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ONZE V I S I E (vastgesteld in 2007) 

'Mensontwikkeling' is leidend. 
De bedrijfsvoering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van C 2.250, - per 
plaatsing budgettair neutraal. 
Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en 
hulporganisaties. 
Binnen en buiten !GO is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 
Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie. 

ONZE MISSIE (vastgesteld in 2008) 

!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier 
werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met 
onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. 

ONZE KERNWAARDEN (vastgesteld 2008) 

De kernwaarden geven aan waar !GO voor staat en wat de bijdrage van !GO voor 
de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie 
als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. 
ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) 
BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) 
BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) 
PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) 

ONZE KOERS (vastgesteld 2009) 

Door de gemeenten is besloten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke 
Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij !GO B.V. als uitvoerend bedrijf 
gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder. De 
gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische 
organisatie blijft in stand. De koers van WAVA/IGO met de nadruk op 
mensontwikkeling wordt voortgezet. 

Tevens is besloten de samenwerking tussen WAVA/IGO en de gemeenten in de 
toekomst te versterken, waarbij WAVA/IGO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, 
om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
bevorderen, zal doorontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden 
onderzocht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/IGO als 
uitvoeringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij op de inhoudelijke werkterreinen van 
WAVA/IGO. 
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INLEIDING 

Voor u ligt het bedrijfsplan 2015 voor WAVA/ !GO. 

Waar wij in 2014 het 60-jarig bestaan hebben gevierd, zal met ingang van 1 januari 
2015 de Participatiewet in werking gaan treden. Dit betekent in ieder geval dat er 
met ingang van die datum geen nieuwe medewerkers meer in dienst kunnen treden 
volgens de CAO Wsw. Het aantal medewerkers dat volgens die CAO bij of via WAVA 
aan het werk is, zal dan geleidelijk afnemen, bijvoorbeeld doordat er medewerkers 
met pensioen gaan. 

Voor de inwoners van onze gemeenten die ondersteuning nodig hebben in het kader 
van werk, krijgen de gemeenten met de Participatiewet meerdere nieuwe 
instrumenten in handen. Naast de al bekende instrumenten zoals werken met 
behoud van uitkering, activeringstrajecten, stage overeenkomsten, banenbeurzen, 
trainingen en dergelijke kunnen gemeenten ook mensen structureel laten werken 
met loonkostensubsidie, een tegenprestatie verlangen of mensen plaatsen in het 
kader van beschut werk. 

Wat en hoe onze gemeenten dat voor hun inwoners gaan doen is nog onderwerp 
van studie en onderzoek. Dat daarbij ook gekeken wordt naar de toekomstige rol en 
positie van het eigen intergemeentelijke uitvoeringsbedrijf WAVA/IGO is een logisch 
gevolg. Het is dan ook de vraag of en hoe de gemeenten in de toekomst individueel 
of collectief gebruik gaan maken van de kennis en kunde van WAVA/ÎGO. 

Met de grote decentralisatieoperaties is het begrijpelijk dat er een tijd aanbreekt 
van onduidelijkheid voor alle betrokkenen. Zowel werkgevers, werknemers, SW-
bedrijven, het UWV als gemeenten zoeken de komende tijd daarin hun weg. 
Discussies lijken daarbij veelal te gaan over uitvoeringsvormen en over de financiële 
(on)mogelijkheden. 

Omdat WAVA lang niet overal aan tafel zit om mee te praten over die toekomst, 
houden we ons voorlopig vast aan de opdracht zoals wij die in 2009 hebben 
gekregen van de zes deelnemende gemeenten bij de vaststelling van de nota "Een 
gemeenschappelijke toekomst voor mens-en-werk". Vanuit die opdracht hebben wij 
de afgelopen jaren een breed pakket aan diensten ontwikkeld en vervullen wij ook 
meer opdrachten voor gemeenten dan alleen de uitvoering van de Wsw. 

Het voorliggende bedrijfsplan 2015 is opgebouwd vanuit de ontwikkeling van de 
laatste twee jaren en datgene wat we feitelijk wel weten. Daarbij hebben we 
gekeken naar de ontwikkelingen in 2014 tot en met het derde kwartaal, de 
Rijksbegroting en de meerjarige macrocijfers van september 2014 en de 
ontwikkelingen en opbouw van het budget Wsw-oud binnen het Participatiebudget. 

In 2013 en 2014 is structureel ongeveer 1 miljoen hebben bezuinigd. Dat telt ook in 
volgende jaren door. Omdat we ook in 2015 verder besparingen kunnen realiseren 
op de zogeheten "vaste lasten" zijn we in staat met ingang van 2015 de 
gemeentelijke bijdrage voor WAVA/ÎGO omlaag te brengen, ondanks de korting op 
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het rijksbudget in 2015. Daarnaast willen we meer aan kunnen sluiten bij de 
behoeften van individuele gemeenten. Mede door het invoeren van een nieuw 
financieel ICT-systeem kunnen wij met ingang van 2015 de participatieprojecten per 
opdrachtgever dan ook apart administreren en afrekenen. 

Met de vaststelling van het bedrijfsplan 2015 wordt het inhoudelijke en financiële 
kader gegeven voor de uitvoeringsorganisatie in 2015. De kern van onze opdracht 
zal zijn om zo doelgericht en doelmatig mogelijk te blijven schakelen tussen mens 
en werk. 

Het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling WAVA, 
Namens dit bestuur, 

M.P. Vissers Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM 
Voorzitter Algemeen directeur 
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1. TERUGKIJKEN OP 2014 

1.1 ZESTIGJARIG BESTAAN 

In 2014 bestond WAVA/IGO zestig jaar. Gedurende het diamanten jaar is uitgebreid 
stilgestaan bij dat jubileum en heeft WAVA/IGO zich willen tonen als een modern 
werkbedrijf. 

Door de eigen catering zijn duizenden cupcakes gebakken die tijdens bijeenkomsten 
aan de aanwezigen uitgedeeld zijn om zo stil te staan bij het feit dat WAVA/ÎGO al 
60 jaar een passende werkplek verzorgt voor mensen die daar een helpende hand 
bij nodig hebben. De cupcake is ook gebruikt als marketinginstrument bij bezoeken 
aan verschillende bedrijventerreinen in onze regio om bedrijven die nog niet 
samenwerken met WAVA/ÎGO kennis te laten maken met het SW bedrijf. 

Tevens is een museumkamer ingericht met spullen en herinneringen, die op 
WAVA/ÎGO betrekking hebben. Deze kamer is gedurende 2014 het decor geweest 
bij speciale gelegenheden. Ook zijn groepen inwoners en andere geïnteresseerden 
rondgeleid door 60 jaar WAVA/IGO. 

Het hoogtepunt van de festiviteiten is van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 
september geweest. Op die dagen zijn er bijzondere bijeenkomsten in de speciaal 
daarvoor aangeklede ruimtes bij WAVA/IGO georganiseerd. Op 17 september waren 
alle raadsleden uitgenodigd en is er gesproken over cijfers en de toekomst van het 
SW bedrijf. 

Een dag later, op donderdag 18 september 2014 is er in de middag en avond samen 
met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), WVS en ATEA het eerste 
event Duurzaam Participeren West-Brabant georganiseerd voor alle (met name 
commerciële) relaties in de arbeidsmarktregio. Onder andere Job Cohen, Bob 
Bergkamp en Nils Roemen waren als sprekers aanwezig. Tijdens dit event is tevens 
de eerste Participatieprijs uitgereikt en zijn er meerdere workshops gegeven die 
betrekking hadden op de Participatiewet. Met dit eerste event is de trend gezet en 
het is de wens van de organisatoren om er een terugkerend fenomeen van te 
maken. Tenslotte zijn dezelfde ruimtes op vrijdag 19 september gebruikt om een 
sfeervol feest met het gehele personeel te vieren. 

Als laatste actie in het kader van zestig jaar WAVA/ÎGO, zullen vertegenwoordigers 
van het college en het SW bedrijf in alle gemeenten een boom planten op een 
prominente plaats. 
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1.2 BEZUINIGINGSPLAN 2013-2014 

Het jaar 2014 was tevens het tweede en laatste jaar waarvoor begin 2013 het 
bezuinigingsplan 2013-2014 was vastgesteld. Met het plan heeft WAVA/ÎGO zichzelf 
een aantal maatregelen opgelegd om op de kosten te besparen en omzetten te 
verhogen. 

