard vorm gegeven d.m.v. een individuele detachering 

(persoonsgebonden) of groepsdetachering tussen WNK en betreffende werkgever.  
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Organogram WNK – Stichting WNK Support / Stichting Participatie Bevordering 

 

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Participatiewet

6 Gemeenten Regio 
Noord Kennemerland: 

Alkmaar, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, 
Heiloo, Castricum

Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, 
handelsnaam WNK Personeelsdiensten

KvK 37153583

algemeen directeur
Willem van Eijk

Personeelsdiensten

Stg WNK Support
KvK 37148590

Stg WNK Participatie 
Bevordering

KvK 37155505

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (ingeschreven bij KvK als WNK Personeelsdiensten)

Bestuur:
Willem van Eijk, voorzitter, 
Ron van Riet, secretaris
Ivo Tromp, penningmeester

Raad van Toezicht:
Algemeen Bestuur WNK Personeelsdiensten

Bestuur:
Willem van Eijk, voorzitter, 
Ron van Riet, secretaris
Ivo Tromp, penningmeester

Raad van Toezicht:
Algemeen Bestuur WNK Personeelsdiensten

Fiscale eenheid
© WNK Personeelsdiensten -J.G.Goet Versie04 juni 2018  
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vergadering Algemeen Bestuur: 04-07-2019 

Onderwerp: Af- en aantreden leden Raad van Toezicht diverse stichtingen 

 

Voorstel 

Vanwege de nieuwe/gewijzigde samenstelling van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland is noodzakelijk om ook de nieuw aangetreden leden 
van het Algemeen Bestuur aan te wijzen als leden van de Raad van Toezicht voor de Stichting WNK Support 
en WNK Participatie Bevordering. 
 

Gelet op: artikel 9 lid 3 van de statuten van de Stichting WNK Support, artikel 9 lid 3 van de 
statuten van de Stichting WNK Participatie Bevordering 

Wordt voorgesteld om voor de volgende stichtingen: 

KvK 37148590 Stichting WNK Support en 

KvK 37155505 Stichting WNK Participatie Bevordering 

Te besluiten dat de volgende leden af- en aantreden als leden van de Raden van Toezicht: 

 

Aftreden in de  functie als lid Raad van Toezicht: 

mr. G.E. (Gido) Oude Kotte (gemeente Heerhugowaard), datum uit functie: 23-04-2019 

 

Aantreden in de functie als lid Raad van Toezicht: 

B.J.N. (Bert) Fintelman (gemeente Heerhugowaard) , Lid Raad van Toezicht, datum in functie: 23-04-2019 
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Besluit 
 
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 
gevestigd te Alkmaar. 
 

Bijeen:   in zijn vergadering van 4 juli 2019 

Gelet op: artikel 9 lid 3 van de statuten van de stichting WNK Support, artikel 9 lid 3 van de 
statuten van de stichting WNK Participatie Bevordering 

Besluit:    

tot af- en aantreden van leden Raad van Toezicht voor de stichtingen: 

- Stichting WNK Support 

- Stichting WNK Participatie Bevordering 

 

Aftreden in de  functie als lid Raad van Toezicht: 

mr. G.E. (Gido) Oude Kotte (gemeente Heerhugowaard), datum uit functie: 23-04-2019 

 

Aantreden in de functie als lid Raad van Toezicht: 

B.J.N. (Bert) Fintelman (gemeente Heerhugowaard) , Lid Raad van Toezicht, datum in functie: 23-04-2019 

 

Alkmaar, 04-07-2019 

Het Algemeen Bestuur voornoemd: 
 

De voorzitter,    De secretaris, 

 

 

 

……………………………..    ………………………….. 

F. Binnendijk. `   W. van Eijk. 
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