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Korte samenvatting
Aanleiding
De komst van de Participatiewet heeft voor gemeenten en SW-bedrijven grote
veranderingen tot gevolg: de komst van nieuwe instrumenten, geen instroom
meer in de Wsw en bezuinigingen van het Rijk op de middelen, vooral op het
Wsw-deelbudget. Dit is aanleiding voor de Dongemond-gemeenten om zich te
beraden op de toekomstige uitvoering van de Participatiewet en de Wsw en de
rol die daarin voor de huidige SW-organisatie WAVA is weggelegd.
Scenario’s
In dit rapport zijn drie scenario’s voor de uitvoering van de Participatiewet en de
Wsw in de Dongemond-gemeenten bekeken. Dit betreft de scenario’s 2, 3 en 4
uit de Visienota Participatiewet van de Dongemond-gemeenten:
 In scenario 2 voert WAVA de Wsw uit en, in opdracht van gemeenten, een
deel van de Participatiewet (Nieuw Beschut en Voorbereidingsbanen1);
 In scenario 3 voert WAVA naast de Wsw alleen Nieuw Beschut uit;
 In scenario 4 voeren de gemeenten zelf de Wsw en de volledige
Participatiewet uit.
Beoordelingscriteria
De scenario’s zijn beoordeeld op drie beleidsinhoudelijke criteria, te weten
sturing door individuele gemeenten, samenhang (met name tussen uitvoering
Wsw en Participatiewet) en toekomstbestendigheid. Ook is gekeken naar de
financiële gevolgen (frictiekosten en jaarlijks resultaat) van de scenario’s.
Afzonderlijk is ingegaan op de gevolgen voor de huidige Wsw-doelgroep, met
name in scenario 4.
Conclusies
Scenario 4 lijkt op grond van de beoordeling het meest aantrekkelijke scenario.
Individuele gemeenten hebben in scenario 4 de meest directe sturing op
uitvoering, bedrijfsvoering en resultaten van de Participatiewet en de Wsw. De
samenhang tussen de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw is op
gemeentelijk niveau maximaal. Op sommige punten, zoals de
werkgeversbenadering, zullen gemeenten naar verwachting regionaal blijven
samenwerken. Het is ook een toekomstbestendig scenario, omdat de Wsw zal
krimpen en de nieuwe doelgroep Participatiewet steeds groter zal worden.
Ook financieel is scenario 4 aantrekkelijk. Er moeten aan de voorkant weliswaar
hoge frictiekosten gemaakt worden voor de ontmanteling van WAVA, maar deze
kunnen in 2022 zijn terugverdiend. Scenario 4 is namelijk het enige scenario
waarin het jaarlijkse bedrijfsresultaat op de Wsw positief is.
In scenario 4 zou de rol van Werklink kunnen toenemen. Via Werklink zouden de
gemeenten kunnen blijven samenwerken op taken waarvoor men dit wenst of
nodig vindt.
1 Voorbereidingsbanen zijn banen om mensen met een arbeidsbeperking voor te bereiden op zo

regulier mogelijke plaatsing.
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Risico’s
Kiezen voor scenario 4 brengt wel de nodige risico’s met zich mee. Een belangrijk
risico is bijvoorbeeld dat de gemeenten de mogelijke besparingen op de
uitvoering van de Wsw in scenario 4 niet gaan realiseren. Scenario 2 en 3
bouwen veel meer voort op de in de afgelopen jaren bewezen formule van
WAVA. Verder moet in scenario 4 voor de huidige Wsw-doelgroep een gedegen
en planmatige aanpak komen om de gevolgen voor hen zo klein mogelijk te
houden en hen goed door de veranderingen heen te leiden. Belangrijk element
hierin is dat gemeenten eerst bepalen hoe de uitvoering van de Wsw in de
toekomst, per werksoort, concreet wordt vormgegeven.
Alternatief
Wanneer gemeenten scenario 4 een te grote stap zouden vinden, is een
alternatieve mogelijkheid te kiezen voor voortzetting van WAVA onder vooraf
nadrukkelijk door de gemeenten te bepalen condities, zoals:
 het doorvoeren van extra bezuinigingen (bovenop de bezuinigingen die al
nodig zijn vanwege de krimp van de Wsw);
 geen verplichting voor gemeenten om Nieuw Beschut en andere
Participatieactiviteiten bij WAVA neer te leggen;
 afbouw eigen bedrijfsactiviteiten en zoveel mogelijk een omvorming tot
netwerkorganisatie gericht op zo regulier mogelijke plaatsing, de
begeleiding en jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking.
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1. Inleiding
1.1. Landelijke ontwikkelingen
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Centrale doelstelling
van de Participatiewet is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
waaronder mensen met een arbeidsbeperking2, zo regulier mogelijk te laten
werken. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat instroom in de Wsw niet
langer mogelijk is. Het aantal Wsw-medewerkers zal daarom de komende jaren
dalen.
Door de Participatiewet zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd om mensen met
een arbeidsbeperking te laten werken, zoals de garantiebanen,
loonkostensubsidie en de voorziening Nieuw beschut werk.
Tegelijk met de ingang van de Participatiewet wordt er gekort op het Wswbudget. Het deelbudget Wsw is vanaf 2015 onderdeel van het ongedeelde
Participatiebudget dat weer is opgenomen in de integratie-uitkering Sociaal
Domein.

1.2. Ontwikkelingen bij de Dongemond-gemeenten
De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam
en Woudrichem werken voor de uitvoering van de Wsw samen in de GR WAVA.
!GO is het SW-uitvoeringsbedrijf.
De invoering van de Participatiewet, de krimp van het aantal Wsw-ers en de
verwachte toekomstige kortingen op het Wsw-budget maken het noodzakelijk de
positie en taken van WAVA te herijken. De hoofdvraag is hoe de gemeenten de
Participatiewet willen gaan uitvoeren. De vraag die hieruit volgt is welke rol voor
WAVA is weggelegd en welke consequenties dit heeft voor de uitvoering van de
Wsw.
Eind 2013/begin 2014 is door de meeste Dongemond-gemeenteraden de
Visienota Participatiewet vastgesteld. Deze Visienota bevat de volgende
uitgangspunten voor de uitvoering van de Participatiewet:
 De burger is zelf zo veel mogelijk verantwoordelijk. Alleen als de burger
dit zelf niet kan, wordt deze ondersteund.
 Personen met een arbeidsbeperking dienen zoveel mogelijk bij reguliere
werkgevers werkzaam te zijn.
 De werkgeversbenadering zal op lokaal niveau worden vormgegeven via
Werklink. Individuele gemeenten kunnen, in afstemming met Werklink,
ook contacten leggen met werkgevers.

2 Een belangrijke doelgroep in de Participatiewet zijn mensen die, vanwege een arbeidsbeperking

of om andere redenen, een loonwaarde hebben die lager is dan het niveau van het wettelijk
minimumloon. Wij hanteren in dit rapport voor deze groep de term ‘mensen met een
arbeidsbeperking’.
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In de Visienota zijn ook vijf scenario’s geschetst voor de toekomstige rol van
WAVA en de uitvoering van de Wsw. Dit onderzoek richt zich, op verzoek van de
gemeenten, op de beoordeling en afweging van drie van deze vijf scenario’s.

1.3. Typering van de uitvoering van de WSW door WAVA/!GO
De uitvoering van de Wsw is door de zes gemeenten aan de GR WAVA
overgedragen. Naast de Wsw voert WAVA/!GO ook re-integratie-opdrachten uit
voor de gemeenten. Bij de uitvoering door WAVA vallen de volgende zaken op.
We maken de vergelijking met landelijk gemiddelden voor het jaar 2013. Dit is
het meest recente jaar waarvoor landelijke gegevens bekend zijn:
 Zowel de omzet als de kosten zijn per Wsw-arbeidsplaats bij WAVA hoger
dan landelijk gemiddeld.
 Bij de kosten vallen met name de kosten voor regulier personeel op.
 Bij de omzet valt op dat het aandeel van omzet vanuit de deelnemende
gemeenten relatief hoog is: ruim 60%, waar dit landelijk 40% is.
 Per saldo is het tekort per arbeidsjaar Wsw in 2013 ongeveer twee keer
zo hoog als landelijk (landelijk circa 1.150 euro, WAVA 2.600 euro).
 Er werken relatief weinig mensen ‘binnen’ in een beschutte omgeving:
slechts 20%, waar elders gemiddeld 40% intern werkt.
 Er werken relatief erg veel mensen in ‘werken op locatie’: dat zijn
werkzaamheden met eigen leiding en met productieverantwoordelijkheid
van het SW Bedrijf.
 Er werken relatief iets minder mensen dan landelijk gemiddeld in de
hoogste treden van de werkladder (detacheringen en begeleid werken).
 De nadruk in de bedrijfsvoering ligt gezien het voorafgaande op werk voor
de gemeenten waarbij het werk door WAVA uitgevoerd wordt (werken op
locatie in opdracht van de gemeenten).
 In 2013 heeft een quickscan door IROKO plaatsgevonden. Daarin zijn
bovenstaande zaken ook genoemd.
 De financiële resultaten van WAVA zijn sindsdien verbeterd, onder andere
door een reductie van overheadkosten. De prognose van het tekort
(exclusief gemeentelijke bijdrage) in 2014 bedraagt circa 700.000 euro.
Dat is ongeveer 1.300 euro per arbeidsjaar Wsw. In het Bedrijfsplan 2015
wordt door WAVA voor 2015 een tekort voorzien van 1 miljoen euro,
hetgeen ongeveer 1.800 euro per arbeidsjaar Wsw betekent. Dit is
inclusief vaste lasten uit het verleden.

1.4. De onderzoeksvraag
Aan IROKO is gevraagd de drie scenario’s te wegen en te beoordelen aan de
hand van financiële en beleidsinhoudelijke criteria. Mede op basis van deze
informatie kunnen de gemeenten een gefundeerde keuze maken voor één van de
scenario’s.
Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderwerpen.
 Een nadere beoordeling van de scenario’s op de gekozen (beleidsmatige)
beoordelingscriteria;
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De doorrekening van het exploitatieresultaat Wsw (netto kosten uitvoering
Wsw voor de gemeenten) en de frictiekosten in de drie scenario’s voor de
periode 2016 – 2020;
Het aanvullen en completeren van de belangrijkste andere voor- en
nadelen van de drie scenario’s;
Het trekken van de conclusies en het formuleren van een advies.

Dit rapport is van groot belang voor de mensen die nu via de Wsw bij WAVA
werkzaam zijn. In dit rapport gaat IROKO ook in op de gevolgen voor de Wswdoelgroep. Op de doelgroep en de gevolgen voor hen zal ook in een latere
ambtelijke notitie uitgebreid worden ingegaan.
Het rapport is in nauwe samenwerking met de projectgroep Participatiewet tot
stand gekomen.

1.5. Leeswijzer
Allereerst worden in dit rapport in hoofdstuk 2 eerst de drie scenario’s
behandeld: wat houden ze in? In hetzelfde hoofdstuk behandelen we ook de
gekozen criteria om de scenario’s te beoordelen.
In hoofdstuk 3 worden de scenario’s beoordeeld aan de hand van een aantal
beleidsinhoudelijke criteria, namelijk sturing, samenhang en
toekomstbestendigheid.
In hoofdstuk 4 komen de financiële gevolgen van de scenario’s aan de orde.
In hoofdstuk 5 presenteren we conclusies van de beoordeling van de scenario’s
en gaan in op gevolgen voor de doelgroep en risico en kansen in de scenario’s.
Hoofdstuk 6 bevat een korte eindconclusie en geven we een advies.
In de bijlagen vindt u uitwerking van de financiële berekeningen per gemeente.
Verder vindt u een toelichting op de financiële berekeningen en de daarbij
gehanteerde gegevens, cijfers en aannames.
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2. Toelichting op scenario’s en criteria
2.1. Inleiding
De Visienota Participatiewet van de Dongemond-gemeenten bevat vijf scenario’s.
De scenario’s variëren op de inzet van WAVA (en de gemeenten) voor de Wsw en
de Participatiewet. In scenario 1 zou WAVA voor de gemeenten de gehele
Participatiewet uitvoeren. De meeste gemeenten vinden dat dit scenario niet past
in de huidige tijdgeest en hebben door de eenzijdige inzet van WAVA de vraag of
er voldoende diversiteit aan werkzaamheden kan worden geboden. In scenario 5,
voeren noch WAVA, noch de gemeenten zelf uit. Alle uitvoering wordt in scenario
5 door de gemeenten overgedragen aan externe partijen. Redenen voor de
meeste gemeenten om dit scenario niet verder te onderzoeken zijn a) angst om
onvoldoende grip te hebben en b) het op dit moment een te grote stap is. De
scenario’s 2, 3 en 4 uit de Visienota zijn overgebleven.
De doelstelling van de Participatiewet is om burgers zo regulier mogelijk te laten
werken. Wanneer de loonwaarde van een burger lager is dan het niveau van het
Wettelijk Minimumloon (WML), kan door gemeenten een loonkostensubsidie
worden ingezet die het verschil tussen WML en loonwaarde compenseert. Verder
hebben bedrijfsleven en overheid afgesproken een oplopend aantal banen voor
mensen met een arbeidsbeperking te creëren, de garantiebanen. Om voor een
garantiebaan in aanmerking te komen, moet de persoon in het Doelgroepregister
zijn opgenomen. Ook voor de garantiebanen kan, indien nodig, een
loonkostensubsidie worden ingezet.
Voor dit onderzoek zijn twee andere mogelijkheden van belang:
1) Nieuw Beschut werk in het kader van de Participatiewet;
2) Banen voor mensen met een arbeidsbeperking om hen voor te bereiden op
zo regulier mogelijke plaatsing. Dit noemen wij in dit onderzoek
Voorbereidingsbanen.
Nieuw Beschut werk is bedoeld voor personen met een arbeidsbeperking die
dermate veel aanpassingen in het werk of dermate veel begeleiding nodig
hebben, dat niet van reguliere werkgevers mag worden verwacht dat deze hen
in dienst nemen.
Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking kan direct worden
geplaatst bij een reguliere werkgever. Anderen zullen hierop moeten worden
voorbereid, bijvoorbeeld door het opdoen van arbeidsritme, werkervaring en
bepaalde vaardigheden zoals op tijd komen en persoonlijke hygiëne. Hiervoor
kunnen WAVA of andere partijen worden ingezet. Belangrijk is dat er een
werksetting wordt geboden, die in hoge mate vergelijkbaar is met die bij een
reguliere werkgever.
Voorbereidingsbanen zijn dus banen voor personen met een
arbeidsbeperking, waarvan wel de verwachting is dat een reguliere werkgever
deze – met een loonkostensubsidie in dienst wil nemen. Deze personen kunnen
tijdelijk bij WAVA werken, als voorbereiding op een reguliere plaatsing.
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Voor de financiering van Nieuw Beschut werk en Voorbereidingsbanen zijn
twee budgetten beschikbaar. Vanuit het BUIG-budget kan een
loonkostensubsidie van maximaal 70% van het minimumloon aan de
werkgever worden verstrekt. De begeleidingskosten kunnen worden betaald uit
het Participatiebudget. De Rijksoverheid rekent met 8.500 euro
begeleidingskosten voor een Nieuw Beschut plek en met 4.000 euro voor een
Voorbereidingsbaan. Er is in het land brede twijfel of deze bedragen voldoende
zijn om de werkelijke kosten te dekken.
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat Nieuw Beschut is bedoeld voor
mensen die qua beperkingen en loonwaarde vergelijkbaar zijn met het zwakste
deel van de huidige Wsw-ers. Dat wil zeggen dat de voorziening Nieuw Beschut
alleen wordt aangeboden aan de zwakste personen uit de Participatiewet die wel
in staat zijn tot arbeid. Op lange termijn resulteert dit er in dat waar nu ruim
90.000 personen in de Wsw werken er slechts 30.000 personen nog in een Nieuw
Beschut – constructie werken.
WAVA heeft een andere opvatting over Nieuw Beschut. Zij gaan er van uit dat
Nieuw Beschut toegankelijk is voor iedereen die voorheen in de Wsw zou worden
toegelaten, met uitzondering van degenen die onder de oude Wsw een advies
Begeleid Werken zouden krijgen. Dit leidt dan ook tot een hoger aantal personen
dan 30.000 (landelijk). Bovendien dienen gemeenten in een verordening vast te
leggen wie in aanmerking komt voor een Nieuw Beschut –plaats. De meeste
Dongemond-gemeenten wensen Nieuw Beschut te reserveren voor de onderkant
van de doelgroep Participatiewet. Tot slot valt op te merken dat van de huidige
Wsw-medewerkers veel al voor 1998 zijn ingestroomd zijn in de Wsw. Deze zijn
binnengekomen onder een (veel) soepeler indicatieregime. Dus dat niveau
medewerkers zal zeker niet meer instromen in Nieuw Beschut.
De scenario’s 2, 3 en 4 uit de Visienota variëren in wie welke taken uitvoert.
Deze taken zijn dus naast de Wsw, het Nieuw Beschut werk en de
Voorbereidingsbanen. De partijen waaronder de uitvoering wordt ‘verdeeld’, zijn
WAVA en de (individuele of samenwerkende) gemeenten. Onderstaand wordt dit
per scenario schematisch weergegeven.
scen 2

scen 3

scen 4

Voorbereidingsbanen

Nieuw Beschut

Wsw

WAVA
Gemeenten
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In het navolgende worden de verschillende scenario’s beschreven.