Toename aantal individuele detacheringen met 10 
In 2013 is deze doelstelling niet gehaald en in 2014 is de doelstelling verhoogd met 
het verschil. Het positieve saldo na 2 jaar, waarnaar gestreefd werd, is onveranderd 
op 10 blijven staan. In 2014 is de doelstelling alsnog gehaald. 

Besparing op reguliere personeelskosten 
Het bezuinigingsplan kende 5 verschillende maatregelen, die allemaal ten doel 
hadden om een besparing op de reguliere personeelslasten te bewerkstelligen. 
Vanaf 2013 is er één stafafdeling minder, zijn er 7 medewerkers gedetacheerd aan 
de verschillende gemeenten, en zijn er 21 dienstverbanden niet opnieuw ingevuld, 
waarvan 1 manager, 13 tijdelijke dienstverbanden die niet verlengd zijn en 7 
dienstverbanden die als gevolg van natuurlijk verloop zijn geëindigd. De totale 
structurele besparing bedraagt C 654.000, -. 

Minder vervoermiddelen in groenvoorziening 
De groenvoorziening heeft volgens een andere werkwijze het groenonderhoud 
georganiseerd. Door het niet verlengen van het leasecontract van 15 bussen is 
afscheid genomen van ongeveer een kwart van het wagenpark. Daarvoor in de 
plaats zijn drie extra schaftwagens aangekocht. Naast het feit dat ploegen groter 
zijn geworden, kunnen de medewerkers met de schaftwagens ook rechtstreeks naar 
de werkplek in de wijk komen en daar van de pauzes gebruik maken. De 
gerealiseerde besparing bedraagt C 133.000, - structureel. 

Verlaging bedrijfskosten 
Tenslotte is er ook ingezet op verlaging van de kosten voor ICT accounts, die in de 
bedrijfskosten zitten. In de uitvoering wordt niet meer van persoonsgebonden 
accounts gebruik gemaakt maar van functie gebonden accounts, waardoor een 
besparing van ongeveer C 50.000, - gerealiseerd is. Daarnaast zijn ook op andere 
bedrijfskosten besparingen gerealiseerd. 

Huisvestingslasten en rentekosten 
In het bezuinigingsplan 2013-2014 is ook aandacht besteed aan de kosten die 
WAVA/IGO heeft aan de leegstand in de eigen huisvesting en aan de kosten voor 
een lening die in het verleden is aangegaan om tekorten af te dekken. Met 
gemeenten is afgesproken dat deze kosten voor rekening van WAVA/ÎGO blijven 
komen, maar dat deze apart inzichtelijk worden gemaakt in de begroting en de 
verantwoording. Vanaf 2015 wordt daar bovendien een besparing op verwacht. 
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Bezuinigingsplan is gerealiseerd 
Tegen het einde van 2014 kan geconcludeerd worden dat alle doelstellingen uit het 
bezuinigingsplan gehaald zijn en de verbetering daadwerkelijk is opgetreden. 
Definitieve verslaglegging en verantwoording over de resultaten van het 
bezuinigingsplan zal bij de jaarrekening over 2014 worden gepresenteerd, maar nu 
kan al geconcludeerd worden dat de structurele besparing op basis van het 
bezuinigingsplan op ongeveer C 1.000.000, - zal uitkomen. 

1.3 GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft 
WAVA/ÎGO sinds enkele maanden een nieuw algemeen en dagelijks bestuur, met 
tevens een nieuwe voorzitter. Op 10 juli is een informatiebijeenkomst door 
WAVA/ÎGO georganiseerd waarbij oude en nieuwe bestuursleden samen met hun 
ambtelijke beleids- en financiële ondersteuning bijgepraat zijn met betrekking tot de 
belangrijkste onderwerpen. Naast de directie hebben ook adviseurs van Deloitte en 
Berenschot een bijdrage geleverd aan deze "warme overdracht". 
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2. WAT GAAN WE DOEN IN 2015? 

In 2015 willen we verdere resultaten bereiken op de volgende onderwerpen: 
1. Samenwerking uitbreiden in de arbeidsmarktregio met ATEA, WVS en UWV 
2. Waardevol zijn in en voor de lokale gemeenschappen 
3. Dienstverlening aan reguliere werkgevers in arbeidsmarktregio 
4. Dienstverlening aan inwoners en instellingen 
5. De bedrijfsvoering voortzetten en optimaliseren 

2.1 SAMENWERKING UITBREIDEN IN DE ARBEIDSMARKTREGIO 

Cedris heeft op basis van het bedrijfsvergelijkend onderzoek over 2011 een rapport 
laten opmaken getiteld "optimalisering van het verdienvermogen". In dit rapport 
worden drie mogelijke sporen voor optimalisering van de bedrijfsvoering genoemd: 
1: Binnen het eigen bedrijf 
2: Binnen een cluster bedrijven in een arbeidsmarktregio 
3: Binnen de keten in een arbeidsmarktregio 

Optimalisering in het eigen bedrijf 
Spoor 1 heeft bij WAVA/ÎGO zijn beslag gekregen in het bezuinigingsplan 2013-
2014. Dit plan is in 2014 afgerond en alle daarin geformuleerde doelstellingen zijn 
behaald. Langs dit spoor wordt geen significante verbetering meer verwacht. 

Optimalisering door samenwerking met andere SW bedrijven 
Voor spoor 2 hebben de drie SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio West-Brabant 
een projectplan opgesteld en daarvoor subsidie gekregen. 

Als uitvoeringsbedrijven van onze gemeenten willen de drie bedrijven actief een 
bijdrage leveren aan de inhoud van de toekomstige ontwikkelingen in onze 
arbeidsmarktregio. Met name op het terrein van de gewenste functionaliteiten van 
het toekomstige "Werkbedrijf" bestaat de wens om kennis en kunde te verdiepen en 
te verbreden. Het eerste resultaat van het project is medio 2014 door de werkgroep 
opgeleverd en met gemeenten gedeeld. 

De werkgroep verwacht dat werkgevers bij de inschakeling van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere bedrijfsleven ondersteuning op de 
personeelsprocessen kunnen gebruiken. Zo vraagt de werving en selectie van deze 
groep om een gespecialiseerd intake-instrumentarium en is gespecialiseerd 
werkplekonderzoek nodig om mensen effectief te laten functioneren. De werkgroep 
onderscheidt drie clusters van dienstverlening die de drie SW-bedrijven kunnen 
aanbieden om werkgevers te ondersteunen bij de inschakeling van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie: 

Diensten op het gebied van diagnose; 
Diensten op het gebied van training, opleiding en ontwikkeling; 
Diensten op het gebied van werk. 
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De drie SW-bedrijven bieden op dit moment alle drie verschillende vormen van 
ondersteuning op deze drie clusters aan. De ambitie van de bedrijven is om met 
ingang van 1 januari 2015 tot een gezamenlijk dienstverleningsaanbod te komen. 
Dat betekent voor de werkgevers in de regio dat zij van alle drie de bedrijven een 
herkenbaar en uniform ondersteuningsaanbod kunnen krijgen dat op een 
vergelijkbare wijze uitgevoerd wordt en voldoet aan dezelfde kwaliteitsnormen. 

Dit vraagt in de uitvoering van de diensten door de drie bedrijven om een 
aanpassing van de werkprocessen, instrumenten en methodieken, kennis en 
ervaring van de uitvoerende medewerkers en de aansturing van de uitvoering. Ook 
is het van belang om tot een gezamenlijke marketing- en communicatiestrategie 
voor de gezamenlijke diensten en producten te komen en een gezamenlijke 
catalogus met producten en diensten te ontwikkelen. De ondersteuning die de drie 
bedrijven gezamenlijk willen geven is weergegeven in onderstaande figuur. 

De kwaliteiten van de bedrijven kunnen mogelijk versterkt worden door 
samenwerking op de inhoud te zoeken en krachten te bundelen. Daarbij wordt 
gekeken naar de werkgeversbenadering, naar de werknemersondersteuning en de 
bedrijfsvoering van de drie bedrijven. 

