
Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit 2004 CWI

22 januari 2008/Nr. 2008/002
Centrale Organisatie Werk en Inkomen

De Raad van Bestuur van de Centrale
Organisatie Werk en Inkomen,

Besluit:

Artikel I
Het Mandaatbesluit 2004 CWI wordt
gewijzigd als volgt.

A
Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 Ondermandaat
De manager van een Centrum voor
Werk en Inkomen is bevoegd tot het
verlenen van ondermandaat aan de team-
coördinatoren en/of medewerkers van
een Centrum voor Werk en Inkomen op
zijn vestiging, het Uitvoeringsinstituut
werknemers-verzekeringen of burge-
meester en wethouders van de gemeen-
ten voorzover dit in het kader van
integrale dienstverlening door deze
organisaties binnen de keten Werk en
inkomen, door hem wenselijk wordt
geacht.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersver-
zekeringen en burgemeester en wethou-
ders van de gemeenten zijn bevoegd het
in het eerste lid bedoelde ondermandaat
door te verlenen aan hun medewerkers.

Ondermandaat anders dan bedoeld in
het eerste lid, is slechts toegestaan met
schriftelijke toestemming van de Raad
van bestuur.

B
Onder vernummering van artikel 10 tot
artikel 11, wordt een nieuw artikel 10
ingevoegd, luidende:

Artikel 10 Acceptatie mandaatverlening
door derden
De Raad van bestuur accepteert man-
daatverlening door het Uitvoeringsinsti-
tuut werknemersverzekeringen of
burgemeester en wethouders van de
gemeente voorzover dit in het kader van
integrale dienstverlening door deze
organisaties binnen de keten Werk en
inkomen, aan CWI is verstrekt.
De Raad van bestuur verleent onder-
mandaat aan de manager van een Cen-
trum voor Werk en Inkomen met
inachtneming van de kaders van het
hem in het eerste lid verleende mandaat.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de twee-
de dag na dagtekening van de Staatscou-
rant waarin zij is geplaatst.

Amsterdam, 22 januari 2008.
Centrale organisatie werk en inkomen 
Voorzitter Raad van Bestuur,
R. de Groot.

Toelichting

Dit besluit betreft 2 wijzigingen in het
mandaatbesluit.
   In het kader van de samenwerking
binnen de keten werk en inkomen trans-
formeren de activiteiten van de individu-
ele ketenpartners in toenemende mate
naar één geïntegreerd klantproces. Dat
betekent dat de medewerkers aan de kop
van het proces meer dan voorheen gene-
ralist zijn en op alle fronten werkzaam
kunnen zijn: bemiddeling, innemen van
de uitkeringsaanvraag en besluitvorming
op die aanvraag zullen meer en meer bij
dezelfde adviseur belegd worden.
   In dat kader verlenen burgemeester en
wethouders van de gemeenten en UWV
mandaat aan (onder meer) CWI om te
beslissen op aanvragen. Dat mandaat
wordt verleend aan de Raad van bestuur
CWI die in dit besluit de bevoegdheid
weer doormandateert aan de vestigings-
manager en zijn medewerkers. Op zijn
beurt verleent de Raad van bestuur CWI
mandaat aan UWV en burgemeester en
wethouders van de gemeente om beslis-
singen te nemen in het kader van de
integrale dienstverlening.
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