2.2. Uitwerking van de scenario’s
2.2.1 Scenario 2
In dit scenario heeft WAVA meer taken dan in de scenario’s 3 en 4. WAVA
verzorgt zoals voorheen de Wsw. Daarnaast voert WAVA Nieuw Beschut werk en
Voorbereidingsbanen uit voor de gemeenten. De gemeenten verzorgen zelf
bijvoorbeeld de plaatsing op reguliere banen, waaronder garantiebanen en banen
met loonkostensubsidie.
In de Visienota zijn er voor scenario 2 twee belangrijke elementen genoemd:
1. Het eerste is dat er in dit scenario voor WAVA niet veel verandert en het in
belangrijke mate een voortzetting van de huidige situatie is.
2. Het tweede element is dat gemeenten hun eigen afwegingen kunnen
maken bij de inkoop van andere taken in het kader van de Participatiewet
(en dus bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel inwoners er bij WAVA gaan
werken in een Voorbereidingsbaan).
Mensen moeten zo snel mogelijk regulier worden geplaatst. Het uitgangspunt is
dan ook dat mensen niet zeer langdurig bij WAVA werken. Hierdoor staan
bovengenoemde elementen op gespannen voet met elkaar. Want om de huidige
situatie in belangrijke mate voort te zetten, volstaat het niet gemeenten vrij te
laten in hoeveel inwoners bij WAVA gaan werken.
Om voldoende onderscheid tussen de verschillende scenario’s te houden, is er in
dit rapport van uitgegaan dat het min of meer handhaven van het volume
kenmerkend is voor scenario 2. Immers, wanneer alle gemeenten vrij zouden
besluiten om geen of nauwelijks andere taken (in dit geval Voorbereidingsbanen)
bij WAVA in te kopen, zou dit heel dicht tegen scenario 3 aanliggen. In scenario
2 wordt dus duidelijk wat er voor nodig is om WAVA vrijwel ongewijzigd te laten
voortbestaan en gaat dus uit van een vrijwel gelijkblijvend volume aan
arbeidsplaatsen voor doelgroepen bij WAVA in de toekomst3. In het financiële
deel van het rapport wordt eveneens ingegaan op de financiële gevolgen van een
grotere vrijblijvendheid voor gemeenten in scenario 2.
De uitstroom van Wsw-ers wordt gecompenseerd door personen vanuit de
doelgroep Participatiewet. Dit betreft zowel plekken Nieuw Beschut als
Voorbereidingsbanen. Op deze wijze kan de infrastructuur van WAVA in stand
blijven en worden benut.4
De meeste gemeenten willen niet, zoals in de Wsw, dat personen zeer langdurig
op een Voorbereidingsbaan werken. Een Voorbereidingsbaan bij WAVA moet een
springplank zijn naar een meer reguliere baan extern. Daarom kunnen personen
niet langer dan twee jaar bij WAVA werkzaam zijn (anders zou sprake zijn van
3

In de praktijk kan – afhankelijk van de beleidsmatige wensen en van de financiële mogelijkheden
- natuurlijk een variant op scenario 2 worden gekozen, waarin gemeenten meer vrijheid hebben bij
de inkoop van andere taken.
4 Vanzelfsprekend zal WAVA blijven proberen om de huidige leegstand van het pand te reduceren
en de ruimten te verhuren of te verkopen.
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een vast dienstverband). De wens om het aantal arbeidsplekken in stand te
houden en het feit dat de dienstverbanden maximaal twee jaar kunnen duren,
maakt dat gedurende de jaren een groot aantal personen bij WAVA tewerk
gesteld moet worden. De huidige Wsw-ers hebben immers meestal een zeer
langdurig dienstverband.
In scenario 2 vinden gemeenten het belangrijk om gezamenlijk een publieke
organisatie als WAVA te hebben, die zorgdraagt voor plaatsing en
arbeidsontwikkeling vanaf beschut productiewerk tot en met individuele
detacheringen.
2.2.2 Scenario 3
In dit scenario blijft WAVA de Wsw uitvoeren. Daarnaast geeft WAVA voor de
gemeenten uitvoering aan Nieuw Beschut werk. Voorbereidingsbanen worden
door de gemeenten, wanneer nodig, zelf georganiseerd. De beschutte
werkplekken Wsw worden gecombineerd met plekken Nieuw beschut werk vanuit
de Participatiewet. Budgettair is er door het Rijk voorzien dat er ruimte in het
Participatiebudget is om voor elke drie vertrekkende Wsw-ers één Nieuw Beschut
plek in te vullen.
Een idee achter dit scenario is dat de voorziening Nieuw Beschut werk het beste
voor een aantal gemeenten gemeenschappelijk gerealiseerd kan worden in een
reeds bestaande infrastructuur, zijnde WAVA.
De organisatie zal echter krimpen. Op de heel lange termijn zal het aantal
werkplekken verminderen naar één-derde van het huidige aantal. Dit betekent
dat belangrijke aanpassingen in de bedrijfsvoering moeten worden gedaan. De
uitvoering van groen, publieke dienstverlening, detacheringen en Begeleid
Werken moet worden afgebouwd. De werkplekken die de uitstromende Wsw-ers
achterlaten, kunnen immers niet meer ingevuld worden. Dit betekent dat op enig
moment het volume aan medewerkers niet meer voldoende is om de opdrachten
uit te kunnen voeren. Op den duur zullen opdrachten moeten worden beëindigd.
De overhead van WAVA moet ook (fors) worden afgebouwd indien de organisatie
op de lange termijn terug gaat naar één-derde van de huidige organisatie.
2.2.3 Scenario 4
Dit scenario geeft sterke veranderingen op korte termijn. In dit scenario wordt
WAVA namelijk ontmanteld. De regie op en (een deel van) de uitvoering van de
Participatiewet en de Wsw, wordt gedaan door de individuele gemeenten.
Gemeenten kunnen in dit scenario zelf keuzes maken wat betreft de uitvoering
van de Wsw en de Participatiewet. Dit houdt niet meteen in dat de huidige Wswmedewerkers een andere werkplek krijgen. Veelal zullen de Wsw-medewerkers
hun werkplek behouden, tenzij de gemeente er voor kiest om een andere
werkplek te regelen. De gemeenten vertegenwoordigen het grootste deel van de
omzet bij WAVA. Daarmee hebben zij ook extra sturing op dit transitieproces.
Gemeenten zoeken in dit scenario naar verwachting vooral lokaal naar
werkplekken voor Wsw-ers en voor werkplekken voor personen uit de doelgroep
Participatiewet. Zij kunnen dit zelf doen, dan wel dit (deels) door andere partijen
laten uitvoeren. Ook kunnen gemeenten op deelgebieden met elkaar
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samenwerken. In dit scenario zou kunnen worden getracht de expertise van
WAVA over te brengen naar de individuele gemeenten.

2.3. De criteria
De scenario’s worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
1. Mogelijkheid tot sturing door de gemeenten
2. De mate van aansluiting bij de drie decentralisaties
3. De toekomstbestendigheid van de gekozen oplossing
4. Het jaarlijkse exploitatieresultaat
5. De frictiekosten van de gekozen oplossing
De criteria worden hieronder toegelicht.
Ad 1: Sturing
Gemeenten vinden het van belang te kunnen sturen op de uitvoering en
daarmee op de resultaten. De sturing richt zich op:
1. de resultaten die beleidsmatig bereikt moeten worden: de re-integratie
van de burger met een arbeidsbeperking;
2. de bedrijfsmatige en financiële beheersing van de uitvoering;
3. de flexibiliteit van de uitvoering: kan een gemeente snel de uitvoering
aanpassen bij wijzigende doelstellingen of bij tegenvallende resultaten?
Het gaat bij sturing niet uitsluitend over de vraag of er gestuurd kan worden. In
alle scenario’s zal de gemeente immers op enigerlei wijze direct of indirect
kunnen sturen. Ook kan de sturing voor de Wsw anders zijn dan de sturing op
Nieuw Beschut en Voorbereidingsbanen.
Ad 2: Aansluiting bij de drie decentralisaties
Allereerst vinden de meeste gemeenten het belangrijk dat de uitvoering van de
Wsw zoveel mogelijk in combinatie met de uitvoering van de Participatiewet
plaatsvindt. Zo kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat vrijgevallen Wswplekken bij werkgevers door uitstroom van Wsw-medewerkers weer ingevuld
kunnen worden door personen uit de doelgroep Participatiewet. Dit houdt dus
ook in dat de werkgeversbenadering voor alle doelgroepen gezamenlijk wordt
georganiseerd. Daarnaast kan door in de uitvoering slimme combinaties te
maken tussen Jeugdzorg, WMO, Participatiewet en Wsw effectiviteit en efficiency
worden bereikt.
Ad 3. De toekomstbestendigheid van de gekozen oplossing
De gemeenten geven de voorkeur aan een uitvoeringsscenario dat ook op
langere termijn een goed passende oplossing is.
Ad 4. Jaarlijkse exploitatie
De gemeenten willen maximaal middelen hebben om de doelgroep
Participatiewet zo veel mogelijk te kunnen ondersteunen. Daarom is het
belangrijk dat de Wsw zo efficiënt mogelijk (tegen zo laag mogelijke kosten voor
de gemeenten) wordt uitgevoerd, zodat voldoende Participatiemiddelen
overblijven om in te zetten voor de ondersteuning van de doelgroep
Participatiewet.
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Ad 5. Frictiekosten
De scenario’s kunnen verschillen in de mate waarin er frictiekosten zijn te
verwachten. Deze frictiekosten zijn in scenario 3 bijvoorbeeld nodig om het
kostenniveau van de WAVA-organisatie aan te passen aan de krimp en in
scenario 4 om WAVA te ontmantelen en een nieuwe uitvoering op te bouwen.
Ook de frictiekosten leggen beslag op gemeentelijke middelen en zijn daarom
een belangrijk criterium.
De gevolgen voor de huidige Wsw-doelgroep is niet als beoordelingscriterium
gekozen, maar is voor minstens enkele gemeenten een erg belangrijk aspect. In
de scenario’s 2 en 3 verandert er weinig tot niets voor de huidige Wsw-ers. In
scenario 4 zijn de veranderingen voor de Wsw-ers het grootst. In paragraaf 5.2
wordt daarom afzonderlijk ingegaan op de gevolgen voor deze doelgroep.
Daarnaast zijn de volgende mogelijke criteria genoemd, maar niet meegenomen
als beoordelingscriterium:
 Dienstverlening dicht tegen de burger aan. Niet meegenomen omdat het
geen onderscheidend vermogen t.a.v. de scenario’s geeft. In elk scenario
zou dit kunnen worden georganiseerd.
 Eenvoudige/duidelijke uitvoeringsstructuur. Niet meegenomen omdat dit
criterium geen onderscheidend vermogen heeft t.a.v. de scenario’s. Ieder
scenario heeft wat dit betreft specifieke voor- en nadelen.
 Effectiviteit werkgeversbenadering. Niet meegenomen omdat op dit
criterium niet een beoordeling op basis van feiten kan worden gegeven. Er
is op basis van beschikbare informatie niet aan te geven of de
werkgeversbenadering door individuele gemeenten effectiever of minder
effectief zal zijn dan de werkgeversbenadering door WAVA. Bovendien
hangt het succes van de werkgeversbenadering vooral af van de mensen
die het uitvoeren.
 Streven naar zo regulier mogelijk werk. Op basis van beschikbare
informatie is niet aan te geven of gemeenten meer of minder ambitie
zullen hebben dan WAVA om mensen zo snel mogelijk regulier te plaatsen
en dit dan ook realiseren.
 Voorkomen van concurrentie tussen gemeentelijke doelgroepen op de
arbeidsmarkt. Niet meegenomen omdat dit in principe in elk scenario kan
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld wanneer alle uitvoerende partijen
werken met een zelfde systematiek van loonwaardebepaling en daar ook
consequent aan vast houden in de tariefstelling/subsidieverlening richting
werkgevers, waarbij er natuurlijk altijd sprake is van een zekere
onderhandelingsmarge.

‘Beoordeling scenario’s uitvoering WSW en Participatiewet – Dongemond-gemeenten’
13
Toelichting op scenario’s en criteria

3. De scenario’s beoordeeld op sturing,
samenhang en toekomstbestendigheid
In deze paragraaf worden de scenario’s beoordeeld aan de hand van de
beleidsinhoudelijke criteria sturing, samenhang 3-D’s en toekomstbestendigheid.
Daarna wordt, in de volgende paragraaf, gekeken naar de financiële gevolgen.

3.1. Sturing
Zoals eerder opgemerkt, is in alle scenario’s sturing mogelijk. De wijze van
sturing verschilt per scenario.
Sturing in scenario 2
In dit scenario continueren de gemeenten de bestaande situatie in de
Gemeenschappelijke Regeling wat betreft de Wsw. De gemeenten verbinden zich
daarnaast tot het aanmelden van personen vanuit de Participatiewet, zowel voor
Nieuw Beschut als voor Voorbereidingsbanen. De verwachting is dat als de
samenwerking te vrijblijvend is, het handhaven van het volume aan
arbeidsplaatsen bij WAVA niet gerealiseerd kan worden. Er dienen jaarlijks
afspraken te worden gemaakt over de te realiseren aantallen door de
gemeenten.
De sturing van een gemeente op de Wsw gaat via de vertegenwoordiging die de
gemeente heeft in het bestuur van de GR. Deze sturing is niet heel direct: de
gemeente moet in de GR, net als bij andere samenwerkingsvormen, andere
gemeenten meekrijgen. Ook kan een bestuurslid maar beperkt invloed
uitoefenen op de bedrijfsvoering van WAVA. Gemeenten noemen daarom
regelmatig de nadelen van een GR. Echter: de gemeenten merken zelf
tegelijkertijd op dat in het verleden niet alle mogelijkheden tot beïnvloeding
actief gebruikt zijn. Ook wordt gewezen op de concrete stappen die WAVA heeft
gezet en wil zetten om meer aan te sluiten bij de lokale situatie in gemeenten.
Bij de Wsw geldt dat alle taken naar de GR zijn overgedragen, gemeenten staan
hierdoor meer “op afstand”. Dit is in dit scenario bij de uitvoering van de
Participatiewet niet het geval: de wens van de meeste gemeenten is dat zij meer
direct op de uitvoering van de Participatiewet kunnen sturen. WAVA vindt het
belangrijk om ook zoveel mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen.
Er zijn dus mogelijkheden tot sturing, zowel beleidsinhoudelijk als in sturing van
de uitvoeringsorganisatie. Deze zijn voor individuele gemeenten alleen indirecter
dan in de andere scenario’s. Ook moet worden bedacht dat de uitvoerende
organisatie binnen de GR haar eigen bedrijfsmatige voorwaarden heeft. De
uitvoeringsorganisatie heeft bijvoorbeeld behoefte aan continuering van
opdrachten. Dit kan er in resulteren dat er meer mensen in een publieke
omgeving worden ingezet dan strikt noodzakelijk. Een aantal gemeenten heeft
de indruk dat dit inderdaad het geval is. De medewerkers blijven te veel ‘hangen’
bij Werken op Locatie. Dit wordt door WAVA overigens niet zo beleefd.
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Gemeenten kunnen in dit scenario niet kiezen waar ze Participatiewet klanten
een plek Nieuw beschut of een Voorbereidingsbaan aanbieden5. De meesten
zullen richting WAVA moeten gaan om de organisatie qua omvang in tact te
laten. In die zin is de sturing van gemeenten ook wat betreft de Participatiewet
beperkt. Men kan hiervoor geen ander aanbieders inschakelen. Wel is het
natuurlijk mogelijk om WAVA, binnen de mogelijkheden van de infrastructuur,
aanwijzingen te geven voor de uitvoering.
Sturing in scenario 3
Ook in dit scenario verloopt de uitvoering van de Wsw via de GR. Dus daarvoor
geldt in scenario 3 hetzelfde als hierboven geschetst voor scenario 2.
In scenario 3 zijn gemeenten – zoals in alle scenario's - vrij om te bepalen voor
wie een advies Nieuw Beschut wordt aangevraagd. Maar indien een persoon in
aanmerking komt voor Nieuw Beschut werk, gaat deze persoon bij WAVA
werken. Gemeenten kunnen dus niet per persoon bekijken welke
uitvoeringsorganisatie voor deze persoon het meest geschikt is. Hierin is de
sturing minder dan wanneer de gemeenten zelf Nieuw Beschut organiseren of
inkopen.
Voor de Voorbereidingsbanen hebben gemeenten in aanvang wel maximale
vrijheid. Of die sturing er ook daadwerkelijk is, hangt af van de vorm waarin de
Voorbereidingsbanen worden gerealiseerd. Er kan gekozen worden om lokaal per
persoon een geschikte baan (leerwerkplek, proefplaatsing) te zoeken. Dan is de
sturing in principe maximaal. Maar er zullen allerlei praktische, organisatorische
en financiële redenen kunnen zijn om niet voor elke persoon een aparte
oplossing te realiseren. Zo kan er voor gekozen worden om regionaal samen te
werken. In dat geval is de sturing van een individuele gemeente minder direct.
Sturing in scenario 4
In dit scenario voeren de gemeenten zelf de Wsw uit en organiseren ook de
banen vanuit de Participatiewet. Zij hebben daarmee in dit scenario in principe
maximale vrijheid in de keuzes die zij maken rond de Wsw en rond de banen
vanuit de Participatiewet. Voor zover de taken door de gemeente zelf worden
uitgevoerd, kan de gemeente ook zelf bepalen op welke wijze deze taken worden
uitgevoerd. Indien de gemeente inkoopt, kan specifiek datgene ingekocht
worden dat de gemeenten voor de personen uit de doelgroep Participatiewet
nodig denkt te hebben. Voorwaarden voor deze vrijheid is dat gemeenten de
kennis hebben om de geschikte diensten in te kopen en dat er ook een aanbod is
van die diensten. Ook moet de sturing binnen de gemeente zelf effectief zijn. Als
een gemeente kiest voor uitvoering binnen de eigen dienst dan kan flexibiliteit
bijvoorbeeld verkregen worden door te werken met flexibele krachten in de
functies van bijvoorbeeld consulent, begeleider, etc.
Conclusie sturing
Scenario 4 geeft voor individuele gemeenten zowel beleidsmatig (welke
instrument wordt er voor welke cliënt toegepast en wie voert dat uit) als
bedrijfsmatig (hoe voert de organisatie het werk uit) de beste kansen voor
5

Tenzij er ruim voldoende budget is.
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directe sturing. Scenario 3 scoort lager op sturing door individuele gemeenten en
scenario 2 het laagst. Dit houdt niet in dat er geen sturing mogelijk is in scenario
2. De sturing van individuele gemeenten is alleen minder direct, of minder sterk.
In scenario 2 bestaat daarbij ook de kans dat personen uit de doelgroep
Participatiewet vanwege productiebelang van WAVA te lang in de organisatie van
WAVA zelf werkzaam blijven6. Dit zou strijdig zijn met het idee achter de
Participatiewet: het meer dan voorheen regulier plaatsen van personen uit de
doelgroep.