DIENSTENGROEP 

DIAGNOSE 

Producten 

Intake 
Loonwaarde Diagnose Beoordeling 

Arbeids 
deskundig 
onderzoek 

Intake bepaling instrumenten Beoordeling 
Arbeids 

deskundig 
onderzoek 

TRAINING, 
OPLEIDING, 

ONTWIKKELING 

Individueel 
ontwikkel 

plan 
jobcoaching 

Sollicitatie
training 8L 
begeleiding 

Training Si workshops 
voor werkgever en 

personeel 

Individueel 
ontwikkel 

plan 
jobcoaching 

Sollicitatie
training 8L 
begeleiding 

Training Si workshops 
voor werkgever en 

personeel 

WERK 

Uitzenden S Job carving 8c Leerwerken 8t 
Werken met behoud 

Van uitkering Detacheren -creation 

Leerwerken 8t 
Werken met behoud 

Van uitkering 
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Optimalisering in de keten 
Volgens de lijn van spoor 3 wordt er in 2015 tevens in de arbeidsmarktregio samen 
met de twee andere SW bedrijven en samen met het UWV een pilot opgestart om 
personen die een beroep moeten doen op WAJONG regelgeving te begeleiden naar 
werk. 

Daarnaast heeft ook de programmaraad in het uitvoeringsprogramma de 
optimalisering in de keten tussen UWV, SW bedrijven en gemeenten genoemd. 
Onder andere Berenschot is ingeschakeld om initiatieven te begeleiden. De vraag is 
echter hoe de gemeenten in de arbeidsmarktregio West Brabant daar in 2015 mee 
om willen gaan en of zij willen deelnemen aan het uitvoeringsprogramma. 

2.2 WAARDEVOL ZIJN IN EN VOOR DE LOKALE GEMEENSCHAPPEN 

WAVA/IGO is geworteld in de zes deelnemende gemeenten en heeft als doelstelling 
om medewerkers zo dicht mogelijk in de eigen woonomgeving en in de eigen 
gemeente te laten werken. Daarnaast willen gemeenten met alle ketenpartners 
verbindingen aangaan om uitvoering van de Participatiewet vorm te geven. 

Als uitvoeringsbedrijf van de gemeenten wil WAVA/IGO daarom aansluiten bij de 
decentralisaties in brede zin. Om dat te bereiken gaat WAVA/ÎGO vanuit de 
bestaande formatie per gemeente een team formeren die speciale aandacht aan 
deze gemeente gaat besteden. Opdracht van deze teams zal zijn om bij lokale 
initiatieven aan te haken om zodoende de gemeentelijke doelstellingen mee te doen 
realiseren. WAVA/IGO heeft namelijk al verbindingen met diverse andere 
instellingen in de keten, zoals MEE, Surplus, Trema, GGZ Breburg, Prisma, Amarant, 
Sovak, en praktijkscholen als de Zwaaikom en de Liduinaschool. 

WAVA/IGO wil in 2015 meedoen met gemeentelijke experimenten om zo dicht 
mogelijk in de eigen woongemeente participatie mogelijk te maken voor personen 
die daar een beroep op doen in het kader van de Participatiewet. Hierbij wordt 
gedacht aan het wijkgericht werken en de wijkteams of een combinatie van 
participatieplaatsen en dagbesteding. 

De nieuwe afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling stellen WAVA/IGO in staat 
om de begroting zodanig in te richten dat deze activiteiten apart in rekening kunnen 
worden gebracht bij individuele opdrachtgevers. De activiteiten zullen in beginsel 
kostendekkend aangeboden worden, maar een eventueel positief resultaat kan al 
dan niet direct of via een vorm van een besteedbaar tegoed aan de opdrachtgever 
teruggegeven worden. Met deze wijze van afrekenen kan een individuele 
opdrachtgever op een transparante manier taken bij WAVA/ÎGO beleggen, zonder 
dat andere gemeenten daar het effect van zullen voelen. 

Daarnaast wil WAVA/IGO in 2015 ook deelnemen aan lokale en gemeentelijke 
overlegstructuren. Hierbij kunnen ook wethouders worden betrokken om 
nadrukkelijk mee te doen in het matchen van mens en werk. 
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2.3 DIENSTVERLENING AAN WERKGEVERS 

Het blijft onverminderd de doelstelling om zo regulier mogelijke werkplekken voor 
medewerkers aan te bieden, die bovendien zo dicht mogelijk bij de eigen 
woonplaats gesitueerd zijn. Om deze doelstellingen te bereiken zal in 2015 ingezet 
worden op de volgende punten: 

1. Samenwerking binnen WSP WerkLink voortzetten 
2. Aantal groepsdetacheringen uitbreiden 
3. Via jobhunting Wsw medewerkers aan een reguliere werkplek helpen 
4. Ondersteuning bieden via job-coaches 
5. Samenwerkingsverbanden met werkgevers onderzoeken en aangaan 
6. Investeren in nieuwe partners 

WSP WerkLink 
De Werkgeversbenadering zal in 2015 in de Arbeidsmarktregio West Brabant in het 
kader van de Participatiewet op één manier worden uitgevoerd vanuit vier sub 
regionale eenheden. Werklink zal dit in 2015 volgens de bestaande organisatorische 
afspraken voorde 6 Dongemond gemeenten blijven doen. Dit betekent, dat 
dagelijkse leiding en coördinatie van WerkLink is ondergebracht bij WAVA/IGO en 
plaatsvindt vanuit de vestiging in Oosterhout. De term Werkgevers Service Punt 
(WSP) wordt aan de naam WerkLink toegevoegd. 

Deelname aan de regionale ontwikkeling van de werkgeversbenadering in het te 
vormen WerkBedrijf West Brabant wordt voorzien door een plaats in het Bouwteam 
van het RWB en in de onderlinge samenwerking met ATEA en WVS. Met 
laatstgenoemde partijen vindt afstemming plaats met de andere partijen in de regio 
om te komen tot vergelijkbare regels en afspraken waaronder werkgevers 
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kunnen bieden. 

WSP Werklink zal zich naast de primaire taak, het vinden van passende vacatures 
voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt, intensiever gaan richten op 
de bemiddeling van kandidaten. Dit gebeurt nu al in de vorm van deelname aan 
intake sessies, matching overleggen en het organiseren van Banenbeurzen met 
daaraan verbonden workshops. Het doel is om de match van de kandidaat met de 
baan kwalitatief te verhogen en vooral de duurzaamheid te bevorderen. Voor 2015 
is de doelstelling dat WSP WerkLink voor de sub-regio Dongemond minimaal 250 
duurzame plaatsingen gaat realiseren. 

Aantal groepsdetacheringen verhogen 
In 2014 is een groot aantal Wsw medewerkers vanuit de carrousel klaargestoomd 
voor en doorgestroomd naar de werksoort groepsdetachering. Dat heeft er in 
geresulteerd dat er nu meer personen beschikbaar zijn voor groepsdetachering dan 
dat er feitelijk werkplekken zijn binnen deze werksoort. Momenteel werken er 
daarom personen binnen bij WAVA/IGO die ook in een groep zouden kunnen werken 
op een productieafdeling van een regulier productiebedrijf. WAVA/IGO zet er op in 
om het aantal groepsdetacheringen met minimaal drie te verhogen, wat inhoudt dat 
ongeveer 30-60 medewerkers extra buiten de muren van het SW bedrijf zullen 
werken. 
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Via jobhunting Wsw medewerkers aan een reguliere werkplek helpen 
Er zullen passende werkplekken gezocht blijven worden voor Wsw medewerkers, 
om middels detachering of begeleid werken zo regulier als mogelijk aan de slag te 
gaan bij een werkgever. Consulenten zijn in 2014 gestart om op basis van 
jobhunting geschikte plekken te vinden. In 2015 zal het effect daarvan merkbaar 
zijn. 

Ondersteuning via job-coaches 
Job-coaches worden ingezet om de taken die bij een functie horen duidelijk over te 
brengen aan de geplaatste werknemer. Zij fungeren als het ware als tussenpersoon 
voor werkgever en werknemer, en verkleinen de afstand tot een reguliere werkplek. 
WAVA/ÎGO is een erkende job-coach organisatie en zal in 2015 meer werknemers 
omscholen tot en inzetten als job-coach, om op die manier voldoende begeleiding te 
kunnen bieden bij werknemers die gaan werken bij een reguliere werkgever. 

Samenwerkingsverbanden met werkgevers onderzoeken en aangaan 
WAVA/ÎGO zal in 2015 ook in gesprek gaan met werkgevers om te onderzoeken of 
op een slimme manier tot nieuwe arrangementen of samenwerkingsverbanden 
gekomen kan worden, bijvoorbeeld door aanpassing van de bedrijfsprocessen met 
behulp van job-carving of door middel van job-creation. 

In 2015 zal WAVA/IGO met behulp van een externe partij onderzoek verrichten naar 
de (on)mogelijkheīd om het private deel van de orderportefeuille van de 
groenvoorziening, wat ongeveer 10

0

Zo van de omzet beslaat, over te dragen aan een 
commerciële groenvoorziener. Hierbij zal gekeken worden naar welke voor- en 
nadelen er zijn voor de verschillende uitvoeringsvormen. 

Het werk dat verricht wordt voor gemeenten wordt voor alle gemeenten op dezelfde 
manier in rekening gebracht en wordt door gemeenten rechtsreeks aan WAVA/IGO 
gegund. Volgens het geldende aanbestedingsrecht mogen deze opdrachten niet 
overgedragen worden op opvolgende partijen. Dat geldt echter niet voor de 
orderportefeuille die WAVA/ÎGO heeft bij private en particuliere partners. 

Indien deze portefeuille overgedragen zou kunnen worden aan een private 
hoveniersonderneming, al dan niet via een constructie van een joint-venture, en 
deze onderneming de medewerkers van WAVA/ÎGO, via detachering of begeleid 
werken in dienst zou nemen, wordt daarmee gerealiseerd dat deze medewerkers op 
een reguliere werkplek zullen werken. 

Investeren in nieuwe partners 
Afgelopen jaar heeft WAVA/ÎGO met de cupcake actie veel bedrijven bezocht die 
nog geen relatie hadden met het SW bedrijf. De cupcake actie is overal positief 
ontvangen en heeft geleid tot ongeveer 350 nieuwe contacten en meer dan 80 
afspraken. WAVA/IGO zal daarom ook in 2015 doorgaan met het georganiseerd 
bezoeken van bedrijventerreinen om meer in contact te komen met bedrijven die 
nog geen relatie met WAVA/IGO hebben. 
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2.4 DIENSTVERLENING AAN INWONERS EN INSTELLINGEN 

Tenslotte wil WAVA/IGO zich in 2015 ook richten op dienstverlening aan andere 
burgers en instellingen, afzonderlijk van de Wet sociale werkvoorziening. De 
financiële consequenties van deze dienstverlening worden apart inzichtelijk gemaakt 
en in rekening gebracht. Op deze manier kan WAVA/IGO dan bijvoorbeeld een scala 
van werkplekken aan gemeenten en hun sociale diensten aanbieden, al dan niet in 
combinatie met aanvullende begeleidingstrajecten. 

Loonwaarde methode 
WAVA/IGO heeft in de afgelopen jaren een eigen loonwaarde methode ontwikkeld, 
waarvan de SW bedrijven in de arbeidsmarktregio hebben aangegeven graag 
gebruik te maken. De methode wordt einde 2014 gevalideerd door Blik op Werk en 
zal ter beschikking staan van alle uitvoerders in de arbeidsmarktregio. Daarnaast 
bestaat er ook vanuit andere arbeidsmarktregio's interesse om gebruik te maken 
van deze methode. 

Diverse werkplekken beschikbaar 
Om personen te laten participeren heeft WAVA/IGO verschillende soorten 
werkplekken beschikbaar, zoals leerwerkplekken, vrijwilligersplaatsen, stageplekken 
en Werken met behoud van uitkering. Al naar gelang de individuele wensen van de 
opdrachtgever kan begeleiding en/of verslaglegging bij deze werkplekken plaats 
vinden. Ook behoren diverse trainingen tot de mogelijkheden zoals sollicitatie- of 
werknemersvaardighedentraining en het maken van een video CV. 

Nieuw beschut werken 
In het kader van de participatiewet kunnen gemeenten dienstverbanden in beschut 
werken aanbieden aan inwoners die een beroep op ondersteuning van de gemeente 
doen. WAVA/IGO kan in 2015 dergelijke dienstverbanden aan gemeenten aanbieden 
conform de condities zoals die in de wet en regelgeving genoemd worden. 

2.5 ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING 

Naast de hiervoor genoemde activiteiten vinden er binnen de bedrijfsvoering in 
2015 tal van ontwikkelingen plaats die voor de continuïteit of verbetering van de 
dienstverlening van belang zijn. 

Van mensontwikkeling naar arbeidsontwikkeling 
Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de algemene ontwikkeling van 
medewerkers. Met het vervallen van de mogelijkheden op basis van de Wet 
vermindering afdracht (WVA), zal in 2015 de aandacht specifiek worden gericht op 
arbeid gerelateerde en vakgerichte opleidingen met als doel mensen met een 
arbeidsbeperking voor te bereiden op een volwaardige geïntegreerde functie in het 
bedrijfsleven. De competenties van de Wsw werknemers die naar verwachting nog 
verder ontwikkeld kunnen worden zullen in beeld blijven en waar mogelijk verder 
ontwikkeld worden. 
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Voortzetting van tijdelijke dienstverbanden 
Tijdelijke SW dienstverbanden zullen voortgezet worden volgens het gebruikelijke 
beleid. Indien medewerkers recht hebben op een vast dienstverband zal dat 
aangeboden worden. Bestaande dienstverbanden in het kader van de Wsw worden 
namelijk structureel in het participatiebudget gedekt. Omdat de salarissen van de 
SW dienstverbanden die de afgelopen jaren zijn aangegaan op het WML niveau 
zitten, past het verlengen van tijdelijke dienstverbanden structureel binnen het 
participatiebudget. 

Teruggekomen "begeleid werkenden" opnieuw in dienst nemen 
Wsw werknemers die momenteel via begeleid werken aan de slag zijn bij reguliere 
werkgevers, worden, indien zij niet verwijtbaar hun werkplek verliezen, conform de 
mogelijkheden die de Wsw en de participatiewet bieden, in een Wsw dienstverband 
aangenomen. Deze medewerkers vallen namelijk binnen de doelgroep van de Wsw 
waarvoor de Wsw subsidie bedoeld is, en waarvoor dekking in het participatiebudget 
zal zijn. In zo'n geval zal de functieschaal worden aangeboden die hoort bij de 
nieuwe werkplek binnen WAVA/ÎGO, en niet die van de oude werkplek. 

Wachtlijst overdragen aan het UWV 
Per 1 januari 2015 stopt de instroom in de Wsw en heeft de wachtlijst voor 
WAVA/ÎGO geen betekenis meer. Deze medewerkers hebben wel recht op voorrang 
bij de garantiebanen, waarvoor het UWV de registratie zal verzorgen. WAVA/IGO zal 
voor een "warme overdracht" van deze personen aan het UWV zorgen. 

Carrousel niet langer een product markt combinatie 
De carrousel zal als gevolg van het feit dat er geen instroom in de Wsw meer 
plaatsvindt, als PMC vervallen. De onderliggende werkwijze van de carrousel zal wel 
behouden blijven als re-integratie instrument voor de gemeenten. 

Aansturing groepsdetachering gaat over naar beschermd werk 
De aansturing van de groepsdetachering zal overgedragen worden aan de afdeling 
beschermd werk. Groepsdetachering en beschermd werk houden zich bezig met 
vooral productiewerk, waardoor efficiëntie vergroot kan worden door werkleiding en 
voormannen bij beide werksoorten in te zetten. Bovendien kan de planning van de 
medewerkers en het vervoer strakker geregeld worden. 

Leningen oversluiten 
Momenteel heeft WAVA/IGO nog twee leningen met hoge lasten. Het betreft een 
lening voor de aankoop van het pand en een lening die in het verleden aangegaan is 
voor het afdekken van tekorten. De twee leningen lopen binnenkort af en zullen in 
2015 worden overgesloten met als doel om de vaste lasten daarop terug te dringen. 