3.2. Samenhang 3-D’s
Het gaat er bij dit criterium om in hoeverre de uitvoering van de Wsw en de
Participatiewet passen in de integrale gemeentelijke aanpak binnen het sociale
domein. In dit rapport concentreren we ons op de samenhang tussen de Wsw en
onderdelen van de Participatiewet (garantiebanen, Nieuw Beschut werk en
Voorbereidingsbanen) en de uitvoering van de arbeidsmatige dagbesteding in het
kader van de WMO.7
Samenhang in scenario 2
In dit scenario is er samenhang tussen de ‘oude’ Wsw en nieuwe instrumenten
Nieuw Beschut en Voorbereidingsbanen. Hierdoor kan er onder andere goed voor
worden gezorgd dat vrijvallende arbeidsplaatsen die de uitstromende Wsw-ers
achterlaten, weer ingevuld kunnen worden. Ook is er directe samenhang in
werkgeversbenadering voor de verschillende doelgroepen die WAVA bedient,
maar minder direct met de werkgeversbenadering voor andere doelgroepen van
de gemeenten die niet bij of via WAVA werkzaam zijn. Dit is goed te organiseren,
bijvoorbeeld via Werklink, maar dit vraagt in dit scenario wel nadrukkelijk
aandacht.
In dit scenario wordt er voor gekozen om de personen uit de Participatiewet in
de bestaande organisatie van WAVA te laten werken. Combinaties met de
arbeidsmatige dagbesteding kunnen worden gezocht, wanneer de arbeidsmatige
dagbesteding ook (deels) bij of in de infrastructuur van WAVA wordt
ondergebracht. Een mogelijkheid daarbij is dat WAVA samenwerking aangaat
met organisaties voor arbeidsmatige dagbesteding. Gemeenten zouden, als
opdrachtgever, van aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding ook kunnen
verlangen dat zij dit uitvoeren in de bestaande infrastructuur van WAVA. Op die
manier kan er aansluiting worden gevonden tussen Wsw, Nieuw Beschut Werk en
arbeidsmatige dagbesteding WMO8.
6 Dit wordt ook wel het ‘locked-in effect’ genoemd. Als een persoon uit de doelgroep eenmaal

binnen de organisatie werkt, kan de neiging bestaan om daar te blijven ‘hangen’. De druk om meer
regulier te werken is niet groot genoeg. De betrokkene vindt de veiligheid van de (SW-)organisatie
prettig. De organisatie heeft met de personen uit de doelgroep capaciteit om productie- en
dienstenopdrachten uit te voeren.
7 Dat er verbinding wordt gelegd tussen de uitvoering van Nieuw Beschut en van arbeidsmatige

dagbesteding, betekent niet dat deze vormen hetzelfde inhouden. Bij Nieuw Beschut is er sprake
van een dienstverband. Bij arbeidsmatige dagbesteding is er geen sprake van een dienstverband.

8 Hiermee zeggen we niet dat personen die in aanmerking komen voor Nieuw Beschut een plek in

de arbeidsmatige dagbesteding zou moeten worden aangeboden. Het gaat vooral om efficiency
(gebruik van infrastructuur die toch al wordt betaald door de gemeenten) en gecombineerde
uitvoering van Beschut Werk en arbeidsmatige dagbesteding (een aantal SW-bedrijven hebben
daar al geruime tijd ervaring mee opgedaan).
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In dit scenario is er voor gemeenten minder ruimte dan in scenario 3 en 4 voor
experimenten om zaken op een heel andere manier en in samenhang te
organiseren om zo te komen tot een efficiëntere inzet van middelen.
Samenhang in scenario 3
In scenario 3 is er samenhang tussen Wsw Beschut en Nieuw Beschut. Voor een
vergelijkbare doelgroep wordt een vergelijkbare oplossing gecreëerd. Voor de
samenhang met de arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de WMO geldt
hetzelfde als in scenario 2. De eventuele Voorbereidingsbanen die door
gemeenten zelf of in de markt gerealiseerd zullen worden, worden door de
gemeenten in samenhang met andere doelgroepen (die ook in de markt werk
moeten vinden) georganiseerd.
De werkgeversbenadering ligt in dit scenario deels bij WAVA (voor het werk voor
de Wsw-medewerkers) en deels bij de gemeenten (voor de overige banen in het
kader van de Participatiewet). Afstemming kan, net als nu, plaats vinden via
Werklink.
Samenhang in scenario 4
In deze variant zijn de kansen het grootst om maximale samenhang in het lokale
beleid te realiseren. Voor wat betreft Wsw beschut en Nieuw Beschut zou qua
uitvoering aansluiting kunnen worden gezocht worden met arbeidsmatige
dagbesteding. Ook kan aangesloten worden bij kleinschalige lokale initiatieven.
Wellicht dat personen uit de doelgroep Participatiewet met een
loonkostensubsidie in hun eigen kring werk kunnen vinden of dat dagbesteding in
hun eigen kring kan worden georganiseerd.
Er kan in dit scenario een veelheid aan oplossingen gevonden worden. Het vraagt
van gemeenten dat er talent en kennis is om zaken te ontwikkelen en te
regisseren en eventueel zelf uit te voeren.
Het gaat bij dit criterium over de samenhang tussen de drie decentralisaties. Het
is in scenario 4 ook van belang hoe de samenhang in de werkgeversbenadering
wordt gerealiseerd. Dit zou nog steeds kunnen via de samenwerking Werklink,
waarbij Werklink bijvoorbeeld bovenlokale werkgevers benaderd en de
gemeenten de lokale werkgevers.
Conclusie samenhang
Scenario 4 geeft de beste kansen om op lokaal niveau nieuwe vormen te vinden,
waarin de samenhang tussen de drie decentralisaties maximaal is. Het idee van
de decentralisaties is immers dat gemeenten op lokaal niveau het beste kunnen
aansluiten bij behoeften van burgers en in staat zijn verbindingen te leggen. Dit
vraagt wel om innovatie bij de gemeenten, want dit is een nieuwe manier van
werken.
In scenario 2 is er in ieder geval samenhang tussen Wsw, Nieuw Beschut en
Voorbereidingsbanen, maar niet met de uitvoering van andere taken in het kader
van de Participatiewet. In scenario 3 is er samenhang tussen de Wsw en Nieuw
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Beschut enerzijds (bij WAVA) en anderzijds tussen Voorbereidingsbanen en
andere taken in het kader van de Participatiewet (bij gemeenten).
In elk scenario kan er samenhang worden gerealiseerd tussen Wsw-beschut,
Nieuw Beschut en arbeidsmatige dagbesteding in de WMO. Hiermee wordt niet
bedoeld dat arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk zouden moeten
worden ‘gemengd’, maar dat de gemeenten er op kunnen sturen dat deze
voorzieningen in dezelfde infrastructuur worden uitgevoerd. Dit in het kader van
efficiency/benutting bestaande infrastructuur. Gemeenten kunnen van
leveranciers van arbeidsmatige dagbesteding in scenario 2 en 3 bijvoorbeeld
eisen dat de dagbesteding wordt uitgevoerd in het pand van WAVA.
Tot besluit
In de uitvoering van de 3-D’s zijn in principe veel verbindingen te bedenken.
Hieronder enkele voorbeelden, die overigens geen onderscheid opleveren ten
aanzien van de scenario’s.
Onderdelen van de WMO zouden kunnen worden uitgevoerd door (mede) de
inzet van Wsw-ers of mensen uit de doelgroep Participatiewet. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan huishoudelijke hulp maar ook aan de uitgifte van
WMO hulpmiddelen.
Een voorbeeld van samenhang met Jeugdzorg zou kunnen zijn, dat aan
personen uit een huishouden waar naast participatieproblemen ook
jeugdzorgproblematiek speelt, met prioriteit een ondersteuningsaanbod wordt
gedaan vanuit de Participatiewet (Nieuw Beschut of een Voorbereidingsbaan).
Dit kunnen gemeenten in elk scenario regelen.

3.3. Toekomstbestendigheid
De scenario’s worden beoordeeld op de mate waarin de uitvoeringsoplossing die
gekozen wordt ook in de toekomst passend is.
Toekomstbestendigheid van scenario 2
Indien het volume aan arbeidsplaatsen in de toekomst gelijk blijft, kan WAVA
voortbestaan onder vrijwel gelijke condities als nu. Op dit moment komt een
zeer groot deel van de opdrachten van de deelnemende gemeenten (groen,
schoonmaak, catering, post, e.d.). Daarom zullen gemeenten in dit scenario ook
in de toekomst deze opdrachten aan WAVA moeten blijven verstrekken, tenzij er
door WAVA meer werk in de markt geacquireerd wordt. Gemeenten weten wat ze
kunnen verwachten van WAVA: het is de laatste jaren een bewezen ‘formule’. De
bemiddelende rol die WAVA nu heeft tussen werkgever en medewerkers met een
arbeidsbeperking is daarmee gewaarborgd.
In scenario 2 blijft ook de infrastructuur van WAVA in stand. Dus WAVA blijft
productie en diensten zelf uitvoeren. De impliciete veronderstelling in dit
scenario is dat het in de toekomst nodig blijft om in een publieke omgeving (de
gemeenten zijn eigenaar van WAVA) arbeidsplaatsen beschikbaar te hebben voor
mensen met een arbeidsbeperking. Dit kan een goede keuze zijn wanneer er
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wordt getwijfeld of reguliere werkgevers voldoende arbeidsplaatsen (en
werkervaringsplaatsen) voor deze mensen zullen creëren.
De intentie van de wetgever is wel dat werkgevers meer arbeidsplaatsen gaan
invullen met mensen met een arbeidsbeperking. Bij een keuze voor scenario 2 is
er een mogelijkheid om terug te vallen op een publieke omgeving. Er wordt
(landelijk) echter al jarenlang opgemerkt dat er te veel personen in een specifiek
gecreëerde, publieke voorziening werken. Vanaf het rapport van de Commissie
De Vries is de heersende opvatting dat dit vanwege de integratie van personen
met een arbeidsbeperking ongewenst en ook financieel niet houdbaar is. De
uitvoering moet goedkoper en anders, is al jaren het idee. Scenario 2 past hier
minder goed bij, tenzij het locked-in effect optimaal wordt voorkomen.
Toekomstbestendigheid van scenario 3
In de nieuwe wet is een instrument voorzien voor personen die aangewezen zijn
op een arbeidsplaats die door de overheid gecreëerd wordt: Nieuw Beschut. Van
reguliere werkgevers mag niet verwacht worden dat die dergelijke verregaande
aanpassingen op de werkplek of intensieve begeleiding bieden. Scenario 3
voorziet in die Nieuw Beschut plekken. In dat opzicht is de oplossing
toekomstbestendig.
Kijken we naar het geheel van de organisatie en infrastructuur van WAVA, dan is
deze oplossing voor WAVA minder toekomstbestendig. De overhead van WAVA
en de capaciteit voor mensontwikkeling is niet nodig voor Nieuw Beschut. Op
korte termijn is de uitstroom uit de Wsw nog niet dusdanig dat het grote impact
heeft. Maar op den duur is het in stand houden van de huidige organisatie en
infrastructuur onhoudbaar: het aantal arbeidsplaatsen voor doelgroepen bij
WAVA zal op de lange termijn met twee derde afnemen. De uitvoering in
scenario 3 is dus minder toekomstbestendig.
Toekomstbestendigheid van scenario 4
Scenario 4 past bij een aantal gedachten in de nieuwe wetgeving en financiering:
een centrale rol voor gemeenten, meer verantwoordelijkheid bij de burger en
meer personen met een arbeidsbeperking werkzaam in de ‘markt’. Het sluit aan
bij de wens om op zoek te gaan naar nieuwe, effectieve en betaalbare manieren
om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.
Er is nog niet bekend hoe de gemeenten de uitvoering concreet gaan
vormgeven. Het denken achter scenario 4 is dus wel toekomstbestendig maar of
de uitvoering dat ook is, moet nog blijken.
Een risico is ook dat wanneer blijkt dat reguliere werkgevers niet bereid zijn op
grotere schaal personen met een arbeidsbeperking op te nemen, de
infrastructuur van WAVA in scenario 4 inmiddels afgebouwd is. Dit risico speelt
ook als er een tijd van laagconjunctuur komt. In laagconjunctuur zijn de minst
productieve werknemers vaak de eerste die worden ontslagen. En dan is er geen
publieke voorziening meer zoals WAVA er nu is. Aan de andere kant kunnen
gemeenten dit dan, wanneer nodig, zelf organiseren of inkopen.
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Conclusie toekomstbestendigheid
Scenario 4 scoort het best op toekomstbestendigheid, want het denken achter dit
scenario sluit het beste aan op de nieuwe wetgeving en financiering. Indien bij
de gemeenten de zorg zou overheersen dat reguliere werkgevers uiteindelijk niet
of niet voldoende personen met een arbeidsbeperking opnemen, is scenario 2
aantrekkelijk. In scenario 2 blijft de publieke infrastructuur grotendeels in stand.
Scenario 3 is voor de huidige WAVA-organisatie niet toekomstbestendig. Wat wel
toekomstbestendig is een organisatie voor Nieuw Beschut, want dat is een
blijvende voorziening.
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4. Beoordeling scenario’s op de financiële criteria
4.1. Inleiding
In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van de verschillende scenario’s
beoordeeld. Wij hebben de berekening gemaakt voor een periode van vijf jaar9.
Het Bedrijfsplan 2015 en de bijgestelde begroting voor 2015 van WAVA zoals
opgenomen in het Bedrijfsplan heeft als basis hiervoor gediend.
Om de effecten van de scenario’s te berekenen is eerst berekend hoe het
bedrijfsresultaat van WAVA zich ontwikkelt indien er alleen uitstroom uit de Wsw
plaatsvindt er helemaal geen instroom vanuit de Participatiewet voor terugkomt.
Dit is het basisscenario van waaruit verder wordt gerekend. Het is niet een
scenario dat door de gemeenten zal worden gekozen.
We hebben alleen de gevolgen van de scenario’s voor het bedrijfsresultaat in
beeld gebracht. Het zogenoemde subsidieresultaat is buiten beschouwing
gelaten. Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Rijkssubsidie Wsw en de
arbeidskosten Wsw. De Rijkssubsidie en de arbeidskosten Wsw zijn in principe in
alle scenario’s gelijk. Daarbij is het van belang dat de Rijksubsidie per Wsw-plek
de komende jaren gaat dalen10, maar ook deze verslechtering van het
subsidieresultaat treedt in alle scenario’s op.
Voor een toelichting op de doorrekeningen en de gehanteerde aannames
verwijzen wij naar bijlage 1.

4.2. Basisscenario: financiële gevolgen uitstroom uit de Wsw
Ten opzichte van 2015 zal het aantal Wsw-arbeidsplaatsen in arbeidsjaren (AJ)
bij WAVA dalen van 570 AJ in 2015 naar 380 AJ in 2020. Dit betekent dat in vijf
jaar één derde van de Wsw-medewerkers uitstroomt. Voor het bedrijfsresultaat
leidt dit tot directe daling van de omzet met één derde11. De kosten kunnen
echter niet allemaal (snel) worden aangepast aan de lagere omzet. Sommige
kosten liggen langjarig vast door contracten of door vaste afschrijvingen van
gedane investeringen. Andere kosten zijn wel aan te passen, maar pas na
verloop van één of twee jaar.
Een belangrijke post zijn de kosten van regulier personeel. Idealiter, om het
bedrijfsresultaat ongeveer op huidige niveau te houden, zouden die kosten ook
9 In de offerte is aangegeven dat de berekening over de periode 2015-2019 zou gaan. Inmiddels is

een gedetailleerde begroting voor WAVA van 2015 bekend. Verder zou de wijzigingen in de
uitvoering door een keuze voor een scenario op zijn vroegst in 2016 ingaan. Daarom hebben we de
periode 2016-2020 genomen.
10 Oorspronkelijk was sprake van een afname van de subsidie per plek van circa € 550 per jaar

over een periode van 6 jaar. Het nieuwe verdeelmodel voor het deelbudget Wsw leidt voor het jaar
2015 tot een zeer beperkte afname van de subsidie ten opzichte van 2014 omdat de uitstroom van
Wsw-ers veel hoger wordt geraamd dan aangenomen bij de voorbereidingen op de Participatiewet.