Nieuwe bedrijfssoftware 
Er zijn in 2014 twee softwareprogramma's aangeschaft die voor 2015 gebruiksklaar 
worden gemaakt, namelijk TimeTell en AFAS. TīmeTell is een planningsprogramma 
en maakt afdelingsoverstijgende inzet van medewerkers in het algemeen en inzet 
van de groepsdetachering in het bijzonder, efficiënter. AFAS dient als vervanging 
van AXAPTA, omdat dit pakket in 2015 niet meer wordt ondersteund door Microsoft. 
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3. WAT MAG HET KOSTEN IN 2015? 

3.1 BEELD VAN DE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2014 

De halfjaarrapportage en die over het derde kwartaal van 2014 laten zien dat er 
een positieve ontwikkeling is ten opzichte van de begroting. Voor heel 2014 wordt 
een resultaat verwacht dat uit kan komen tussen de C 650.000,- en C 700.000,-
positief. 

De effecten van 2014 zijn meegenomen in het voorliggende bedrijfsplan, en op 
basis van actuele gegevens is de begroting 2015 daarmee aangepast. 

Het jaar 2015 brengt een aantal veranderingen in de bedrijfsvoering met zich mee, 
omdat er geen nieuwe instroom van Wsw-medewerkers plaats zal vinden. Gelet op 
de geringe terugloop in financiering en arbeidsjaren voor 2015 wordt verwacht dat 
de bedrijfsvoering op dezelfde manier uitgevoerd kan worden als in 2014. Dit leidt 
echter wel tot de organisatorische aanpassingen zoals in het vorige hoofdstuk 
besproken. 

3.2 DOORONTWIKKELING RAPPORTAGE 

In 2013 is in overleg met de financiële medewerkers van de gemeenten een nieuwe 
opzet van de begroting tot stand gekomen. De doelstelling was om te komen tot 
meer transparantie in de kosten en opbrengsten door inzicht in de vaste kosten, het 
subsidieresultaat en de resultaten van activiteiten voor markt en overheid. 

Als gevolg van de organisatorische wijzigingen en de mogelijkheden van het nieuwe 
administratieve systeem kan de begrotingsopbouw en de rapportage verder door 
ontwikkeld worden. Het is nu mogelijk om apart de participatieactiviteiten in beeld 
te brengen en een verdere verantwoording tussen de uitvoering van de WSW-oud 
en de activiteiten in het kader van de Participatiewet mogelijk te maken. 
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Geconsol ideerd resul taat G R WAVA-1GO BV Bedragen x C 1.000 
Werkel i jk begroting Begroting Bedri j fsplan 

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 5 
Subsidie resul taat 

Rijkssubsidie 15530 15992 15992 15680 
Begeleid werken -608 -550 -550 -540 
Doorbetaalde subsidie buitengemeenten -1142 -1240 -1240 -1250 
Totaa l beschikbaar voor WAVA 13780 14202 14202 13890 

Vervoer doelgroep -279 -280 -280 -225 
Personeelslasten - 1 4 2 2 1 -14983 -14983 - 1 4 4 1 5 
Totaa l subsid ieresul taat - 7 2 0 - 1 0 6 1 - 1 0 6 1 - 7 5 0 

V a s t e L a s t e n WAVA 
Gebouw -776 -705 -705 -680 
Huuropbrengst derden 163 160 160 155 
Doorbel, gebr. gebouw 0 455 455 455 
Rente lening BNG 0 -235 -235 -60 
Werklink - 154 -155 -155 -160 
Energie -134 -130 -130 -135 
Toìaa l - 9 0 1 - 6 1 0 - 6 1 0 - 4 2 5 

Financiering 
Vaste lasten 0 610 610 425 
Subs id ie resultaat 0 1061 1061 750 

Gemeente l i jke bijdrage 1 8 2 5 1 6 7 1 1 6 7 1 1 1 7 5 

Saldo 2 0 4 0 0 Z 

O v e r h e a d !GO 

Bedri j fskosten - 1 2 6 1 -1250 -1150 -1200 
Indirect personeel -1809 -2010 -1940 -1890 
Doorbel, gebr. gebouw 0 -115 -115 -115 
Doorbelasting naar PMC's 3070 3375 3205 3205 
Totaa l 0 O O 0 

Exploi tat ieresultaat Product-Markt Combinat ies 
Omzet 9412 9485 9535 8950 
Kosten van de o m z e t - 2222 -1945 -2100 -1810 
Netto o m z e t 7189 7540 7435 7140 

Loonkosten direct - 3507 -3440 -3440 -3050 
Doorbel, gebr. gebouw 0 -340 -340 -340 
Beheerskosten -453 -385 -450 -440 
Doorbelasting overhead -3070 -3375 -3205 -3135 
Totaal kosten PMC - 7 0 3 1 -7540 -7435 -6965 

Operat ioneel resul taat 1 5 8 3 C 1 7 5 

Particìpatieactiviteiten 
Omzet 600 
Kosten van de o m z e t -200 
Netto o m z e t 400 

Loonkosten direct -250 
Doorbel, gebr. gebouw 0 
Beheerskosten -10 
Doorbelasting overhead -70 
Totaal kosten PMC -330 

Operat ioneel resul taat Participatieactiviteiten 70 
Toerekening rendement a a n opdrachtgevers - 7 0 

Saldo 0 

T e b e s t e m m e n rekeningresul taat 2 0 1 5 ( v e r w a c h t operat ioneel resul taat ) - 1 7 5 

Totaalsaldo 3 6 3 0 0 0 

Bedr i j fsp lan 2015 26 februar i 2015 17 van 27 



3.3 TOELICHTING PER ONDERWERP: 

Algemeen 
Het bedrijfsplan is aangepast op basis van de meest recente gegevens en inzichten 
omtrent de invoering van de Participatiewet en de ontwikkelingen in 2014. 

Subsidieresultaat 
Het subsidieresultaat 2015 blijft naar verwachting beperkt tot C 750.000,- , hierbij 
is rekening gehouden met de daling in de Rijksbijdrage. Er is verder geen rekening 
gehouden met een CAO stijging. De gemeentelijke bijdrage wordt dan C 1.190,- per 
geplaatste medewerker. 

In september 2014 is bekend geworden dat de Rijksbijdrage voor 2015 is berekend 
op een bedrag van C 25.917,- per Arbeidsjaar. Er is geen rekening gehouden met 
een verdere aanpassing van dit bedrag indien de uitstroom landelijk niet gehaald 
wordt. Evenmin is rekening gehouden met een hogere of lagere uitstroom bij 
WAVA/IGO dan in de blijfkansberekening is aangegeven. Een hogere uitstroom zou 
kunnen leiden tot een financieel gunstiger saldo. Een lagere uitstroom zou tot 
uitdrukking kunnen komen in een toename van het nadelig saldo. Vooralsnog lijkt 
de kans op een lagere uitstroom bijzonder klein. De risico's verbonden aan de 
onzekerheden in de financiering worden nader uitgewerkt in de risicoparagraaf. 

Vaste lasten 
De vaste lasten kunnen dalen metC 185.000,- ten opzichte van de begroting. Dit 
komt door de herfinanciering van de leningen bij BNG. Voor zowel de oude 
langlopende lening als de lening afgesloten bij de aanschaf van het pand zal een 
nieuwe rente overeengekomen worden. De lening op het pand zal tevens verder 
afgelost worden zoals de afgelopen jaren telkens is gedaan. 

Gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage bestaat beleidsmatig uit het dekken van C 750.000,-

subsidietekort en C 425.000,- vaste lasten. Bij de opstelling van de begroting 2015 
is bepaald dat de vaste lasten op basis van een vastgesteld percentage over de 
gemeenten wordt omgeslagen. Het subsidieresultaat zal in een bijdrage per 
plaatsing worden verrekend. 

Berekening voorschot Gemeenteliįke Bijdrage: 

Gemeente 
Subsidieresultaat Vaste Lasten Totaal 

Gemeente Omslagfactor: 
# plaatsingen 

Bedrag in C Omslagfactor: 
Vastgesteld

 0

fa 
Bedrag in C Bedrag in C 

Aalburg 45 53.571,43 5,140/c. 21.834,10 75.405,53 
Drim melen 75 89.285,71 12,17

0

Zo 51.734,29 141.020,01 
Geertruidenberg 95 113.095,24 15,61

0

Zo 66.336,71 179.431,95 
Oosterhout 275 327.380,95 45,39

0

Zo 192.891,03 520.271,99 
Werkendam 85 101.190,48 13,19

0

Zo 56.045,48 157.235,96 
Woudrichem 55 65.476,19 8,51

0

Zo 36.158,38 101.634,57 

Totaal 630 750.000,00 100
o

Zo 425.000,00 1.175.000,00 
Bedrag per plaatsing C 1.190 
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Met de voorliggende gemeentelijke bijdrage voor 2 0 1 5 bereikt WAVA/IGO de 
laagste bijdrage sinds 2 0 0 8 en ook onder de C 2 . 2 5 0 , - per arbeidsjaar. Anders 
gezegd kost WAVA/IGO de gemeenten in 2 0 1 5 C 7 , 5 5 per hoofd van de bevolking. 
Als we de vaste lasten uit het verleden buiten beschouwing laten en alleen kijken 
naar het subsidieresultaat komen we op C 1 . 1 9 0 , - per plaatsing. 

Overhead kosten 
De overhead blijft beperkt tot C 3 . 2 0 5 . 0 0 0 , - , gelijk aan de oorspronkelijke 
begroting. Dit is het saldo van een stijging van de beheerskosten met C 5 0 . 0 0 0 , - en 
een verdere besparing op de kosten van indirect personeel met eveneens 
C 5 0 . 0 0 0 , - . 

Exploitatieresultaat product markt combinaties 
Met ingang van 2 0 1 4 wordt in de zuivere bedrijfsvoering van WAVA/IGO over het 
totaal van de product markt combinaties (PMC) een gering positief resultaat 
geboekt, waarbij het resultaat per PMC verschillend is. Ook voor 2 0 1 5 wordt een 
gering positief resultaat begroot. Mocht het resultaat zich voordoen, dan kan dat bij 
de vaststelling van het rekeningresultaat nader bestemd worden. 

Per PMC worden zo zuiver mogelijk alle opbrengsten en kosten toegerekend, 
alsmede via een vaste verdeelsleutel de overhead toegerekend. Medewerkers 
kunnen in de praktijk nogal eens wisselen van werksoort. Door middel van het 
nieuwe plannings- en urenregistratiesysteem kan wel per PMC en per project 
geadministreerd worden. 

De afgelopen jaren is er voortdurend ingezet om medewerkers zo hoog mogelijk op 
de werkladder te plaatsen. Daarom zijn het afgelopen jaar via de carrousel veel 
medewerkers geplaatst naar hun best passende werksoort. Gebleken is dat veel 
medewerkers in aanmerking komen voor groepsdetacheringen. Voor het 
bedrijfsplan 2 0 1 5 wordt dat dan ook als aparte PMC beter in beeld gebracht. 

In de begroting is ook verwerkt dat er een prijsindexering op basis van CBS cijfers 
wordt doorgevoerd. De indexering varieert, al naar gelang de werksoort en/of de 
geldende afspraken, tussen l ,0 0 7o en l , 2 0 7 o . De partners van WAVA/IGO worden 
daarvan op de gebruikelijke wijze op de hoogte gesteld. 

Participa tieactiviteiten 
Het gegeven, dat de instroom WSW per 1 januari 2 0 1 5 ophoudt, is aanleiding 
geweest om de functie van de PMC carrousel opnieuw te bezien. Nu de carrousel 
nog slechts als product blijft bestaan voor andere doelgroepen en een enkele WSW-
er is de aansluiting bij re-integratie voor de hand liggend. Beide activiteiten gaan 
verder onder de nieuwe naam participatieactiviteiten. Zie verder ook de toelichting 
op dit specifieke onderwerp. 
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3.4 TOELICHTING PER PRODUCT MARKT COMBINATIE 

Beschermd werk 
In 2014 is een daling van de omzet gezien, met name door de achterblijvende 
omzet van Philips. Voor 2015 wordt hierin geen verbetering verwacht, mede gelet 
op de overname activiteiten van de licht-divisie van Philips. Met de afloop van de 
carrousel zal een beperkt aantal medewerkers naar verwachting terugkeren naar 
Beschermd werk. Als gevolg van iets meer medewerkers en een tarief-technisch 
lagere omzet wordt voor deze PMC een daling van het resultaat voorzien. 

Beschermd werk 

Werkelijk begroting Begroting Bedrijfsplan 
2013 2014 2015 2015 

Omzet 1.437 1.300 1.300 1.000 
Kosten van de omzet 494- 375- 530- 350-
Netto omzet 943 925 770 650 

Loonkosten direct 608- 650- 650- 680-
Doorbel, gebr. gebouw - 180- 180- 215-
Beheerskosten 99- 60- 80- 90-
Doorbelasting overhead 876- 920- 900- 910-
Totaal kosten PMC 1.583- 1.810- 1.810- 1.895-

Operationeel resultaat 542- 8 6 5 - 1.040- 1.245-

Groepsdetachering 
Groepsdetachering wordt een zelfstandige PMC. De omvang van de WSW bezetting 
zal meer dan verdubbelen met het einde van de carrousel. Veel aandacht moet 
daarom besteed worden aan het verkrijgen van nieuwe opdrachten voor 
groepsdetachering. Op dit moment wordt er wel rekening mee gehouden dat er in 
het begin van 2015 nog onvoldoende extra opdrachten binnen zullen komen om de 
capaciteit volledig te benutten. Hierdoor zal het tekort met de instroom van nieuwe 
medewerkers uit de carrousel in 2015 eerst nog toenemen. Op langere termijn zijn 
hierin verbeteringen mogelijk. 

Groepsdetachering 

Werkelijk 
2013 

begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Bedrijfsplan 
2015 

Omzet 547 535 535 700 
Kosten van de omzet 35- 20- 20- 30-
Netto omzet 512 515 515 670 

Loonkosten direct 334- 340- 340- 425-
Doorbel, gebr. gebouw - 15- 15- 50-
Beheerskosten 9- 10- 10- 40-
Doorbelasting overhead 315- 350- 350- 825-
Totaal kosten PMC 658- 715- 715- 1.340-

Operationeel resultaat 146- 200- 200- 670 -
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Groen 
Groen heeft in 2014 een stap gemaakt met meer uitplaatsingen naar individuele 
detacheringen. Hierdoor dalen de omzet, de kosten en het resultaat licht. Met 
gemeenten is afgesproken dat de tarieven voor de gemeenten uniform voor elke 
gemeente gelijk vastgesteld worden, zodat er geen sprake zal zijn van onderlinge 
verschillen. 

Groen 

Werkeli jk begroting Begroting Bedrijfsplan 
2013 2014 2015 2015 

Omzet 3.987 4.000 4.000 3.650 
Kosten van de omzet 1.105- 940- 940- 925-
Netto omzet 2.882 3.060 3.060 2.725 

Loonkosten direct 1.523 1.365- 1.365- 1.310-
Doorbel, gebr. gebouw - 10- 10- 10-
Beheerskosten 2 5 1 - 260- 260- 260-
Doorbelasting overhead 829- 930- 845- 845-
Totaal kosten PMC 2.604- 2.565- 2.565- 2.425-

Operationeel resultaat 279 485 485 300 

Individuele Plaatsing S Detachering 
In 2015 wordt deze als aparte PMC in beeld gebracht. Tevens worden in 2015 voor 
het eerst de nieuwe plaatsingen van individuele detacheringen vanuit de 
groenvoorziening meegenomen. Hierdoor ontstaat een positiever resultaat. 