11 Aannemende dat er op dit moment geen leegloop is. Is er wel leegloop, dan wordt het financiële

beeld op korte termijn iets gunstiger. Immers: als er nu meer medewerkers zouden zijn dan
waarvoor er werk is, heeft krimp niet meteen een daling van de omzet tot gevolg.
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met één derde moeten dalen (33%). De verwachting is echter dat het aantal fte
regulier personeel tot en met 2020 met 23% daalt door pensioen, einde tijdelijke
dienstverbanden en een (voorzichtige inschatting van de) uitstroom vanwege
overige redenen. De uitstroom vanwege overige redenen was afgelopen jaren
hoger dan de schatting die wij nu doen. Maar in het verleden waren er veel
tijdelijke contracten, die er nu nauwelijks meer zijn.
Een andere belangrijke post betreft de huisvesting. De leegstand van het pand
zal door uitstroom van Wsw-medewerkers toenemen.
De kosten die niet snel genoeg kunnen dalen met de daling van de omzet
noemen we krimp-inefficiënties. Er kunnen eenmalig hoge uitgaven gedaan
worden om de bedrijfskosten toch sneller te reduceren. Voor reguliere
werknemers kan ontslag worden aangevraagd. Hier staan afvloeiingskosten
tegenover. Contracten met leveranciers en dienstverleners kunnen worden
opengebroken, tegen een ‘ boete’ voor eerder beëindigen. Deze kosten noemen
we frictiekosten.
Het is vanzelfsprekend alleen zinvol om een groot bedrag aan frictiekosten te
betalen als dat terugverdiend wordt doordat de som van de besparingen in de
jaren na de afkoop groter is dan het bedrag aan frictiekosten.
Het uitgangspunt voor de berekening is de begroting voor 2015. In deze
begroting wordt uitgegaan van een bedrijfsresultaat van -250.000 euro12.
Het basisscenario leidt tot het volgende bedrijfsresultaat:
Tabel 4-1: Bedrijfsresultaat in het basisscenario

2016

2017

2018

2019

2020

totaal

Bedrijfsresultaat
excl. frictiekosten
Frictiekosten

-410
0

-620
-170

-480
-400

-370
-260

-290
-180

-2.170
-1.010

Bedrijfsresultaat
incl. frictiekosten

-410

-780

-880

-630

-470

-3.170

Bedragen *1.000 euro

De eerste regel van de tabel is dus exclusief de frictiekosten, maar inclusief het
positieve effect van de frictiekosten op de jaarlijkse kosten.
Wanneer WAVA alleen de Wsw zou blijven uitvoeren, zal het bedrijfsresultaat in
totaliteit verslechteren. Cumulatief voor de jaren 2016-2020 is er een tekort van
3,2 miljoen euro. Dit is inclusief de frictiekosten die gemaakt moeten worden om
een (nog) slechter jaarlijks bedrijfsresultaat te voorkomen.
Het negatieve bedrijfsresultaat komt ten laste van de gemeenten. Dit geeft dus
samen met het subsidieresultaat de kosten voor de gemeenten van de uitvoering
van de Wsw aan.

12

Dit is inclusief de vaste lasten, met name voor het gebouw en de rente op een lening, vanuit het
verleden. Het is ook inclusief het resultaat op Begeleid Werken.
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We gaan nu de financiële effecten van de scenario’s langs, voor wat betreft de
jaarlijkse kosten (in het basisscenario 2,2 miljoen euro tekort) en voor de
frictiekosten (in het basisscenario 1 miljoen).

4.3. Scenario 2: jaarlijks bedrijfsresultaat en frictiekosten
In scenario 2 is de exploitatie van WAVA/!GO de komende jaren nagenoeg
ongewijzigd. Het resultaat verbetert iets. Dit komt omdat er momenteel een
klein tekort is per Wsw-er13 en er vanuit is gegaan dat Nieuw Beschut en
Voorbereidingsbanen door de gemeenten voor WAVA kostendekkend worden
ondergebracht. Doordat de organisatie min of meer in tact blijft, zijn er geen
frictiekosten vanwege een krimpend volume aan arbeidsplaatsen.
Het bedrijfsresultaat is als volgt:
Tabel 4-2: Bedrijfsresultaat in scenario 2
Bedragen *1.000 euro

2016

2017

2018

2019

2020

totaal

-230

-210

-200

-180

-170

-990

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van WAVA is dus veel minder ongunstig dan in het
basisscenario.
In dit scenario worden door de gemeenten de volgende aantallen arbeidsplaatsen
bij WAVA gerealiseerd.
Tabel 4-3: Aantal werkplekken Participatiewet bij WAVA in fte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuw Beschut

2,6

12,7

26,9

39,3

51,6

63,0

Voorbereidingsbanen

5,3

25,4

78,7

103,1

126,0

Totaal fte

7,9

38,1

118,0

154,7

189,0

53,9
80,8

De hierboven gepresenteerde uitkomsten zijn gebaseerd op het uitgangspunt
dat er in dit scenario voor WAVA niet veel verandert en het aantal
arbeidsplaatsen voor doelgroepen bij WAVA op ongeveer het huidige niveau
blijft. Een ander uitgangspunt in de Visienota bij scenario 2 is dat gemeenten
hun eigen afwegingen kunnen maken bij de inkoop van andere taken in het
kader van de Participatiewet en dus vrij zijn om deze bij WAVA in te kopen of
er op een andere manier in te voorzien.
Wanneer we de eigen afwegingen van gemeenten als leidend uitgangspunt
nemen, wat heeft dat dan voor financiële gevolgen?

Het begrote bedrijfsresultaat voor 2015 is -250.000 euro, dat is ruim 400 euro negatief per
Wsw-er (in fte). De rest van het tekort van WAVA wordt veroorzaakt door het negatieve
subsidieresultaat.
13
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Wanneer wordt aangenomen dat dit leidt tot ongeveer een zelfde niveau van
inkoop van Participatieactiviteiten bij WAVA als opgenomen in de begroting
2015 van WAVA (600.000 euro), dan:
 heeft dit ten opzichte van scenario 3 (zie tabel 4-4 in de volgende
paragraaf) geen effect op het jaarlijkse bedrijfsresultaat. De reden
hiervoor is dat de Participatieactiviteiten door WAVA precies
kostendekkend worden uitgevoerd14;
 blijft er ten opzichte van scenario 3 werk voor 5 tot 6 fte extra regulier
personeel voor de uitvoering van deze activiteiten. Dit bespaart dus
afvloeiingskosten voor maximaal 5 tot 6 fte regulier personeel ten
opzichte van scenario 3.
Conclusie: wanneer de eigen afwegingen van gemeenten als leidend
uitgangspunt voor scenario 2 wordt gekozen, dan zijn de financiële gevolgen
niet heel veel anders dan in scenario 3.

4.4. Scenario 3: jaarlijks bedrijfsresultaat en frictiekosten
In scenario 3 is de uitstroom uit de Wsw groter dan de instroom in Nieuw
Beschut. Er wordt vanuit gegaan dat voor elke 3 fte aan uitstroom uit de Wsw er
1 fte aan Nieuw Beschut instroomt. Dit is door de gemeenten ook zo
aangegeven. Dat betekent dat in scenario 3 een deel van de krimp-inefficiënties
uit het basisscenario niet op zullen treden. Net als in het basisscenario, zijn er in
dit scenario frictiekosten voor het afkopen van kosten die anders nog jarenlang
op de exploitatie drukken. De frictiekosten in scenario 3 zijn lager dan in het
basisscenario. Dit komt omdat de kosten minder sterk hoeven te dalen, omdat er
instroom in Nieuw beschut plaatsvindt. Het bedrijfsresultaat is in scenario 3 als
volgt.
Tabel 4-4: Bedrijfsresultaat in scenario 3
Bedragen *1.000 euro

Bedrijfsresultaat excl.
frictiekosten
Frictiekosten
Bedrijfsresultaat incl
frictiekosten

2016

2017

2018

2019

2020

totaal

-330

-430

-350

-290

-240

-1.640

0

-90

-220

-140

-100

-540

-330

-520

-570

-420

-330

-2.180

Het bedrijfsresultaat is dus beter dan in het basisscenario, maar duidelijk minder
dan in scenario 2. Het is belangrijk om op te merken dat de frictiekosten, evenals
in het basisscenario, ook na 2020 zullen blijven komen. Het aantal Wswmedewerkers blijft immers ook na 2020 krimpen en de instroom in Nieuw
Beschut compenseert slechts één derde van de uitstroom uit de Wsw.

14 Na toerekening van het rendement op Participatieactiviteiten aan de opdrachtgevers.
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4.5. Scenario 4: jaarlijks bedrijfsresultaat en frictiekosten
In scenario 4 wordt een alternatieve wijze van uitvoering voor de Wsw gezocht.
De gemeenten doen dat ieder afzonderlijk: de keuze kan per gemeente
verschillen. Omdat nog niet duidelijk is hoe gemeenten dan exact de uitvoering
van de Wsw gaan invullen en de oplossingen die gemeenten kiezen waarschijnlijk
ook niet gelijk zijn, hebben wij de volgende financiële benadering gekozen.
Wij gaan er van uit dat veel Wsw-medewerkers op dezelfde werkplek blijven
werken met leiding en begeleiding vergelijkbaar als nu bij WAVA. Wij gaan
daarom uit van het bedrijfsresultaat zoals dat nu bij WAVA wordt gerealiseerd in
de basis ook in scenario 4 wordt gerealiseerd. Dat resultaat corrigeren we
vervolgens voor elementen waarvan wij weten of verwachten dat deze gaan
wijzigen door een alternatieve uitvoering. Er treden namelijk frictiekosten op en
de jaarlijkse exploitatie van de uitvoering voor de Wsw zal wijzigen.
Daarnaast hebben we gekeken wat de kosten van scenario 4 zouden zijn, indien
we vanuit een nul-situatie berekenen wat er voor de gemeenten nodig is om de
Wsw uit te voeren.

Benadering 1 voor scenario 4: bepaling van bedrijfsresultaat op basis
van wijzigingen t.o.v. de huidige bedrijfsvoering
We laten eerst de uitkomsten zien van de benadering die uitgaat van de
wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt eerst ingegaan op de
frictiekosten en vervolgens op het jaarlijkse bedrijfsresultaat.
Frictiekosten
Samenvattend zijn er bij de afbouw van de GR WAVA de volgende frictiekosten.
De berekening van deze kosten worden uitgebreid toegelicht in bijlage 1.
Tabel 4-5: Totale frictiekosten scenario 4
bedragen *1.000 euro

Kosten afvloeiing regulier personeel
Kosten huisvesting
Afboeking afsluitkosten geldlening
Kosten overige activa
Projectkosten afbouw GR
AF: dekking reserves
Totaal frictiekosten scenario 4

2.900
3.730
670
50
250
-970
6.630

Besparingen in scenario 4
De volgende besparingen doen zich in scenario 4 voor in het jaarlijkse
bedrijfsresultaat ten opzichte van het basisscenario:
 € 200.000 per jaar als gevolg van het afstoten van de huisvesting (gelijk
aan het bedrag aan vaste lasten bij WAVA vanwege leegstand). Hierbij is
aangenomen dat de gemeenten, wanneer nodig, huisvesting tegen
marktconforme tarieven kunnen huren;
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€ 800.000 door besparingen op de inzet van regulier personeel voor de
uitvoering van de Wsw. Het genoemde bedrag geldt voor 2015. Door de
krimp in de Wsw loopt dit voordeel jaarlijks terug;
ruim € 200.000 door een andere invulling van Wsw Beschut, bijvoorbeeld
door inkoop bij een ander SW-bedrijf of eigen uitvoering door de
gemeenten;
Besparing op de kosten van de geldlening die bij ontmanteling van WAVA
wordt afgelost.

Het volgende overzicht van het verloop van het bedrijfsresultaat in scenario 4 is
te geven. We gaan er van uit dat de frictiekosten in de jaren 2016 tot en met
2018 optreden. Zo is ervan uitgegaan dat het pand pas in 2018 kan worden
verkocht en treedt dan het boekverlies op.
Tabel 4-6: Bedrijfsresultaat in scenario 4

Scenario 4
Bedrijfsresultaat
excl. frictiekosten

2016

2017

2018

2019

2020

totaal

980

900

840

770

710

4.200

Frictiekosten
Bedrijfsresultaat
incl. frictiekosten

2.780-

130-

3.730-

-

-

6.630-

1.800-

780

2.890-

770

710

2.430-

In scenario 4 is het bedrijfsresultaat zonder de frictiekosten dus het gunstigst:
het bedrijfsresultaat zonder frictiekosten is zelfs als enige scenario positief. Hier
staan hoge eenmalige kosten in de eerste jaren tegenover. Hierdoor is het
bedrijfsresultaat inclusief frictiekosten vergelijkbaar met het resultaat in scenario
3. Hier staat wel tegen over dat de frictiekosten in tegenstelling tot in het
basisscenario en scenario 3, na 2020 niet blijven komen. Het verschil in
frictiekosten tussen scenario 2 en 4 is in scenario 4 dan ook in het jaar 2022
‘terugverdiend’.
Benadering 2 voor scenario 4: bepaling van bedrijfsresultaat vanuit
nulsituatie
We hebben als check op de bovenstaande benadering ook een financiële
benadering opgesteld waarin de Wsw-uitvoering door individuele en soms
samenwerkende gemeenten van onderaf wordt opgebouwd. Met andere
woorden: hoe zouden kosten en opbrengsten voor de uitvoering van de Wsw
kunnen zijn wanneer de uitvoering door de gemeenten opnieuw wordt
opgebouwd? IROKO heeft zich daarbij gebaseerd op gegevens van WAVA over
2014 en 2015 en op kengetallen van een aantal andere SW-bedrijven.
De uitkomsten liggen in lijn met de conclusies van de eerste benadering. De
berekening geeft een bedrijfsresultaat van 3,7 miljoen euro in de periode 20162020 aan. Dit is 0,5 miljoen slechter dan de eerste benadering voor de periode
van vijf jaar. Per jaar is dat 100.000 euro. Hierbij moet worden aangetekend dat
dit met een ongunstige raming voor de toename van de overheadkosten bij
gemeenten is.
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4.6. Benutting van het Participatiebudget
Het is goed te beseffen dat de scenario's 2 en 3 naast de uitvoering van de Wsw
ook een deel van de uitvoering van de Participatiewet inhouden. Het resultaat
van scenario 2 en 3 wordt dus bereikt door plekken Nieuw Beschut en, in
scenario 2, Voorbereidingsbanen bij WAVA te realiseren. In scenario 2 en 3
worden deze banen kostendekkend in de exploitatie van WAVA gebracht15. Er is
dus geen verbetering van het resultaat Wsw omdat er geen winst op de
uitvoering van de Nieuw Beschut en Voorbereidingsbanen zit. Het financiële
voordeel voor WAVA zit erin dat er dekking is voor Wsw-plekken die onbezet zijn
geworden en waarvan de kosten nog doorlopen.
De Nieuw Beschut plekken en de Voorbereidingsbanen worden dus voor WAVA
kostendekkend worden ingebracht. Een andere vraag is in hoeverre dit door de
gemeenten te betalen is uit het Participatiebudget.
De aanname is dat het kostenniveau van Nieuw Beschut en van de
Voorbereidingsbanen bij WAVA hetzelfde is als bij de Wsw. Wij gaan er van uit
dat de kosten voor begeleiding, de materiele kosten voor huisvesting en de
uitgevoerde productie niet wijzigt omdat het label wijzigt van Wsw naar een
andere regeling. De enige wijziging die wij aanbrengen is een lagere omzet dan
nu gebruikelijk is voor Voorbereidingsbanen. Dit komt omdat deze mensen
maximaal twee jaar werkzaam zijn en dat het verloop dus relatief groot zal zijn.
Daarom nemen we aan dat vanwege de inwerktijd en door sterk wijzigende
teams de netto omzet tweederde van de huidige omzet van de Wswmedewerkers is. Er is verder uitgegaan van een parttimepercentage van 75%.
Hiermee wordt voorkomen dat de loonkosten te hoog worden ten opzichte van
de bespaarde uitkering.
We gaan uit van uitkeringskosten van 14.000 euro per persoon. Deze
uitkeringskosten vallen weg indien deze personen een dienstverband bij WAVA
krijgen. De bespaarde uitkeringskosten zijn de dekking voor de loonkosten in de
Nieuw Beschut plek of Voorbereidingsbaan. Omdat de personen parttime gaan
werken is de dekking per fte uit het BUIG-budget (de bespaarde uitkering) hoger
dan 14.000 euro. Er wordt immers op één arbeidsplaats meer dan één persoon
tewerk gesteld. De besparingen op de uitkering doen zich overigens ook voor
wanneer Nieuw Beschut en de Voorbereidingsbanen door de gemeenten op een
andere manier worden gerealiseerd.

15 Uit tabel 4.5 blijkt de exploitatie voor de gemeente niet sluitend te zijn: de plekken Nieuw

beschut kost de gemeenten meer dan dat er aan dekking in het Participatiebudget beschikbaar is.
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Tabel 4-5: Kosten Nieuw Beschut per fte

Gemeente
Netto Toegevoegde Waarde
Loonkosten (WML)

WAVA
6.700
22.800-

Uitvoerings/begeleidingskosten

1.500-

Dekking besparing uitkeringen

17.100

Dekking P-budget

18.000-

8.500

Vergoeding gemeente

34.100-

34.100

Resultaat

10.000-

-

Het budget per werkplek vanuit het Rijk (8.500 euro) voor Nieuw Beschut is dus
onvoldoende. De gemeente heeft 10.000 euro per fte meer aan kosten dan dat
er dekking in het Participatiebudget is.
WAVA gaat er overigens van uit dat de uitvoering van Nieuw Beschut wel uit kan
met 70% loonkostensubsidie en € 8.500 begeleidingsvergoeding. WAVA gaat van
aanmerkelijk lagere kosten voor Nieuw Beschut uit dan bij het huidige Wsw
Beschut. WAVA verwijst hierbij naar de opstelling die Cedris (factsheet) heeft
gemaakt. Deze factsheet geeft een optimistisch beeld van de kosten van Beschut
Werk. Wij gaan er echter van uit dat de voorzieningen voor Wsw Beschut en voor
Nieuw Beschut vergelijkbaar zijn en een vergelijkbaar kostenniveau zullen
kennen.
Hier speelt overigens ook het verschil van inzicht tussen WAVA en de gemeenten
wie voor Nieuw Beschut in aanmerking komt een rol. Daar komt het verschil in
kosten ook vandaan. Want WAVA gaat ervan uit dat de mensen die voor Nieuw
Beschut in aanmerking komen in alle werksoorten, behalve Begeleid Werken,
kunnen worden geplaatst. Dan zijn de gemiddelde kosten per plek inderdaad
lager dan wanneer de betrokkenen overwegend in de intern beschutte omgeving
moeten worden geplaatst.