Individuele Plaatsing en detachering 

Werkelijk begroting Begroting Bedrijfsplan 
2013 2014 2015 2015 

Omzet 1.744 1.950 2.000 2.400 
Kosten van de omzet 206- 230- 230- 230-
Netto omzet 1.538 1.720 1.770 2.170 

Loonkosten direct 167- 185- 185- 185-
Doorbel, gebr. gebouw - 30- 30- 30-
Beheerskosten 7- 10- 10- 10-
Doorbelasting overhead 187- 240- 240- 315-
Totaal kosten PMC 360- 465- 465- 540-

Operationeel resultaat 2.17S 1.255 1.305 1.630 
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Publieke Dienstverlening 
Voor publieke dienstverlening wordt rekening gehouden met een gelijk resultaat ten 
opzichte van 2014. In overleg met de gemeenten zullen de verdere mogelijkheden 
onderzocht blijven worden. Ook bij publieke dienstverlening zal verder gezocht 
worden naar mogelijkheden om opdrachten te verwerven in de vorm van 
detacheringen. Daarnaast zal voortdurend de doorstroom van een plaats in publieke 
dienstverlening, naar een detachering bij een regulier bedrijf nagestreefd worden. 

Werkelijk begroting Begroting Bedrijfsplan 
2013 2014 2015 2015 

Omzet 1.149 1.100 1.100 1.200 
Kosten van de omzet 205- 210- 210- 275-

Netto omzet 944 890 890 925 

Loonkosten direct 489- 490- 490- 450-

Doorbel, gebr. gebouw - 35- 35- 35-

Beheerskosten 38- 30- 40- 40-

Doorbelasting overhead 204- 220- 220- 240-

Totaal kosten PMC 730- 775- 775- 765-

Operationeel resultaat 213 11S 115 160 

Participatieactiviteiten 
De participatieactiviteiten bestaan uit de voormalige re-integratie activiteiten en het 
product carrousel. Hierdoor vindt een geringe toename van de kosten plaats. Verder 
is uitgegaan van de activiteiten zoals die zich in 2014 hebben voorgedaan. 

Het doel van deze activiteiten is om deze volgens een tarief in de arbeidsmarktregio 
aan te bieden, waarbij behaalde resultaten per activiteit zullen worden afgerekend 
met de opdrachtgevers. Inmiddels is duidelijk dat ook het UWV in 2015 tot één van 
de afnemers gerekend mag worden. Daarnaast zal ook WAVA, als er bijvoorbeeld 
nog een carrousel traject gewenst is, hiervoor intern een opdracht verstrekken aan 
deze activiteit. Hierdoor worden de participatieactiviteiten transparant in beeld 
gebracht en afgerekend met de opdrachtgevers. 

Pzrucĩpsiũeaciīiřċsīian 

Werkelijk begroting Begroting Bedrijfsplan 
2013 2014 2015 2015 

Omzet 547 600 600 600 
Kosten van de omzet 177- 170- 170- 200-

Netto omzet 370 430 430 400 

Loonkosten direct 206- 210- 210- 250-

Doorbel, gebr. gebouw - - - -

Beheerskosten 1- 10- 10- 10-

Doorbelasting overhead 76- 50- 50- 70-

Totaal kosten PMC 282- 270- 270- 330-

Operationeel resultaat 88 160 160 70 
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3.5 BEELD VAN HET MEERJARENPERSPECTIEF 

Omdat de gemeenten nog geen uitsluitsel hebben op welke wijze zij hun 
uitvoeringsorganisatie WAVA/IGO op langere termijn willen gebruiken is het niet 
goed mogelijk een meerjarenbegroting te maken. Wel kan een beeld worden 
gegeven van de ontwikkelingen die zich in meerjarenperspectief kunnen voordoen 
als alleen naar de uitvoering van de Wsw wordt gekeken 

1: Ontwikkeling van het budget per werkzame Wsw-er naar AJ: 
Hieronder zijn de ontwikkelingen op basis van de blijfkansberekening weergeven, 
landelijk, zowel als voor WAVA. Daarnaast zijn, op basis van de meest recente 
gegevens omtrent de ontwikkeling van het macrobudget, de gevolgen voor de 
ontwikkeling van de subsidie bedragen berekend. 

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 

Landelijke 
taakstelling 

90 .804 87 .626 81 .346 75 .402 6 9 . 8 8 6 64 .638 59 .699 

Ontwikkeling 
taakstelling 
landelijk: 

96,5007o 89,580zb 83,04ozb 76,960Zo 71,180Zo 65,740Zo 

Taakstelling 
WAVA adhv 
Blijfkans 

Ontwikkeling 
taakstelling 
WAVA 

584 ,48 576 ,34 

98,760Zo 

5 4 3 , 4 1 

92,970/0 

4 9 7 , 6 6 

85,150Zo 

4 5 8 , 4 4 

78,440ZÓ 

4 2 0 , 6 7 

71,970Zo 

384 ,43 

65,77 0 Z 0 

Macro budget in 
C * 1 miljoen 

2 .361 2 .271 2 .098 1.928 1.771 1.623 1.553 

Rijksbijdrage in 
C per AJ 

2 6 . 0 0 1 25 .917 2 5 . 7 9 1 25 .570 2 5 . 3 4 1 25 .109 26 .014 

Allereerst is de landelijke taakstelling uitgerekend aan de hand van het SEO rapport 
met de blijfkans per gemeenten. Vervolgens is dít uitgedrukt in een percentage ten 
opzichte van 2014. Hetzelfde is gedaan met de aantallen voortvloeiend uit de 
blijfkansberekening voor onze gemeenten. Hieruit wordt duidelijk, dat WAVA 
volgens de berekeningen in eerste instantie minder snel daalt dan de landelijke 
aannames, maar dat dit verschil in 2020 vrijwel geheel is verdwenen. 

Aan de hand van de bekende macro-budgetten is vervolgens de bijdrage per 
arbeidsjaar berekend. Voor 2015 sluit de berekening met de september 2014 
aanpassing van de bedragen voor het gebonden budget WSW en onderschrijft de 
lager dan verwachte afname van de bijdrage. Indien de cijfers zich zo ontwikkelen 
als in de blijfkansberekening is opgenomen zal de bijdrage niet onder de C 25.100,-
per arbeidsjaar dalen. Daarmee zou dan geen sprake van een daling van C 3.000,-
per kop wat veelal nog als uitgangspunt wordt gehanteerd. 
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2: ontwikkelingen van aantallen werkzame medewerkers per gemeente 

Hieronder staat de berekening van de verwachte aantallen medewerkers op basis 
van de blijfkans en daarmee basis voor de financiering voor de WAVA-gemeenten. 

Omrekening 
in AJ AJ 

Aantallen AJ adhv gewijzigde blijfkans 

Gemeentenaam C Per AJ 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aalburg 25.917,38 43,39 43,39 41,22 37,75 34,28 29,94 26,47 

Drimmelen 25.917,38 86,60 86,60 83,14 75,34 67,55 60,62 54,56 

Geertruidenberg 25.917,38 88,84 88,84 86,17 79,07 73,74 68,41 63,08 

Oosterhout 25.815,11 240,71 232,57 214,23 197,38 185,35 170,90 158,87 

Werkendam 25.917,38 76,87 76,87 73,80 68,41 63,03 59,19 54,58 

Woudrichem 25.917,37 48,07 48,07 46,63 43,26 38,94 36,05 32,21 

584,48 576,34 545,19 501,22 462,88 425,11 389,76 

Saldo 576,34 545,19 501,22 462,88 425,11 389,76 

Verschil joj Jaar op jaar 8,14- 31,15- 43,97- 38,34- 37,77- 35,36-

Verschil Cum. Cumulatief 
vanaf 2014 

8,14- 39,29- 83,26- 121,60- 159,37- 194,72-

Op basis van deze prognoses zal het aantal medewerkers met ongeveer 35 per jaar 
dalen. Op basis van het inzicht in de pensioendata van de medewerkers van 
WAVA/ÎGO zal dat effect zich zeker voor een deel voordoen. Op basis van de 
ervaringen in de afgelopen jaren van de aantallen medewerkers die uitstromen, zijn 
deze aannames op zich realistisch. 

Op basis van de opbouw van de gemeentelijk P-budget voor het onderdeel Wsw-oud 
zal er structureel voor alle medewerkers in de toekomst financiering zijn. In de 
berekeningen wordt daarbij wel twee jaar teruggekeken. 

3: Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 
Als er in meerjarenperspectief alleen maar gekeken wordt naar een daling van het 
aantal Wsw-ers dan zullen op langere termijn niet meer dezelfde werkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd. Ook dit zal enigszins geleidelijk kunnen gaan waarbij in 
financiële zin bewegingen van meer en minder efficiëntie kunnen voordoen. 