Tabel 4-6: Kosten Voorbereidingsbaan per fte

Voorbereidingsbaan

Gemeente

WAVA

Netto Toegevoegde Waarde

10.300

Loonkosten (WML)

22.800-

Uitvoerings/begeleidingskosten
Dekking besparing uitkeringen
Dekking P-budget
Vergoeding gemeente
Resultaat

1.500-

8.900-

19.400
4.000
21.400500

21.400
-
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Het budget per werkplek voor Voorbereidingsbanen is voldoende. Dit betekent
dus ook dat de 4.000 euro per plek vanuit het Participatiebudget voldoende is.
We kijken vervolgens hoe deze kosten per arbeidsplaats (te dekken vanuit het
Participatiebudget) betekent voor het Participatiebudget van de gemeenten. Het
gaat om het Participatiebudget van alle gemeenten samen. We gaan dan uit van
de aantallen arbeidsplaatsen uit Tabel 4-3: Aantal werkplekken Participatiewet
bij WAVA. We bekijken de situatie in 202016. Dit om te bekijken of de scenario’s
op wat langere termijn financieel houdbaar zijn.
Tabel 4-7: Besteding P-budget in 2020

Bedragen in Euro
P-budget17
Kosten Wsw
Kosten P-wet plekken
Over voor resterende
doelgroep
Totaal aantal
uitkeringen P-wet
Bij WAVA geholpen
Nog niet geholpen
Budget per nietgeholpene

scen 2

scen 3

scen 4

11.950.000

11.950.000

11.950.000

10.480.000-

10.650.000-

9.600.000-

1.610.000-

1.170.000-

-

140.000-

140.000

2.350.000

1.817

1.817

1.817

252

84

-

1.565

1.733

1.817

90-

80

1.290

In scenario 2 en 3 zijn er in 2020 niet of nauwelijks middelen over voor de
overige huishoudens met een uitkering Participatiewet, bijvoorbeeld om hen op
reguliere banen te plaatsen en te begeleiden. Maar ook niet om mensen vanuit
de Voorbereidingsbanen naar een garantiebaan of ander regulier werk te
begeleiden. Er zijn bij dit overzicht wel de volgende kanttekeningen te plaatsen.
In scenario 3 realiseren de gemeente het aantal plaatsen Nieuw Beschut zoals dit
qua aantallen door het Rijk is voorzien. De Nieuw Beschut plekken bij WAVA zijn
een erg dure voorziening. Dit grote beslag op het Participatiebudget door Nieuw
Beschut werkplekken kan voorkomen worden door lagere aantallen te realiseren
(dus bijvoorbeeld het door het Rijk toegekende budget ook als maximum te
besteden budget te nemen). Het kan ook voorkomen worden door een lagere
16 In deze opstelling zit een onnauwkeurigheid. Als kosten voor de WSW zijn kosten bij WAVA

genomen. Maar bij WAVA werken ook Wsw-medewerkers die afkomstig zijn uit gemeenten die niet
deelnemen in de GR WAVA. Deze gemeenten betalen de kosten van die medewerkers. Daar staat
tegenover dat de in de GR WAVA deelnemende gemeente ook inwoners bij andere SW-bedrijven
geplaatst hebben. Aan deze bedrijven wordt de Rijkssubsidie betaald. Voor de conclusie van de
tabel heeft dit geen gevolgen
17 Het totale P-budget is geëxtrapoleerd vanaf 2018. Daarin is een correctie opgenomen voor de

krimp van de Wsw.
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kostprijs per werkplek. Er zijn zeer waarschijnlijk goedkopere alternatieven te
vinden dan de productiematige omgeving van WAVA. Hierbij is ook het beleid
van de gemeenten van belang. In hoeverre willen zij aan inwoners die in principe
in aanmerking komen voor Nieuw Beschut een 'echte baan' geven of is een
oplossing die lijkt op arbeidsmatige dagbesteding ook op zijn plaats?
De Voorbereidingsbanen zijn wel kostendekkend. Maar ook hier is de vraag of er
goedkopere alternatieven zijn. Wellicht zijn die alternatieven ook beleidsmatig
wenselijker omdat bijvoorbeeld de plaatsingen dan meer regulier zijn.

4.7. Conclusies financiële gevolgen
Conclusie jaarlijkse bedrijfsresultaat
Het volgende overzicht van het gemiddelde jaarlijkse bedrijfsresultaat in de
diverse scenario’s in de periode 2016 – 2020 is te geven (een – teken houdt
netto kosten in, een + teken netto opbrengsten):

840

-200
-330
-440

Afbeelding 4-1: Gemiddeld bedrijfsresultaat in de periode 2016-2020 (in 1.000 euro)

Het bedrijfsresultaat in 2015 is volgens begroting van WAVA 250.000 euro
negatief, inclusief de vaste lasten (gebouw, langlopende lening) uit het verleden.
In het basisscenario neemt het tekort toe. De kosten kunnen niet of niet snel
genoeg worden aangepast aan de afname van het aantal Wsw-medewerkers.
Daarbij is zelfs voorzien dat er elk jaar frictiekosten gemaakt worden om de
jaarlijkse kosten sneller af te kunnen bouwen. Deze frictiekosten zitten niet in
het jaarlijkse bedrijfsresultaat; de besparing die daardoor wordt gerealiseerd
wel.
In scenario 2 blijft het bedrijfsresultaat op ongeveer het huidige niveau. Dit is
niet verwonderlijk want het huidige aantal werkplekken blijft gehandhaafd en de
plekken in het kader van de Participatiewet worden door de gemeenten voor
WAVA kostendekkend ingebracht.
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In scenario 3 verslechtert het bedrijfsresultaat ten opzichte van de begroting
2015, maar de verslechtering wordt ten opzichte van het basisscenario beperkt
doordat er instroom in Nieuw Beschut plaatsvindt. Hiermee wordt een deel van
de krimp-inefficiënties voorkomen. In dit scenario geldt, net als in het
basisscenario, dat er elk jaar frictiekosten moeten worden gemaakt om de
jaarlijkse kosten sneller af te kunnen bouwen.
In scenario 4 is het bedrijfsresultaat positief. Dit komt omdat er in de nieuwe
uitvoering besparingen worden gerealiseerd op het regulier personeel, er geen
leegstand van huisvesting meer is en de afschrijving op de geldlening vervalt.
In scenario 2 en 3 is uitgegaan van de kostenniveaus per plek bij WAVA in 2015.
Een deel van de besparingen die in scenario 4 kunnen worden gerealiseerd, zijn
ook mogelijk in scenario 2 en 3. Een mogelijkheid in scenario 2 en 3 is om deze
besparingen taakstellend aan WAVA op te leggen.
Conclusie frictiekosten
Voor de frictiekosten is het volgende beeld te geven.
basis

scen
0 2

scen 3

scen 4

-540
-1.440

-6.630

Afbeelding 4-2: Frictiekosten cumulatief in de periode 2016-2020 ( in 1.000.euro)

In het basisscenario en in scenario 3 worden er frictiekosten gemaakt. Dit zijn
kosten om van de te hoge jaarlijkse kosten af te komen. In scenario 2 zijn er
geen frictiekosten omdat de werkplekken op peil blijven en de infrastructuur en
dus de kosten niet afgebouwd hoeven te worden.
In scenario 4 zijn er zeer hoge frictiekosten. Deze kosten moeten gemaakt
worden om de GR WAVA te ontmantelen en !GO te liquideren. Het zijn kosten
voor afvloeiing van regulier personeel, kosten voor afstoten van de huisvesting
en versnelde afschrijving van de kosten van een geldlening.
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Conclusie financieel totaal
Voor de totale kosten voor de gemeenten (exclusief subsidieresultaat) in de
periode 2016 tot en met 2020 is het volgende overzicht te geven. Het jaarlijkse
bedrijfsresultaat en de frictiekosten in de vijf jaar zijn bij elkaar opgeteld.
BASIS

SCEN 2

SCEN 3

SCEN 4

-990

-2180
-2430

-3170

Afbeelding 4-3: Totale kosten (cumulatief) in de jaren 2016-2020 (in 1.000 euro)

In geen van de scenario’s is het totaalresultaat op de Wsw positief. In het
basisscenario is het resultaat het slechtst. Dit geeft dan ook aan dat het gepast
is dat gemeenten andere scenario’s overwegen. Het financieel beste scenario is
scenario 2. Het jaarlijks tekort bij WAVA is beperkt en er zijn geen eenmalige
kosten. Om dit resultaat te bereiken, moeten gemeenten echter (vrijwel) het
volledige Participatiebudget bij WAVA besteden. Dit betekent dat er geen
middelen vanuit het Participatiebudget beschikbaar zijn voor andere
uitkeringsgerechtigden.
Wanneer voor scenario 2 de eigen afwegingen van gemeenten als leidend
uitgangspunt wordt genomen, lijkt het totaalresultaat van scenario 2 heel erg op
het resultaat in scenario 3. Het enige verschil ten opzichte van scenario 3 is dan
dat afvloeiingskosten voor een aantal fte regulier personeel wordt voorkomen.
Het totaalresultaat van de scenario’s 3 en 4 scheelt ongeveer 250.000 euro in 5
jaar (50.000 euro per jaar). Dat is geen groot verschil. Maar de opbouw van dit
resultaat is zeer verschillend. In scenario 3 is er een negatief bedrijfsresultaat en
zijn er beperkte frictiekosten. In scenario 4 is er jaarlijks een positief
bedrijfsresultaat, maar zijn de frictiekosten in de eerste jaren zeer hoog.
Bovendien wordt in scenario 3 ook een zeer groot deel van Participatiebudget bij
WAVA besteed voor relatief weinig plekken Nieuw Beschut.
Tot slot geldt dat in het basisscenario en scenario 3 de frictiekosten ook na 2020
nog doorlopen.
De frictiekosten in scenario 4 verdienen zich dus terug omdat - nadat deze
kosten zijn gemaakt - de jaarlijkse uitvoering in scenario 4 een positief resultaat
laat zien. De andere scenario’s kennen een negatief jaarlijks resultaat. De
frictiekosten in scenario 4 ten opzichte van scenario 2 zijn in het jaar 2022
terugverdiend, ten opzichte van scenario 3 in 2021.
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5. Conclusies beoordeling scenario’s, gevolgen
doelgroep en risico’s
In deze paragraaf vatten we de beoordeling van de scenario’s op de
beleidsmatige en financiële criteria per scenario samen. Daarna wordt aandacht
besteed aan de gevolgen voor de Wsw-doelgroep. Tot slot gaan we in op een
aantal risico’s en kansen in ieder scenario.

5.1. Conclusies beoordeling scenario’s
Scenario 2
In dit scenario werken de gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet op
een vergelijkbare manier samen als voor de uitvoering van de Wsw. De
voordelen voor regionale verbindingen die er met WAVA al zijn, worden benut.
Ook in bijvoorbeeld de werkgeversbenadering is er samenwerking. Dit resulteert
er in dat als het gaat om lokale sturing en de lokale afstemming van de drie
decentralisaties de invloed van de individuele gemeenten wat indirecter is.
Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle lokale wensen worden ingevuld en dat
de flexibiliteit van de uitvoering geringer wordt.
De toekomst van WAVA is met dergelijke afspraken gewaarborgd. Dit kan op wat
langere termijn alleen als gemeenten bereid zijn het Participatiebudget (vrijwel)
volledig bij WAVA te besteden en veel inwoners bij of via WAVA te laten werken.
Hierdoor bestaat de kans dat er minder mensen direct bij reguliere werkgevers
gaan werken. Dit is wel de intentie van de nieuwe wetgeving.
Financieel gezien is er sprake van een licht negatief bedrijfsresultaat, dat
afneemt naarmate de Wsw uitstroomt. Frictiekosten hoeven niet gemaakt te
worden. De totale kosten, dus de jaarlijkse kosten plus de frictiekosten, zijn in
de periode 2016-2020 het laagst van alle scenario’s.
De meer vrijblijvende variant van scenario 2 leidt tot financiële resultaten die
niet heel erg anders zijn dan in scenario 3.
Scenario 3
In dit scenario voert WAVA eveneens de Wsw, maar daarnaast alleen Nieuw
Beschut voor de gemeenten uit. Het voordeel van dit scenario is dat Wsw
Beschut en Nieuw Beschut worden gecombineerd. Nieuw Beschut houdt in dat
deze personen met een dienstverband in een productieomgeving kunnen werken.
Enkele gemeenten verkiezen dit boven een oplossing die lijkt op arbeidsmatige
dagbesteding met behoud van uitkering. Echter, de uitvoering van Nieuw
Beschut bij WAVA is kostbaar. Er zijn goedkopere andere uitvoeringsvormen voor
Nieuw Beschut mogelijk.
De sturing van individuele gemeenten op de uitvoering van de Wsw en Nieuw
Beschut is hetzelfde als in scenario 2. De gemeenten voeren zelf de andere taken
in het kader van de Participatiewet uit en houden daarmee directe lokale sturing
op het restant van de Participatiewet.
Scenario 3 lijkt echter op langere termijn een halve oplossing. De krimp is op de
lange duur nog steeds aanzienlijk: tweederde van de organisatie verdwijnt
uiteindelijk. De huidige overhead is niet passend op een dergelijke organisatie.
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Het financiële resultaat in de periode 2016 – 2020 is slechter dan in scenario 2,
met bovendien als perspectief dat de frictiekosten ook na 2020 zullen blijven
komen.
Scenario 4
Scenario 4 is een principieel ander scenario dan de scenario’s 2 en 3. De
gemeenten hebben op dit moment de gehele uitvoering van de Wsw
overgedragen aan de GR WAVA. In scenario 4 gaan individuele gemeenten zowel
de Wsw als de Participatiewet zelf lokaal uitvoeren. De mogelijkheden tot sturing
en samenhang met de andere twee decentralisatie op lokaal niveau is daarmee
groter dan in de andere scenario’s. De oplossing past in het streven om
gemeenten een centralere rol op de verschillende beleidsgebieden binnen het
sociaal domein te geven, ook in de uitvoering.
Ook financieel gezien werkt scenario 4 op langere termijn de goede kant op. Er
moeten zeer hoge frictiekosten worden gemaakt, maar die worden in 7 jaar
'terugverdiend' door een goedkopere uitvoering van de Wsw. Ook houden
gemeenten een veel groter deel van het Participatiebudget vrij besteedbaar.
Gemeenten kunnen per persoon in de doelgroep Participatiewet bepalen welk
aanbod deze krijgt en welke organisatie dat gaat uitvoeren.
Hierbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen:
1. De nieuwe werkwijze moet nog wel gerealiseerd worden. Dit betekent dat
er risico’s en onzekerheden zijn. Zie hiervoor paragraaf 5.2.
2. Daarnaast zal het zeker zo zijn dat gemeenten op onderdelen willen of
moeten samenwerken. De nieuwe vorm van samenwerken zal de
directheid van de sturing weer kunnen beperken. Het voordeel is wel, dat
gemeenten per onderdeel kunnen kiezen of ze samen willen werken of
niet.
Conclusie beoordeling scenario’s
Wanneer gemeenten directe lokale sturing belangrijk vinden, is scenario 4 het
meest aantrekkelijk. Ook financieel is dit scenario op langere termijn
aantrekkelijk: het is wat betreft totale kosten voor de periode 2016-2020 niet
het voordeligste scenario, maar op den duur wel omdat de frictiekosten die
moeten worden gemaakt in 2022 zijn terugverdiend.
Schematisch is het volgende overzicht te geven. In een eerder stadium is
overigens door de gemeenten aangegeven dat de criteria sturing, jaarlijkse
kosten en frictiekosten de belangrijkste zijn.
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Tabel 5-1: Overzicht beoordeling op de criteria

Sturing

Samenhang
Wsw en
Participatiewet

Toekomstbestendigheid

Jaarlijkse
kosten

Frictiekosten

Scenario 2
Wsw: indirecte sturing
via GR.
Weinig sturing op keuze
uitvoerder voor
Participatiewet taken.
Samenhang uitvoering
vrij groot, behalve voor
mensen die niet via
WAVA worden bediend
maar door de
gemeenten. Relatief
grote onderlinge
afhankelijkheid tussen
gemeenten en
uitvoeringsorganisaties.
WAVA/!GO houdt
voldoende volume.
Beleidsmatig mogelijk
minder gewenst
vanwege de benodigde
grote aantallen mensen
naar WAVA die dan niet
zo regulier mogelijk
werken.
Ongewijzigde kosten
voor Wsw (licht
negatief).
Zeer groot beslag op Pbudget van gemeenten
Geen

Scenario 3
Idem als scenario 2,
meer lokale vrijheid en
sturing voor andere Pwet taken dan Nieuw
Beschut.
Samenhang kleiner dan
in scenario 2,
gemeenten organiseren
zelf de
Voorbereidingsbanen.

Scenario 4
Lokale uitvoering maakt
directe sturing mogelijk.

Tussenoplossing: WAVA
moet flink krimpen en
vraag is of het restant
(zelfstandig)
bestaansrecht heeft.

Beste aansluiting op
nieuwe wetgeving en
gewenst lokaal beleid.
Nieuwe uitvoering moet
wel gerealiseerd
worden.

Verslechterend resultaat
t.o.v. 2015.
Groot beslag op Pbudget voor Nieuw
Beschut
Lagere frictiekosten dan
in scenario 4, maar i.t.t.
scenario 4 ook na 2020
jaarlijks frictiekosten te
nemen.

Positief jaarlijks
resultaat.
Nog groot vrij te
besteden P-budget.

Op lokaal niveau
maximale
mogelijkheden.

Zeer hoge frictiekosten
in 2016 – 2018, maar
daarna niet meer.

5.2. Werklink
Zowel WAVA als Werklink zijn een manier om gezamenlijk zaken uit te voeren
waarvan het onwenselijk of onpraktisch wordt gevonden om deze als individuele
gemeenten ieder voor zich uit te voeren. Werklink is een samenwerkingsverband
van het UWV, WAVA/!GO en de gemeenten ten behoeve van een eenduidige
werkgeversbenadering. Er is bij de meeste gemeenten behoorlijk draagvlak voor
de samenwerking in Werklink. Dit heeft twee achtergronden:
1. De samenwerking is vrijblijvend voor de gemeenten. Gemeenten kunnen
zelf kiezen waar ze wel en niet aan meedoen.
2. Werklink wordt gezien als een pragmatische organisatie met de blik op de
markt.
In scenario 4 zal het belang van Werklink naar verwachting toenemen. Het is
daarbij denkbaar dat delen van WAVA naar Werklink gaan. Het is dan wel zaak
de lossere samenwerkingsstructuur van Werklink meer te formaliseren.
Overigens vinden gemeenten de meer vrijblijvende, losse structuur van Werklink
juist een voordeel. Dus de nieuwe opzet zal de gewenste ruimte moeten blijven
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geven. Op het moment dat de Wsw verantwoordelijkheid wordt van zes
individuele gemeenten, zal er op bepaalde punten toch zeker behoefte aan
afstemming of samenwerking zijn.
Er is dan ook een scenario mogelijk waarbij de GR WAVA in haar huidige vorm
wordt opgeheven, maar waarbij WAVA transformeert naar een Werklink+
organisatie waarin:
 de bestuurlijke en beleidsmatige taken naar de gemeenten gaan (Wsw) of
blijven (Participatiewet);
 er een uitvoeringsorganisatie ontstaat, waar
 er minder nadruk is op de uitvoering van eigen werk, en
 waar men zich meer richt op de plaatsing in de reguliere markt
(waaronder bij gemeenten zelf) en inkoop bij derden, waarbij
 in deze organisatie ook taken als formeel werkgeverschap en
administratie kunnen worden ondergebracht.

5.3. Gevolgen voor de doelgroep
De gevolgen voor de doelgroep zijn niet meegenomen als beoordelingscriterium.
Dit betekent zeker niet dat dit niet belangrijk is. Integendeel: de doelgroep is
waar het om gaat bij de uitvoering. Daarom gaan we in deze paragraaf op de
gevolgen voor de Wsw-doelgroep in.
In scenario 2 verandert er weinig tot niets voor de huidige Wsw-ers. In scenario
3 is een gevolg voor de Wsw-doelgroep dat zij werken in een organisatie die
continue krimp gaat doormaken en waarin dan ook frequent aanpassingen en
organisatieveranderingen zullen plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor het
welbevinden en de motivatie van de medewerkers.
In scenario 4 zijn de gevolgen voor de Wsw-ers het grootst. Wij schetsen welke
gevolgen er kunnen zijn voor de doelgroep:
 Het Wsw-dienstverband met WAVA wordt overgenomen door de
gemeente;
 De meeste Wsw-ers zullen dezelfde werkplek kunnen behouden. Dit kan
gerealiseerd worden voor begeleid werken, detachering, groen en publieke
dienstverlening;
 Daarbij is het goed op te merken dat WAVA nu al een beleid heeft waar
medewerkers overal ingezet kunnen worden op (passend) werk op
wisselende plaatsen;
 Bij Begeleid Werken en individuele detacheringen (ongeveer een kwart
van de medewerkers) zullen de medewerkers nauwelijks te maken krijgen
met wijzigingen. Zij werken immers bij een externe werkgever. Alleen de
consulent kan (op den duur) wijzigen. Maar wijziging van consulent
gebeurt nu in de praktijk ook. Wat nodig is, is een goede overdracht;
 De ploegen van werken op locatie (groen en publieke dienstverlening) bij
de gemeenten kunnen worden voortgezet. Omdat WAVA er naar heeft
gestreefd de medewerkers zo veel mogelijk in hun eigen woonplaats te
laten werken, zal dit in veel gevallen kunnen;
 De Wsw-medewerkers die beschut werken zullen door gemeenten in een
andere setting geplaatst worden. Omdat het aandeel van beschut werk bij
WAVA relatief klein is, gaat het niet om een hele grote groep medewerkers

‘Beoordeling scenario’s uitvoering WSW en Participatiewet – Dongemond-gemeenten’
37
Conclusies beoordeling scenario’s, gevolgen doelgroep en risico’s

(in 2015 circa 85 fte). Maar dit zullen ook de meest kwetsbare
medewerkers zijn met de minst sterke competenties die heel goed
begeleid moeten worden in deze verandering. Waar hun werkplek ook
georganiseerd gaat worden, het vereist een planmatige, gedegen en
geduldige aanpak.
Wanneer de gemeenten (op termijn) voor scenario 4 kiezen, is het belangrijk dat
de gemeenten volstrekt duidelijk hebben hoe zij de uitvoering van de
verschillende Wsw-werksoorten concreet gaan vormgeven en een helder
transitieplan hebben. Dit biedt de betrokkenen zekerheid, evenals het feit dat
hun Wsw-dienstverband wordt overgenomen door de gemeente.

5.4. Risico’s en kansen
In de vorige paragraaf hebben we een beoordeling van de scenario’s gemaakt
aan de hand van de gekozen criteria. Scenario 4 lijkt het meest aantrekkelijke
scenario te zijn. In deze paragraaf gaan wij een aantal risico’s en kansen langs
die meegewogen kunnen worden in de uiteindelijke besluitvorming door de
gemeenten.
Risico’s en kansen scenario 2
Risico voor omzet
Er is een aanname gedaan voor de hoogte van de omzet van personen die
werken op een Nieuw Beschut plaats of een Voorbereidingsbaan. Deze omzet per
fte is lager dan de huidige gemiddelde omzet per fte voor de WSW-medewerkers,
maar hoger dan de gemiddelde omzet per fte Wsw in Nederland. Er is een risico
dat deze omzet niet gerealiseerd wordt. Anderzijds is de exploitatie van WAVA de
afgelopen jaren een 'bewezen' formule.
Kans voor kosten
Een groot deel van de besparingen die in scenario 4 gerealiseerd kunnen worden,
kunnen ook in scenario 2 bij WAVA worden gerealiseerd. Het gaat dan vooral om
verdergaande besparingen op de kosten voor regulier personeel (met name
overhead, consulenten) en besparingen op huisvestingskosten, los van de krimp
van het aantal Wsw-medewerkers.
Kans en risico voor kostprijs Nieuw Beschut bij WAVA
Wanneer WAVA verder bezuinigt op regulier personeel en, door verkoop van het
pand, kan bezuinigen op huisvesting, dan zouden Nieuw Beschut plekken
goedkoper kunnen worden aangeboden aan de gemeenten. Dit kan het grote
beslag op het Participatiebudget verminderen. Hier zit tegelijkertijd een risico
aan: wanneer WAVA de plekken goedkoper aanbiedt maar niet voldoende
bezuinigt, dan krijgen de gemeenten achteraf alsnog de rekening door een
oplopend tekort bij WAVA.
Kans: Voorbereidingsbanen met behoud van uitkering
Er is vanuit gegaan dat de Voorbereidingsbanen met een dienstverband tegen
WML zijn. De Voorbereidingsbanen kunnen ook ingevuld worden met behoud van
uitkering. Dit kan de kosten per plek voor de gemeenten enigszins verminderen.
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Echter, het zou tegelijkertijd ook kunnen leiden tot minder omzet per plek dan
nu gemiddeld bij WAVA. Een voordeel is dat het locked-in effect kan worden
voorkomen.
Het aantal plekken dat in scenario 2 moet worden ingevuld om WAVA van
ongeveer gelijke omvang te houden, is de eerste jaren nog beperkt. In deze
jaren zouden de Voorbereidingsbanen met behoud van uitkering een oplossing
kunnen bieden. Op langere termijn wordt het aantal in te vullen werkplekken zo
groot, dat dit ook niet meer realistisch is.
Maximale termijn van werken met behoud van uitkering is, onder bepaalde
voorwaarden, 24 maanden (zie artikel 10a Participatiewet). Een veilige termijn is
maximaal 12 maanden. Verder is het begrip additioneel werk in de
Participatiewet aangescherpt: additioneel werk is ‘naast of in aanvulling op
reguliere arbeid’ en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt (artikel
10a, tweede lid). Detacheringsplekken voldoen zeker niet aan deze laatste eis.
En voor plekken in het groen en publieke dienstverlening is dit in zeer hoge mate
te betwijfelen. Er staat politieke druk op het oneigenlijk gebruik van de
Participatieplaatsen zowel in omvang, tijdsduur als verdringing van regulier werk.
Risico’s en kansen scenario 3
Risico voor omzet
Zie scenario 2. In aanvulling hierop is in scenario 3 sprake van een krimpende
organisatie. Wij gaan er vanuit dat bij de krimp van het aantal Wsw-ers, de
omzet per Wsw-medewerker gelijk blijft. Het kan zijn dat dit in de praktijk toch
niet zo is en dat de omzet per Wsw-medewerker gaat dalen, bijvoorbeeld
vanwege frequente reorganisaties en demotivatie.
Kans voor kosten
Zie scenario 2.
Kans en risico voor kostprijs Nieuw Beschut bij WAVA
Zie scenario 2.
Risico voor kosten
Er is in dit scenario sprake van krimp van de organisatie. Daarbij zijn aannames
gemaakt over de mogelijkheden om de kosten daarop aan te passen. Het risico
bestaat dat de feitelijke reductie van kosten achter gaat lopen op de gewenste
reductie en de gemeenten met grotere tekorten te maken krijgen.
Verder is een aanname gedaan voor de uitstroom uit de Wsw op basis van de
blijfkansen Wsw die door SEO per gemeente zijn geraamd18. Deze blijfkansen
worden ook voor de subsidietoekenning gebruikt. Het kan zijn dat de feitelijke
uitstroom hiervan afwijkt. Indien de uitstroom hoger is dan de aanname, moeten
de kosten voor regulier personeel en materiele kosten nog sterker worden
afgebouwd. De vraag is of dat kan, of dat dit leidt tot hogere frictiekosten.

18 Zie SEO, Afbouw van het Wsw-bestand, Actualisatie op basis van Wsw-gegevens eind 2013,

Gecorrigeerd voor instroom in de Wsw tot eind 2014, september 2014.
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Risico’s en kansen scenario 4
Onzekerheid: worden banen voor personen met een arbeidsbeperking gecreëerd
bij reguliere werkgevers?
In scenario 4 worden naar verwachting minder werkplekken door de gemeenten
in een eigen infrastructuur georganiseerd dan nu bij WAVA het geval is. De
nadruk zal liggen op het zoveel mogelijk regulier plaatsen van mensen met een
arbeidsbeperking. Werkplekken die door gemeenten of door een GR zelf in stand
worden gehouden, kunnen de doorstroom naar reguliere werkgevers beperken
(door het ‘Locked-in effect’). Bovendien zijn publiek georganiseerde plaatsen
kostbaar en vormen de kosten van de infrastructuur een risico.
Een risico bij de afbouw van publieke infrastructuur is dat kan blijken dat de
mogelijkheden om personen uit de doelgroep bij reguliere werkgevers te
plaatsen tegenvallen, dan wel niet voldoende worden benut. Het risico bestaat
ook dat in slechtere economische tijden plaatsingen van mensen met een
arbeidsbeperking door werkgevers beëindigd worden. Er zijn dan geen of
mindere mogelijkheden om terug te vallen op een bestaande publieke
infrastructuur.
Risico: de gemeente realiseren niet het mogelijke financiële voordeel in de
kosten van scenario 4.
In dit scenario worden zeer hoge frictiekosten gemaakt voor met name afvloeiing
van personeel en afstoten van huisvesting. Deze hoge kosten worden ‘goed’
gemaakt door besparingen in regulier personeel (met name overhead) en een
goedkopere uitvoering van Beschut Wsw. Indien de individuele gemeenten de
Wsw en de Participatiewet ieder voor zich gaan uitvoeren, is er de mogelijkheid
om dit pragmatisch, tegen een lage kostenstructuur te doen. Voor de meeste
gemeenten gaat het om relatief kleine aantallen SW-medewerkers. De realisatie
van een organisatie die ‘lean en mean’ vraagt om goede sturing. Overigens zijn
er voorbeelden in het land waarbij deze aanpak (financieel) succesvol is19.
Risico: gemeenten regelen onvoldoende de commerciële omzet.
De omzet van !GO bestaat voor meer dan 60 procent uit omzet van de
aangesloten gemeenten. Over de bijna 40 procent die niet bij gemeenten wordt
gerealiseerd is het risico dat deze (deels) wegvalt in scenario 4. !GO realiseert
voor Wsw-begrippen behoorlijk hoge omzetten per arbeidsplaats. Het is maar de
vraag of gemeenten deze hoge omzet kunnen realiseren. Er zijn nu ook grotere
opdrachtgevers die medewerkers ingeleend hebben, die uit verschillende
gemeenten afkomstig zijn. Het accountmanagement van dit soort klanten is
essentieel: zij zullen niet met zes commerçanten van zes gemeenten contact
willen hebben, maar wel alles snel en goed geregeld willen hebben.
Gemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld via Werklink, op dit vlak ligt daarom
voor de hand.
Een kanttekening hierbij is dat tegenover de hoge omzet bij WAVA ook hoge
kosten staan. Het is mogelijk dat gemeenten, vooral bij WSW Beschut, kiezen
voor een uitvoering met lagere omzetten tegen lagere kosten. Maar ook deze
transformatie vraagt veel aandacht. Bovendien: als de wens is om meer
plaatsingen bij reguliere werkgevers te realiseren, moeten de inspanningen naar
de markt worden geïntensiveerd.
19 Voorbeelden zijn de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland in Twente. Ook de gemeente Dalfsen is

bezig om de Wsw geleidelijk zelf uit te gaan voeren.
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6. Conclusies en advies
Conclusie
Wij vatten de conclusies als volgt kort samen:
 De huidige uitvoering van de Wsw moet door de krimp van de Wsw hoe
dan ook aangepast worden;
 Scenario 3 is minder gewenst omdat dit een halve oplossing biedt.
Immers: de Wsw krimpt structureel met ongeveer 6% per jaar en dit
wordt maar voor een gedeelte 'goed' gemaakt door instroom Nieuw
Beschut. Frictiekosten zullen in dit scenario ook na 2020 blijven komen;
 Scenario 2 is minder gewenst omdat dit minder ruimte geeft voor lokaal
beleid en lokale uitvoering en er, bezien vanuit de doelstellingen van de
Participatiewet, teveel mensen met een arbeidsbeperking binnen de
organisatie van WAVA/!GO werken;
 Een variant van scenario 2 met als leidend uitgangspunt de eigen
afwegingen van gemeenten rond de inkoop van Participatiediensten bij
WAVA lijkt, zeker ook in financiële zin, heel veel op scenario 3;
 Scenario 4 verdient gelet op de beoordelingscriteria de voorkeur. Dit zou
dan leiden tot ontmanteling van de GR WAVA.
Advies
Scenario 4 verdient dus de voorkeur op basis van beleidsinhoudelijke en
financiële criteria. Zeker wanneer gemeenten het belangrijk vinden om zelf
lokaal het beleid te bepalen en ook zoveel mogelijk lokaal naar nieuwe
oplossingen te zoeken. Tegelijkertijd wordt door de meeste gemeenten
aangegeven dat het zuiver lokaal uitvoeren van de Wsw en de Participatiewet in
de volle breedte naar verwachting lastig zal zijn. Een aantal gemeenten vindt dit
ook onwenselijk. Bovendien is in de Participatiewet ook voorzien dat er regionaal
samengewerkt wordt, vooral in de werkgeversbenadering en met betrekking tot
de inzet van een eenduidige set van instrumenten en voorzieningen. Regionale
samenwerking ligt het meest voor de hand bij de werkgeversbenadering en
groepsdetacheringen en mogelijk ook bij de uitvoering van Wsw Beschut en
Nieuw Beschut.
Er zijn op dit moment twee samenwerkingsverbanden van waaruit de gewenste
regionale samenwerking gebouwd zou kunnen worden.
De GR WAVA zou een manier kunnen zijn om elementen van de Participatiewet
regionaal uit te voeren. De huidige uitvoering van de Wsw is echter duur, zowel
qua regulier personeel als qua infrastructuur. Ook bestaat de kans op het lockedin effect, namelijk dat mensen te lang in de publieke voorziening werken en de
stap naar zo regulier mogelijk werk niet zo snel mogelijk tot stand komt. Daar
staat tegenover dat WAVA heeft bewezen beleidsmatig goed in te zetten op zo
min mogelijk beschutte plaatsingen, aan te willen en kunnen sluiten bij lokale
initiatieven en investeert in regionale samenwerking bijvoorbeeld met Werklink,
maar ook bijvoorbeeld met andere SW-bedrijven.
De tweede regionale samenwerking is Werklink. Werklink is naar de mening van
de meeste gemeenten een succesvol instrument in de samenwerking tussen
gemeenten. Daar waar de organisatie van de GR WAVA te zwaar is voor de
toekomst, is de organisatie van Werklink te licht. Naar de toekomst toe hebben
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de meeste gemeenten behoefte om de functie van Werklink niet alleen maar het
binnenhalen van vacatures/functies te laten zijn, maar ook een rol te geven in de
matching en de begeleiding (van mensen met een arbeidsbeperking) op de
reguliere werkplek.
Het advies is dan ook om een nieuwe regionale samenwerkingsvorm te maken
die opgebouwd is uit een deel afkomstig uit de ontmantelde GR WAVA en voor
het andere deel een uitwerking is van Werklink. Elementen van deze benadering
zijn:
 Het regionaal afstemmen van de werkgeversbenadering door het
maken/uitbreiden van een netwerkorganisatie die als focus heeft het
plaatsen bij reguliere werkgevers. Deze netwerkorganisatie is 'lichter' dan
WAVA (want veel minder overhead en infrastructuur), maar zwaarder dan
Werklink.
 Bij de keuze van scenario 4 zullen gemeenten individueel moeten
nadenken hoe zij alle werksoorten (beschut, groen, publieke
dienstverlening, detacheringen en begeleid werken) zullen gaan uitvoeren.
Dit vraagt een gemeente-specifieke uitwerking. In ieder geval is duidelijk
dat de uitvoering vanuit de gemeenten zelf financieel goed haalbaar is.
Hierbij is in aanmerking genomen dat – voor zover passend in de
gemeentelijke visie - sommige taken in de regionale organisatie belegd
kunnen worden.
Door het goed regelen van de samenwerking kunnen frictiekosten van scenario 4
vanwege het ontmantelen van de GR WAVA deels voorkomen worden (overname
personeel).
De know how en ervaring van WAVA kan gebruikt blijven worden, door die voor
een gedeelte in te zetten bij Werklink, bijvoorbeeld op het gebied van
begeleiding, matching, jobcoaching, etcetera.
Een alternatieve mogelijkheid is om te kiezen voor voortzetting van de GR WAVA
onder vooraf nadrukkelijk door de gemeenten/bestuurders te bepalen condities.
Dit zou kunnen langs de volgende hoofdlijnen:
 De GR WAVA blijft uitsluitend voor uitvoering van de oude Wsw;
 Gemeenten zijn wat betreft Nieuw Beschut en Voorbereidingsbanen niet
verplicht om deze bij WAVA te realiseren, maar kunnen dit wel op
vrijwillige basis doen;
 Gemeenten hebben voor de Participatiewet de mogelijkheid om per
persoon eigen keuzes te maken over aan te bieden
voorzieningen/instrumenten en over de uitvoerder. Dit zal er toe leiden
dat WAVA gaat krimpen omdat gemeenten voor een groter of kleiner deel
van de doelgroep Participatiewet andere (lokale) oplossingen zullen
kiezen;
 WAVA zou de bestuurlijke opdracht kunnen krijgen om zoveel mogelijk om
te vormen tot een netwerkorganisatie die zorgt voor de zo regulier
mogelijke plaatsing en job coaching/begeleiding van mensen met een
arbeidsbeperking (zowel Wsw als mensen uit de doelgroep Participatiewet
die door de gemeenten bij WAVA worden ondergebracht);
 Het omvormen tot een netwerkorganisatie houdt bijvoorbeeld in dat:
o De uitvoering van groen en publieke dienstverlening wordt
overgedaan aan individuele gemeenten. De gemeenten worden zelf
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verantwoordelijk voor de uitvoering en aansturing in dit werk.
WAVA biedt mogelijk nog (tweedelijns) jobcoaching. Gemeenten
kunnen openvallende plaatsen door uitstroom Wsw invullen door
mensen uit de doelgroep Participatiewet;
o Wsw-beschut plekken worden ingekocht bij een naburig SW-bedrijf
(tegen lagere dan de huidige kosten, eventueel met gelijktijdige
overdracht van huidige opdrachten bij beschut werk), of ingekocht
bij een zorginstelling of lokaal georganiseerd binnen de
verschillende gemeenten.
Tegelijkertijd zou WAVA taakstellend de opdracht moeten krijgen om zo
snel mogelijk extra besparingen door te voeren overeenkomstig de
mogelijke besparingen in scenario 4 (bovenop de besparingen die al nodig
zijn vanwege de krimp van de Wsw). Het gaat dan vooral om besparingen
op regulier personeel. Wanneer er kans is om het pand met een relatief
beperkt boekverlies te verkopen, zou deze moeten worden gegrepen.