Voor wat betreft het reguliere personeel als de bedrijfsmiddelen en materialen 
waarmee gewerkt wordt kan in algemene zin gesteld worden dat deze ook flexibel 
mee kunnen bewegen. In de ontwikkeling van het reguliere personeel wordt voor de 
komende jaren ook een natuurlijke uitstroom voorzien over alle afdelingen en lagen 
heen. 

Voor de huisvesting is er op termijn wel sprake van minder gebruik en daarmee 
minder financiële dekking vanuit de bedrijfsactiviteiten. 
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4. OVERIGE PARAGRAFEN 

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RIS ICO'S 

Algemeen 
De Gemeenschappelijke Regeling WAVA beschikt over een kleine algemene reserve. 
Deze reserve dient om onvoorziene risico's die samenhangen met de uitvoering af 
te dekken. Eind 2013 bedragen de reserves C 976.000, -. Het bestuur heeft de 
grenzen waarbinnen de algemene reserve mag bewegen beleidsmatig volgens een 
rekenformule bepaald op een ondergrens van ongeveer C 600.000,- en een 
bovengrens van C 1.200.000,-. 

Risico's voor het jaar 2015 
» Het niet realiseren van de netto-opbrengst door prijsdruk. Onzekerheden in de 

economie, versterkt door de kredietcrisis, maken dat er ook in 2015 nog steeds 
sprake is van prijsdruk bij afnemers. 

» Een stijging van de loonkosten SW in het kader van CAO onderhandelingen, in 
combinatie met het niet of onvoldoende stijgen van de rijkssubsidie. 

» Het achterblijven van de uitstroom ten opzichte van de berekende blijfkans. Het 
risico voor 2015 bedraagt C 75.000,- ( 3 arbeidsjaren) en voor 2016 
C 750.000,- ( 30 arbeidsjaren). Voor beide jaren is het verschil berekend tussen 
de afname berekend volgens de blijfkansberekening en het de bekende 
uitstroom als gevolg van pensioneringen. Wanneer gekeken wordt naar het 
verleden, dan is de kans dat dit risico zich voordoet zeer gering (< 250Zo ). 

» Herrekening van de bijdrage per AJ. Op dit moment wordt de bijdrage berekend 
tegen een bedrag van C 25.917,- per AJ. In eerdere plannen wordt nog 
gesproken van een bedrag van C 25.600,- per AJ. Deze situatie zou zich kunnen 
voordoen op het moment dat landelijk de uitstroom lager blijkt te zijn dan 
waarmee rekening is gehouden. Voor 2015 zou dit risico bijna C 185.000,-
kunnen bedragen. Voor 2016 zou dit ongeveer C 270.000,- kunnen bedragen. 

Voor de jaren 2015 en 2016 bedraagt het totale maximale risico C 1.300.000,-. Het 
lijkt verstandig een deel van risico af te dekken door middel van bestemming van 
het te verwachten resultaat over 2014 in een nieuw te vormen risico reserve. 

Risico's f onzekerheden voor latere jaren: 
» Onduidelijkheid en onvoldoende inzicht in de plannen en de effecten van de 

Participatiewet betreffende onderwerpen als blijfkansberekening en correctie, 
hoogte van de subsidie per AJ alsmede de impact van onderwerpen als 
verhuizingen en terugkeer uit Begeleid Werken. 

« Daling van de rijkssubsidie per SW-er voor de jaren vanaf 2015 
« Geen nieuwe instroom in de SW, waardoor activiteiten die door WAVA/IGO 

uitgevoerd worden mogelijk onder druk komen te staan of niet langer op de 
efficiëntst mogelijke manier kunnen worden uitgevoerd. 
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4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

Algemeen 
\NAVA heeft de gebouwen van de hoofdvestiging in eigendom, hierdoor ligt ook de 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij WAVA. De omvang van de gebouwen 
en het terrein maakt dat in 2 0 0 8 gekozen is om de staat van het onderhoud en de 
planning van toekomstig onderhoud goed in beeld te krijgen. Het rapport van het 
bureau Planon heeft geresulteerd in het starten van een onderhoudsprogramma, 
gebaseerd op dit rapport. De kosten voor de looptijd van het plan worden door ons 
gelijkmatig aan de jaren toegerekend en zijn naar verwachting voldoende om in de 
kosten te kunnen voorzien. 

Financiële consequenties 
De begroting 2 0 1 5 voorziet verder in de kosten van doorlopend gepland onderhoud 
en inspectie, en waar nodig reparatie van installaties en andere voorzieningen. 

Ontwikkelingen 
In 2 0 0 9 is een onderhoudsplan voor de gebouwen, installaties en voorzieningen 
opgesteld. Als gevolg hiervan is een betere planning van activiteiten en 
gelijkmatiger verdeling van kosten mogelijk geworden. 

4.3 FINANCIERING EN TREASURY 

Algemeen 
In de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) is bepaald dat de 
begroting een treasuryparagraaf dient te bevatten. WAVA is in de afgelopen jaren 
sterk afhankelijk gebleken van externe financiering. Dit wordt veroorzaakt door het 
ontbreken van voldoende eigen vermogen. De financieringsbehoefte is in het 
verleden ingevuld door een eenmalige kapitaalinjectie door de deelnemende 
gemeenten, een lening van de BNG en door kaS'/daggeldleningen bij de BNG. 
In het verleden hebben de gemeenten conform de bepalingen van de 
Gemeenschappelijke Regeling WAVA de tekorten van 'de WAVA' aangezuiverd. 

Liquide middelen 
In de liquide middelen wordt voorzien door: 
« Eigen vermogen. 
« Een langlopende lening groot C 6 . 0 6 2 . 5 4 7 , - bij BNG met een looptijd tot 

december 2 0 3 4 . Het rentepercentage bedraagt vast 3 , 8 4 0 7 o tot december 2 0 1 4 . 
Op dit moment lopen gesprekken met BNG omtrent de voorwaarden voor de 
verlenging van de lening. In de begroting is met de verwachte effecten rekening 
gehouden. 

« Een langlopende lening groot C 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , - per ultimo 2 0 1 4 bij BNG met een 
looptijd tot april 2 0 2 0 . Het rentepercentage bedraagt voor de periode tot en met 
april 2 0 1 5 vast 2,28 0 xb. Ook deze lening moet verlengd worden. In de begroting 
is met de verwachte effecten rekening gehouden. 

« Een kredietfaciliteit van C 1 . 5 8 8 . 2 3 0 , - bij de BNG. 
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In het kader van de bezuinigingen is de doorlopende kredietfaciliteit bij de 
Rabobank beëindigd. 
Het betalingsverkeer is volledig geautomatiseerd en verloopt middels een systeem 
van elektronisch bankieren. 

Wet FIDO 
De wet FIDO is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en daarmee 
dus ook op de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Als uitvloeisel hiervan is een 
treasurystatuut voorgeschreven. Het fungerende treasurystatuut is in 2009 
vastgesteld. 

Gelet op de gemaakte afspraken met de deelnemende gemeenten, waarbij de 
begrote gemeentelijke bijdrage op kwartaalbasis vooraf, aan WAVA wordt vergoed, 
verwacht WAVA voorlopig geen beroep te hoeven doen op de kasgeldfaciliteit bij 
BNG. 

Schatkistbankieren 
WAVA voldoet aan alle verplichtingen inzake het Schatkistbankieren. Dagelijks 
wordt het saldo beoordeeld en indien nodig afgestort ten gunste van de centrale 
overheid. Op dit moment loopt het systeem zonder mankeren. 

4.4 VERBONDEN PARTIJEN 

De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn: Aalburg, 
Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. 
Daarnaast zijn binnen de gemeenschappelijke regeling de volgende rechtspersonen 
aanwezig: 
» IGO B.V., ten behoeve van het aangaan van samenwerkingsverbanden met 

derden, gericht op de verbetering van de mogelijkheden voor de uitvoering van 
de doelstelling van WAVA. 

IGO heeft in 2015 de volgende deelneming: 
» Entrada A.I.D. B.V., 10007o deelneming. Entrada A.I.D. B.V. is de entiteit waarin 

onder meer de werknemers vanuit andere contracten dan de WSW, ambtenaren 
en het regulier personeel worden verloond. 
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