Bedacht moet worden dat in dit alternatief ook na 2020 frictiekosten te
verwachten zijn.
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Bijlage 1 Toelichting op financiële doorrekeningen
van de scenario’s
Hieronder wordt toelichting gegeven op de systematiek die gebruikt is om te
berekenen wat de financiële effecten van de drie scenario's zijn.
Basisscenario
Eerst is berekend wat de gevolgen zouden zijn, indien WAVA/!GO alleen de Wsw
blijft uitvoeren. Dit is dus een continue krimpende organisatie. Er is van
uitgegaan dat de netto omzet (NTW) direct recht evenredig afneemt met de
afname van het aantal Wsw-medewerkers. Vervolgens is bezien hoe snel de
kosten kunnen afnemen.
Bij de kosten voor regulier personeel zijn wij uitgegaan van de uitstroom
vanwege pensioen en einde tijdelijke dienstverbanden tot en met 2020. Dit is
16,4 fte. Vervolgens is daar de aanname gedaan dan in deze periode er 7,5 fte
nog vrijwillig uit dienst gaat op basis van het niveau van vrijwillige uitstroom in
het recente verleden. Deze uitstroom is kleiner dan gewenst. Daarom is voor de
overige gewenste uitstroom (op basis van recht evenredige afname van het
regulier personeel met het Wsw-personeel) uitgegaan van een
afvloeiingsregeling. Aan de af te vloeien medewerkers wordt een
transitievergoeding betaald ter hoogte van de gemiddelde transitievergoeding die
in scenario 4 aan al het personeel betaald moet worden.
Bij de materiele kosten hebben we eerst – op basis van een opgave van WAVA –
bezien in welke mate de kosten kunnen dalen met de krimp van de Wsw. Wij
hebben drie categorieën gebruikt: direct aanpasbaar, na 2 jaar aanpasbaar en
niet variabel.

niet variabel
na 2 jaar
variabel

jaarbedrag
5.473
664.034
473.971

In de post 'na 2 jaar' zijn de kosten voor ICT opgenomen: 426.000 euro. Voor
deze post is specifiek nagegaan of de afbouw gerealiseerd kan worden.
Van de kosten die niet snel genoeg kunnen dalen is er van uit gegaan dat deze
gemiddeld tegen twee keer de jaarwaarde na één jaar afgebouwd kunnen worden.
De uitkomst van het basisscenario is dat de tekorten toenemen.
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Tabel B1-1: Resultaat Basisscenario, inclusief frictiekosten
Resultaat Basisscenario
Subsidieresultaat (alle scenario's
gelijk)
Rijksubsidie
Arbeidskosten Wsw

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14.430

13.650

12.441

11.387

10.362

9.843

-15.180

-14.429

-13.266

-12.251

-11.251

-10.316

-750

-780

-824

-864

-889

-473

7.140

6.787

6.240

5.762

5.292

4.852

-4.940

-4.786

-4.593

-4.352

-3.914

-3.504

-2.450

-2.412

-2.428

-2.289

-2.006

-1.821

-250

-411

-782

-878

-629

-473

Bedrijfsresultaat basisscenario
Netto Toegevoegde Waarde
Kosten regulier personeel
Materiele kosten

Het bedrijfsresultaat verslechtert in het basisscenario, omdat de kosten niet
helemaal en minder snel kunnen dalen dan de netto omzet.
Scenario 2
Bij scenario 2 blijft het aantal arbeidsplaatsen voor doelgroepen bij WAVA in
stand. De uitstroom van Wsw-medewerkers wordt gecompenseerd door instroom
van mensen uit de doelgroep Participatiewet. De plekken Nieuw Beschut en de
Voorbereidingsbanen worden door de gemeenten voor WAVA kostendekkend
ingebracht. Hierdoor blijft in scenario 2 het bedrijfsresultaat ongeveer
vergelijkbaar met het bedrijfsresultaat in 2015. Dit is voor alle fte's samen een
tekort van 250.000 euro. Door daling van het aantal Wsw daalt het totale tekort.
Immers de medewerkers vanuit de Participatiewet worden door de gemeenten
voor WAVA kostendekkend ingebracht, is de aanname. Wanneer dit niet zou
gebeuren, dan zou het tekort bij WAVA oplopen.
Scenario 3
In scenario 2 wordt ervan uitgegaan dat het aantal arbeidsplaatsen voor
doelgroepen bij WAVA gelijk blijft en dat daarom het saldo tussen de netto omzet
en de kosten niet wijzigen. In scenario 3 wordt maar een deel van de uitstroom
van Wsw-medewerkers gecompenseerd door nieuwe medewerkers. In scenario 3
stromen alleen mensen op Nieuw Beschut plaatsen in. We zagen in het
basisscenario dat het bedrijfsresultaat verslechtert omdat de kosten niet of niet
snel genoeg konden dalen met de daling van de netto omzet. In scenario 3
treedt dit effect ook op, maar minder sterk. Een deel van de werkplekken die
Wsw-medewerkers achterlaten, worden immers weer ingevuld.
Ook in scenario 3 is daarom berekend hoeveel krimp-inefficiënties voorkomen
worden ten opzichte van het basisscenario. Dit gebeurt door herbezetting van
bestaande plaatsen.
Om te berekenen hoeveel frictiekosten met de herbezetting van deze plekken
voorkomen worden, hebben wij eerst bepaald wat de frictiekosten per
arbeidsplaats per werksoort is. Wij hebben daarbij aangenomen dat de verdeling
van de krimp-inefficiënties dezelfde is als die van de totale kosten. Dus is als de
kosten voor beschut werk 25% van de totale kosten zijn, zijn wij er ook van uit
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gegaan dat de krimp-inefficiënties voor 25% bij beschut vallen. Nadat wij de
krimp-inefficiënties per arbeidsplaats per werksoort hebben bepaald, hebben wij
dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal arbeidsplaatsen dat herbezet wordt.
Vervolgens is berekend welk bedrag aan frictiekosten hierdoor wordt voorkomen.
Het bedrijfsresultaat voor scenario 3 is uiteindelijk bepaald door het
bedrijfsresultaat van het basisscenario als uitgangspunt te nemen. In dit
resultaat zijn de frictiekosten verwerkt. Deze kosten worden verminderd met de
frictiekosten die door herbezetting van de werkplekken voorkomen worden.
Scenario 4
Voor de berekening van de financiële effecten van scenario 4 zijn twee methodes
toegepast.
De eerste is dat gekeken is welke kosten uit de exploitatie van WAVA/!GO bij een
alternatieve invulling van de uitvoering van de Wsw bespaard zouden kunnen
worden. Dit is dus een berekening van de afwijking van de huidige exploitatie.
De tweede benadering is het maken van een geheel nieuwe exploitatie los van de
huidige exploitatie van WAVA/!GO, maar wel voor een groot deel gebaseerd op
kengetallen uit de exploitatie 2014/2015 van WAVA/!GO.
Eerste benadering: mogelijke besparingen t.o.v. de huidige exploitatie
WAVA/!GO
In scenario 4 kunnen drie belangrijke besparingen worden gerealiseerd:
1. Besparing op regulier personeel;
2. Besparing op huisvestingskosten;
3. Besparing op kosten Wsw beschut werk.
Besparing kosten regulier personeel
WAVA heeft in vergelijking met andere SW-bedrijven relatief veel regulier
personeel. Vergeleken met het gemiddelde in Nederland heeft WAVA ongeveer
36 fte meer aan regulier personeel dan gemiddeld. De meerkosten ten opzichte
van het gemiddelde zijn ongeveer 1,9 miljoen euro per jaar.
Wij hebben op afdelings- en functieniveau een vergelijking gemaakt met cijfers
die wij van andere SW-bedrijven (van ongeveer gelijke omvang en met een
positief bedrijfsresultaat) kennen. Op basis van deze analyse komen wij tot een
mogelijke besparing van 15 Fte, 0,8 miljoen euro in 2015. De mogelijkheden tot
besparing zien wij op grond van de vergelijking vooral in de overhead, in de
ondersteunende afdelingen als Commercie, Financiën, P&O en bij consulenten.
Het is daarbij goed te bedenken dat in scenario 4 de uitvoering van de Wsw naar
gemeenten gaat. Daar hoeft naar verwachting de overhead ook maar beperkt toe
te nemen. Dit maakt het voordeel van 0,8 miljoen des te aannemelijker. Dit
voordeel loopt door uitstroom van de Wsw jaarlijks terug.
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WAVA geeft twee redenen voor het hoge aantal reguliere krachten:
1. In de Dongemond-gemeenten is het aantal Wsw-medewerkers per 1.000
inwoners lager dan landelijk gemiddeld. Daar leidt WAVA uit af dat het niveau
van de Wsw-ers bij WAVA gemiddeld lager is dan landelijk.
2. Het beleid van WAVA is er op gericht om Wsw-medewerkers zo regulier
mogelijk te laten werken. Daarom zijn er minder Wsw-ers intern in de staf en
leiding werkzaam en moeten deze functies regulier ingevuld worden.
De vraag is of het niveau van de Wsw-medewerkers inderdaad lager is dan
gemiddeld. Het aantal geïndiceerden in de arbeidshandicapcategorie ernstig is bij
WAVA lager dan gemiddeld. Dit duidt dus eerder op het tegenovergestelde: dat het
niveau hoger is dan elders.
Het lage aantal Wsw-medewerkers per 1.000 inwoners zou er ook op kunnen duiden
dat voor de meest kwetsbaren een andere oplossing, bijvoorbeeld in familie- of
buurtverband wordt gevonden. Dit zou zeker voor een aantal kleinere plaatsen in de
GR kunnen gelden.
Of het tweede argument voldoende onderbouwing is voor het hoge aantal reguliere
krachten, is ook de vraag. Allereerst zullen de extern geplaatste Wsw-ers een hoge
omzet kunnen genereren. Intern geplaatst zijn deze Wsw-medewerkers veelal niet
omzet-genererend. Bovendien mag van reguliere krachten ook meer verwacht
worden dan van Wsw-medewerkers. Dit zou zich moeten vertalen in een grotere
span of control.
Bij de berekening van de mogelijke besparing op regulier personeel zijn dus twee
benaderingen gehanteerd. De eerste is een vergelijking van het totaal aantal fte
regulier personeel. De tweede is een analyse op afdelings- en functieniveau.
Voor het eerste punt, een vergelijking op totaal aantal fte is het volgende
overzicht te geven.
norm SW
1 fte regulier op
WAVA WSW + overige doelgroepen
FTE regulier volgens norm
werkelijk
verschil
gemiddelde loonsom
zou voordeliger kunnen zijn

12,0
698
58
94
36
53.053
1.889.655

Personen Wsw en overige doelgroepen
Personen Wsw en overige doelgroepen
Regulier personeel
Fte regulier personeel, excl. gedetacheerd

In een gemiddeld SW-bedrijf is er dus 1 fte regulier personeel op 12 personen uit
de doelgroepen. Volgens die norm zou bij WAVA 58 fte verwacht mogen worden.
Het zijn er echter in werkelijkheid 94. De reguliere medewerkers die gedetacheerd
zijn, of extern gefinancierd worden, zijn hierbij niet meegeteld (in totaal heeft
WAVA circa 105 fte regulier personeel). Het verschil van 58 fte volgens landelijk
gemiddelde en de 94 fte werkelijk, is omgerekend een verschil van 1,9 miljoen per
jaar.
De tweede invalshoek is dus een beoordeling van de besparing per afdeling en
functie op basis van eerdere opdrachten van IROKO.
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Afdeling

Fte nu

Commercie

6,5

Bespa
ring
3

Facilitaire zaken

13,8

2

Financiën en
Ondersteuning

12,8

6

P&O (incl jobcoach
BW)/consulenten

7,8+11,7

2

Management

8,8

2

toelichting
Fte’s voor commercie zijn in veel sw-bedrijven
(veel) lager, ook nog lager dan 3,5 fte die we nu
meenemen. Bovendien wordt veel omzet gemaakt
bij gemeenten. Hierop moet wel goed
accountmanagement worden gezet, maar minder
zwaar dan bij commerciële omzet. Bovendien:
indien gemeenten in scenario 4 zelf groen e.d.
doen, vervallen de commerciële inspanningen.
Het aantal reguliere krachten bij facilitaire zaken is
hoog in vergelijking met andere bedrijven die wij
kennen. Wij zien dat een deel hiervan omzetgenererend is of al (verwachten wij) in de
doorbelasting van huisvesting zit. Een besparing
van 2 a 3 Fte's moet desondanks mogelijk zijn
indien de taken op een andere wijze in scenario 4
worden georganiseerd.
De bezetting is in vergelijking met andere bedrijven
hoog. Er is ook aantal functies die andere bedrijven
niet (meer) zijn (ook al zullen functionarissen bij
WAVA breder ingezet worden dan hun functienaam
strikt aangeeft).
Bovendien bij overgang van de taken naar de
gemeenten is daar al een aantal functies die niet of
nauwelijks uitgebreid hoeven worden.
De administratie is bovendien eenvoudiger indien
gemeente-omzet niet meer gefactureerd hoeft te
worden e.d.
Wij zien P&O en consulenten bij elkaar omdat de
verdeling van P&O- en consulenttaken bij SWbedrijven verschillend is geregeld. Als we rekenen
met 1 hoofd, 2,5 fte echt P-advies (1 op 200), 1 fte
beleid/organisatie en 2 voor administratie komen
wij op 6,5 fte. Er is op P&O 7,8 fte. Dus er is
formatie 'over' voor HR-begeleiding.
Het aantal consulenten is hoog te noemen: 11,7
fte. Als we voor Individuele Detacheringen en BW
met een caseload van 1 op 30 rekenen, hebben we
hiervoor 3,5 FTE nodig.
Dus we hebben 1 fte vanuit P&O en ruim 7 fte = 8
fte over voor HR-begeleiding van het restant van de
medewerkers. Stel dat we een caseload van 1 op
75 nemen. (Dit is ruim, immers er zijn veel valide
leidinggevenden die in de dagelijkse praktijk een
hoop moeten kunnen vangen.) Met deze caseload
hebben voor het restant van de medewerkers
(totaal medewerkers minus individuele deta en BW)
6 Fte nodig. De besparing kan dus minimaal 2 fte
zijn.
Bij deze grootte van de organisatie, maar zeker bij
uitvoering bij gemeenten besparing op
directie/managementkosten goed mogelijk.

15

Deze 15 fte besparing komt voor 2015 neer op circa 800.000 euro.
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Huisvestingskosten
De huisvestingskosten kunnen bij verkoop van het pand met 200.000 euro per
jaar worden verminderd (zie hierna bij frictiekosten).
Kosten beschut werken (beschermd werken): besparingen in scenario 4
Een arbeidsplaats beschermd werken kost bij WAVA/!GO netto (omzet minus alle
kosten) bijna 13.000 euro. Een deel van dit effect wordt deels veroorzaakt door
de hoge overhead bij WAVA. Beschermd werk krijgt bij WAVA 29% van de
overhead toebedeeld. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de reductie van het
reguliere personeel van 0,8 miljoen ook voor 29% betrekking heeft op
beschermd werk, dan is het effect van de besparing van de overhead 2.300 euro
per fte beschermd werk. Dus na besparing op de overhead is de netto kostprijs
voor een beschermd werken plaats 10.700 euro. Dit is niet extreem gelet op het
feit dat er relatief weinig medewerkers beschermd werken. Het niveau van de
medewerkers zal derhalve relatief ook lager zijn dan landelijk gemiddeld.
Onze berekeningen wijzen uit dat bij (gezamenlijke) uitvoering of bij inkoop van
deze plekken de netto kosten op circa 6.000 euro per plek kunnen liggen. Het is
daarom aannemelijk dat een besparing per arbeidsplaats gerealiseerd kan
worden. Deze besparing is voorzichtigheidshalve op 2.500 euro per fte gezet in
plaats van op 4.700 euro (10.700 euro minus 6.000 euro).
Tweede benadering van de financiële effecten in scenario 4: berekening integrale
exploitatie
Wij hebben ook berekend wat de kosten voor de Wsw zouden zijn, indien wij
uitgaan van een lean-and-mean opzet voor de Wsw. Wij zijn er van uit gegaan
dat de uitvoering van de Wsw in deze alternatieve berekening op enigerlei wijze
onderdeel gaat uitmaken van de gemeentelijke organisatie. Uitgangspunt in deze
berekening zijn daarbij scherpe maar haalbare normen t.a.v. begeleiding,
overhead en materiele kosten.
De kosten zijn berekend per gemeente. Hierbij is er rekening gehouden met de
werkelijke verdeling van de Wsw-medewerkers over de werksoorten. Zie
hiervoor de opmerking in bijlage 2 over scenario 4.
Ook is gerekend met de blijfkansen, zoals SEO die berekend heeft. Deze
blijfkansen per gemeenten is toegepast op alle medewerkers van die gemeente,
ongeacht de werksoort waar zij werken. Dit is een behoedzame aanname, omdat
de uitstroom uit de 'duurdere' werksoorten (beschermd werken) in de komende
jaren waarschijnlijk wat hoger zal zijn dan in de beter renderende werksoorten.
Voor het geheel zijn kosten voor direct management en overhead berekend.
Elke Dongemond-gemeente heeft haar eigen systematiek voor het doorbelasten
van overheadkosten. De berekeningen zijn gemaakt op basis van de overheadsystematiek van de gemeente Oosterhout. De gemeente rekent 60% overhead
op de loonkosten van ambtelijke medewerkers. Indien de Wsw-taken worden
toegevoegd aan de gemeentelijke organisatie, dan zullen niet alle
overheadkosten toenemen. Eerst is gekeken welke kosten wel en welke kosten
niet zullen toenemen doordat de gemeente zelf de Wsw gaat uitvoeren. Op basis
hiervan blijkt dat het overheadpercentage voor de uitbreiding van de
gemeentelijke organisatie met de uitvoering van de Wsw niet 60% maar bijna
25% is. Het percentage is voorzichtigheidshalve op 35% gezet. Dus op de directe
kosten van regulier personeel (voor begeleiding, enzovoort) wordt een opslag
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van 35% gerekend ter dekking van extra overheadkosten bij de gemeenten door
de eigen uitvoering van de Wsw. Dit percentage van 35% leidt dus eerder tot te
hoge kosten voor de Wsw, dan dat de extra overheadkosten bij de gemeenten te
laag zijn ingeschat.

Per werksoort zijn verder de volgende overwegingen meegenomen.
 Beschut: voor werkleiding is gerekend met 1 fte regulier personeel op 20
fte Wsw beschut, daarnaast een reguliere fte voor
Commercie/Bedrijfsbureau en materiele kosten, met name voor
huisvesting. Er is gerekend met een lage netto omzet (NTW) van slechts
3.000 euro per fte. Hieruit volgt een negatief bedrijfsresultaat van 6.000
euro per fte. Dit is ruim lager dan de huidige kostprijs bij WAVA/!GO. De
medewerkers bij WAVA in de carrousel (2014) zijn meegenomen bij
beschermd werk.
 Individuele detacheringen: wij gaan uit van een caseload voor consulenten
van 1 op 50 fte. Daarnaast 1.100 euro aan overige kosten. Dit ligt op
gelijke hoogte als bij WAVA in 2014 en 2015. De NTW is op het huidige
niveau van WAVA gezet.
 Ook bij Begeleid Werken gaan we uit van een span of control voor
consulenten van 1 op 50 fte.
 Bij Groepsdetacheringen zijn de NTW, de kosten voor werkleiding en
overige kosten gebaseerd op wat nu bij WAVA gerealiseerd wordt. De span
of control voor consulenten bij Groepsdetacheringen is gezet op 1 op 75.
Omdat het groepen betreft, kan de span of control hoger zijn dan bij
individuele detacheringen.
 Ook bij Groen en Publieke Dienstverlening zijn de NTW, de kosten voor
werkleiding en overige kosten gebaseerd op wat nu bij WAVA gerealiseerd
wordt. Er is daarbij ook gekeken naar de pensioendatum van Wswmedewerkers in leidinggevende posities (dit leidt namelijk bij uitstroom tot
hogere kosten voor regulier personeel). Er is ten opzichte van de huidige
formatie bij WAVA/!GO uitgegaan van minder rayonmanagers. Er hoeft
immer niet meer contractueel en commercieel onderhandeld te worden
met de gemeenten.
Het jaarlijkse bedrijfsresultaat volgens deze benadering komt iets lager uit dan in
de eerste benadering. Het verschil is gemiddeld 100.000 euro per jaar.
Scenario 4: Frictiekosten
Vervolgens wordt de berekening van de frictiekosten in scenario 4 toegelicht.
In scenario 4 wordt de GR WAVA opgeheven en zijn de frictiekosten met name
de afrekening in de GR. Het gaat met name op de afrekening met betrekking tot
huisvesting en de afvloeiing van regulier personeel.
Huisvesting
In dit scenario wordt WAVA ontmanteld (en !GO geliquideerd) en is de huidige
huisvesting niet meer nodig. Het pand moet dan verkocht worden. Dit heeft de
volgende frictiekosten tot gevolg.
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Tabel B1-2: Frictiekosten huisvesting
Bedragen *1.000 euro

Boekwaarde
Opbrengst

6.880
3.900

Boekverlies
Verhuiskosten en verlies omzet
Ongedekte huisvestingslasten (2 jaar)

-2.980
-100
-1.140

Subtotaal
Vrijval voorziening groot onderhoud

-4.300

Totale frictiekosten huisvesting

490
-3.730

De boekwaarde van het pand is dus bijna 6,9 miljoen. Deze boekwaarde wordt
bij verkoop naar verwachting niet gerealiseerd: de verwachting is dat de
verkoopopbrengst van het pand 3,9 miljoen euro is. Hierbij is er vanuit gegaan
dat het pand voor 75% van de taxatiewaarde wordt verkocht20. Ook is ervan
uitgegaan dat het pand pas twee jaar na besluit tot opheffing van de GR wordt
verkocht en twee jaar ongebruikt is. Verder moeten er kosten worden gerekend
voor verhuiskosten en productieverlies vanwege verhuizing van de activiteiten.
Dit geldt vrijwel uitsluitend voor beschermd werk. De voorziening groot
onderhoud kan vrijvallen.
Er zijn dus frictiekosten van ongeveer 3,8 miljoen euro om het pand af te stoten.
De gemeenten zullen bij de uitvoering van de Wsw nu nieuwe ruimte moeten
betalen. De huisvestingskosten bij WAVA lijken marktconform. Dus na de
verkoop van het pand zullen gemeenten per m2 vergelijkbare kosten gaan
maken in de nieuwe uitvoering21.
Op dit moment is bovendien in de vaste lasten een jaarlijks bedrag van 200.000
euro opgenomen vanwege leegstand die er nu al is. Deze wordt dus niet
veroorzaakt door krimp van de Wsw na 1 januari 2015, maar is er nu al. In
scenario 2 en 3 lopen deze kosten door in de periode 2016-2020. Maar in
scenario 4 zijn deze kosten er niet meer. Dit is dus een voordeel in scenario 4.
Dit is een bedrag van 200.000 maal vijf jaar is 1 miljoen euro.
Er is dus 3,8 miljoen aan frictiekosten voor huisvesting.
De exploitatie voor de Wsw verbetert daarmee in scenario 4 (eerste
benaderingswijze) minimaal met 1 miljoen in vijf jaar (2016-2020). Dit voordeel
loopt ook na 2020 door.
Het is goed om op te merken dat het afstoten van de huisvesting ook in andere
scenario's mogelijk is. Het is alleen in scenario 4 opgenomen, omdat in dit
scenario verkoop van het pand onvermijdelijk is. Omdat de terugverdientijd van
het verlies lang is, is ervan uitgegaan dat in andere scenario's, waar het pand
nog gebruikt kan worden, dit verlies liever niet genomen wordt.
20

Dit is een aanname. Marktonderzoek moet uitwijzen of dit reëel is. De (recente) taxatiewaarde
is 5,2 miljoen euro. Dus de boekwaarde gaat in geen geval gehaald worden en er treedt dus altijd
een boekverlies op. Maar misschien wel kleiner dan de nu berekende 3 miljoen euro.
21
Indien de uitvoering deels uitbesteed wordt, zullen de huisvestingslasten van de uitvoerende
partij in de prijs verwerkt zitten.
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Regulier personeel: Afvloeiingskosten WAVA/!GO
Op dit moment is er ongeveer 105 fte aan regulier personeel22. 5 Fte daarvan
heeft een ambtelijke aanstelling, de overige 100 een aanstelling in een BV van
WAVA/!GO. Per 1 juli 2015 gaat de Wet Werk en Zekerheid gelden. Daarbij
gelden er andere regels voor wat voorheen ontslagvergoeding heette. Er gaat
een transitievergoeding gehanteerd worden. Dit is een vergoeding die de
werknemer krijgt om een andere baan te vinden. Als wij er van uit gaan dat alle
105 Fte ontslag krijgen, is berekend dat er dan voor 1,8 miljoen aan
transitievergoeding betaald moet worden23. Daarboven op komen de kosten voor
de WW van het ambtelijk personeel. Deze kosten bedragen 1,1 miljoen euro.
Wij zijn er vooralsnog van uitgegaan dat de transitievergoeding ook betaald moet
worden wanneer de gemeenten personeel van WAVA overnemen. De vraag is of
dit nodig is wanneer in een sociaal plan wordt afgesproken dat diensttijd, etc.
doorlopen wanneer men overgaat van WAVA naar de gemeenten. De WW-kosten
van ambtenaren zouden deels voorkomen kunnen worden indien zij een baan bij
de gemeenten krijgen. Hiervan gaan wij voorzichtigheidshalve niet van uit.
De totale afvloeiingskosten voor regulier personeel, zijnde frictiekosten, zijn dus
in totaal ongeveer 2,9 miljoen euro.
Overige kosten en opbrengsten in scenario 4
Er zijn bij de afbouw van WAVA nog meer posten van belang. Het gaat om de
volgende zaken.
 In het verleden zijn de kosten van een geldlening geactiveerd, waar
jaarlijks op afgeschreven wordt. Dit moet bij opheffing in één keer
afgeboekt worden. Dat kost 670.000 euro. In de exploitatie scheelt dit
bijna 90.000 per jaar
 Wij gaan er van uit dat veel vlottende activa in de nieuwe uitvoering van
scenario 4 gebruikt kunnen worden. Maar we rekenen alsnog met een
afboeking van ongeveer 50.000 euro.
 Voor de realisatie van de nieuwe vorm van werken moeten er
projectkosten worden gemaakt. Wij gaan uit van 250.000 euro.
 Tegenover deze kosten staat de dekking vanuit de reserves van bijna 1
miljoen euro.
 Wellicht komen hier nog kosten bij vanwege voortijdig opzeggen van
contracten met leveranciers. De hoogte hiervan is op dit moment lastig te
bepalen en is een PM-post.
De overige frictiekosten zijn dus 970.000 euro, met als dekking 1 miljoen aan
reserves.
De exploitatieverbetering bij de overige kosten en opbrengsten is 90.000 euro
per jaar.

De genoemde 105 fte is exclusief 8,5 fte die in de zomer 2014 (via Entrada) zijn aangenomen
voor de projecten post en schoonmaak.
23 Dit is inclusief de transitievergoeding voor medewerkers die nu gedetacheerd zijn en voor
medewerkers die voor Werklink werken. Bovendien is er van uit gegaan dat ambtelijk personeel
naast de langere ‘WW’ ook de transitievergoeding ontvangen. Dit is een veilige aanname
22
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Samenvatting frictiekosten scenario 4
Samenvattend zijn er bij de afbouw van de GR WAVA de volgende frictiekosten.
Tabel B1-3: Totale frictiekosten scenario 4
bedragen *1.000 euro

Kosten afvloeiing regulier personeel
Kosten huisvesting
Afboeking afsluitkosten geldlening
Kosten overige activa
Projectkosten afbouw GR
AF: dekking reserves
Totaal frictiekosten scenario 4

2.900
3.730
670
50
250
-970
6.630
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Bijlage 2 Uitwerking per gemeente
We geven hieronder de bedragen die per gemeente aan de kosten van de Wsw
van de verschillende scenario's in de jaren 2016-2020 weer. Het gaat hierom de
totale gemeentelijke bijdrage. Hierin zijn dus zowel het subsidieresultaat als het
bedrijfsresultaat opgenomen.
Er is vanuit gegaan dat het subsidieresultaat niet wijzigt door een keuze voor
een scenario. De ontwikkeling van het subsidieresultaat is als volgt.24
Subsidieresultaat (*1.000
euro)
Rijkssubsidie
BW
vervoer doelgroep
personeelslasten wsw
subsidieresultaat

2016
13.650
-513
-214
-13.702

2017
12.441
-472
-197
-12.597

2018
11.387
-436
-182
-11.633

2019
10.362
-400
-167
-10.684

2020
9.843
-367
-153
-9.796

-780

-824

-864

-889

-473

Hierbij opgeteld worden dus de kosten vanuit het bedrijfsresultaat, zoals die in
het rapport naar voren zijn gekomen. Dit is inclusief de frictiekosten.
Bij de berekening van de verdeling van de kosten is verder de volgende methode
gehanteerd
Scenario 2
 De vaste lasten blijven op het niveau van 2015: 425.000 euro voor de
gemeenten gezamenlijk. Deze worden verdeeld volgens een vast
percentage.
 De overige kosten worden verdeeld op basis van het aantal AJ in het
betreffende jaar. Omdat de blijfkans per jaar per gemeente kan
verschillen, is de verdeling van de kosten per jaar (iets) verschillend.
Scenario 3
 In scenario 3 nemen de vaste kosten jaarlijks toe vanwege de toename
van de leegstand in de huisvesting.
 De overige kosten worden verdeeld als in scenario 2
Scenario 4
 De frictiekosten die optreden in de jaren 2016-2018 zijn over de
gemeenten verdeeld op basis van het aantal fte in 2016.
 Het bedrijfsresultaat is in scenario 4 is positief. Er is gerekend met een
vaste exploitatie per werksoort per fte. (In werkelijkheid zal de exploitatie
per werksoort per gemeente gaan verschillen, omdat gemeenten
verschillende keuzes zullen maken ten aanzien van de bedrijfsvoering van
de verschillende werksoorten.) Deze exploitatie per fte is vermenigvuldigd

24 Hierbij rekenen wij met een vergoeding per arbeidsjaar (AJ) Wsw die berekend is door het

macrobudget voor de Wsw te delen door het verwachte aantal AJ op basis van de blijfkans van alle
Wsw-medewerkers die SEO heeft berekend. Vreemd genoeg leidt deze berekening tot een stijging
van de vergoeding per arbeidsplaats in 2020: het budget daalt in dat jaar minder sterk dan het
aantal AJ.
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met het aantal fte dat de betreffende gemeente in het betreffende jaar
heeft.
Er treden dus in scenario 4 herverdelingseffecten op. Immers: de
procentuele verdeling van de Wsw-medewerkers per werksoort is voor het
totaal van de gemeente verschillend dat die van de gemeenten
afzonderlijk. De ene gemeente kan bijvoorbeeld relatief meer Wswmedewerkers beschut hebben werken. De kosten voor beschut werken zijn
relatief hoog. Daarom heeft deze gemeente dan een relatief nadeel van
scenario 4.

Dit leidt tot de volgende overzichten per gemeente (inclusief frictiekosten).

Aalburg
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

2016
6268227-

2017
638448-

2018
6488276-

2019
637732-

2020
354472-

totaal
287361655-

Drimmelen
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

2016
123134259-

2017
12516157

2018
125168382-

2019
12415240

2020
7595123

totaal
572711420-

Geertruidenberg
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

2016
161177381-

2017
16521539

2018
170229578-

2019
1722118

2020
1021287

totaal
770960904-

Oosterhout
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

2016
4374781.136-

2017
44857761-

2018
4626191.655-

2019
466571105-

2020
285359117

totaal
2.0972.6042.840-

Werkendam
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

2016
141155350-

2017
14518942-

2018
148201555-

2019
15118636-

2020
8811138

totaal
673842944-

Woudrichem
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4

2016
9098225-

2017
921207

2018
93126311-

2019
941168

2020
556924

totaal
424529497-
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