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Inhoud  



 

 

 

Opdracht 
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• Welke maatregelen zijn er noodzakelijk om de huidige WNK 

bedrijven, waarbij in het kader van het onderzoek, de 

voorgenomen regeringsmaatregelen worden meegenomen, vanaf 

2013, danwel zo veel later als mogelijk, kostendekkend te laten 

werken? 

• Bij het uitwerken geldt als financieel uitgangspunt dat de 

gemeentelijke bijdrage per SE op basis van de huidige en 

toekomstige financieringssystematiek van de WSW/Participatiewet 

2015 zal worden afgebouwd naar 0 in het jaar 2018. 

• Het advies dient te worden verwoord in (een) uitvoeringsplan(nen) 

op basis waarvan bestuurlijke besluiten kunnen worden genomen 

ten aanzien van de toekomst van de WNK bedrijven. 

• Incl risicoparagraaf, financieel onderbouwd. 

• Financiële uitgangspunten zoals verwoord in de begroting van de 

WNK bedrijven en in het PWC-rapport dienen niet te worden 

heroverwogen. 
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De opdracht (1) 
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Wat zijn volgens ons de vragen 

- Waar zit WNK? 

- Wat is het leerwerkbedrijf? 

WSW oud 

Instroom beschermd? 

Relatie met dagbesteding? 

WWB-trajecten 

SW begeleid werken en deta? 

Instroom voorheen Wajong  (excl 

<20%) 

Instroom voorheen SW (excl 

beschut)? 

I-taken 

Direct bemiddelbare 

WWB-ers? 

WNK? 

WNK? 



• Het uitvoeringsplan is gericht op de toekomst van na 01-01-2014 en 

spreekt geen oordeel uit over de huidige bedrijfsvoering noch over 

besluiten en beslissingen die in het verleden ten aanzien van de 

uitvoering SW en de re-integratiewerkzaamheden zijn genomen. 

 

• Wij formuleren onze adviezen op basis van de door u aangereikte 

documentatie 

 

• Ons advies zal expertmatig worden vormgegeven. Dat betekent dat we 

een inhoudelijk advies geven op basis van de beschikbare documenten 

en op basis van onze ervaring en deskundigheid 

 

• Wij spreken ons niet uit over de bestuurlijke haalbaarheid 
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Aanpak 



• Op 15 mei bespraken we een eerste concept met dhr Veger, mw 

Hamberg en dhr De Baat.  

 

• Conclusie van dat gesprek was dat blik verbreed moest worden naar 

WNK + sociale diensten. 

 

• Op 22 mei presenteren onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

aan PORA. 
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Rapportage 



 

 

 

 

Sociaal akkoord 
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• Perspectief gericht op vorming van 35 werkbedrijven uit de huidige SW-

bedrijven, verantwoordelijk voor het aan werk helpen van mensen met 

een arbeidsbeperking in de P-wet (voorheen WSW en Wajong) 

 

• Werkbedrijven organiseren beschut werk en detacheren en begeleiden 

mensen met beperking bij werkgevers. Geen rol bij bemiddeling WWB-ers 

 

• Gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor het werkbedrijf, maar 

betrekt UWV, werkgevers en werknemers 

 

• Er komen 30.000 beschut-werkplekken met een beloning conform 

gemeente-cao, waar mogelijk via begeleid werken met een werkgever 
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Sociaal akkoord: meest relevante 
wijzigingen voor WNK tov P-wet (1) 



• Hele bezuiniging en instroom-stop in de SW is uitgesteld tot 2015 

 

• Loondispensatie gaat niet meer door, in plaats daarvan 

loonkostensubsidie (maximaal 70% vh minimumloon) 

 

• Geen quotum maar werkgevers stellen zich garant voor banen voor 

mensen met een arbeidsbeperking 

 

• Volgens Sociaal akkoord: 35 werkpleinen worden aangestuurd door 

werkgevers, vakbonden en wethouders.  

De doelgroep die zij bedienen wordt kleiner dan voorheen, namelijk alleen 

werkzoekenden zonder beperking oftewel huidige WWB-ers (niet 

genoemd in de Kamerbrief) 
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Sociaal akkoord: meest relevante 
wijzigingen voor WNK tov P-wet (2) 



• In het sociaal akkoord is afgesproken dat er 35 regionale werkbedrijven 

komen, gevormd uit de huidige SW-bedrijven. 

 

• Het model voor werkbedrijven nog heel onduidelijk. Per 

arbeidsmarktregio moeten de partners heel goed kijken naar hoe in die 

regio beschut werk het beste kan worden vormgegeven, vindt Klijnsma 

(BB no 9). ‘Het is echt aan gemeenten zelf om de vorm te bepalen. Dat 

is in de ene regio anders dan in de andere regio.’Dit wordt in de 

werkkamer (nb. werkgevers, werknemers, en VNG) uitgewerkt.’  

 

• In de arbeidsmarktregio Noord-Holland (Noord) zijn de volgende vier 

SW-bedrijven: De Bolder (Texel), Noorderkwartier N.V. (Schagen), 

Op/Maat (Hoorn) en WNK bedrijven. 
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Sociaal akkoord: meest relevante 
wijzigingen voor WNK tov P-wet (3) 
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Sociaal akkoord: meest relevante 
wijzigingen voor WNK tov P-wet (4) 

 

WWB 

 

Instroom voorheen 

Wajong  (excl <20%) 

 

Instroom voorheen SW 

(excl beschut) 

 

SW oud 

 

Beschut 

 

Wajong <20% 

Participatiewet 

Klanten zonder 

handicap 

 

 

 

Arbeidsgehandicapten 

 

 

 

 

 

 

Wajong <20% 

Sociaal akkoord 

Werkplein 

Werkbedrijf 

UWV 
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Aansluiting Sociaal akkoord en 
dienstverleningsmodel (5) 
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WWB (3000 FTE) 

 

Instroom voorheen Wajong  

(excl <20%)   

 

Instroom voorheen SW 

(excl beschut) (300 FTE) 

 

SW oud 

 

Beschut 

 

Wajong <20%  

Sociaal akkoord 

Werkplein 

Leerwerkbedrijf 
Regionale 

samenwerking 

WSW beschut 
werken 

*Bron aantallen fte: E&Y rapport Uitvoeringsvarianten, p. 5  

 



1. WNK voert alleen SW uit 

SA gaat ervan uit dat werkbedrijf alle mensen met beperking begeleidt. 

De constructie waarin WNK en LWB in een grotere organisatie 

samenwerken past daar goed in.  

 

2. WNK voert SW uit + door gemeente opgedragen re-integratietaken 

Uitgangspunt SA  is dat werkbedrijf werkt voor beperkten, niet voor 

WWB-ers. 

 

3. WNK voert beschut werk uit + apart daarvan toeleiding naar werk van 

mensen met beperking in een nieuw te vormen leerwerkbedrijf 

Past, zie 1. 

 

4. WNK wordt qua taakopdracht en bedrijfsvoering voorgesorteerd voor 

een regionaal werkbedrijf zoals verwoord in het sociaal akkoord. 

Past. EY adviseert dat een regionaal werkbedrijf op de lange termijn 

schaalvoordelen biedt. 
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Betekenis sociaal akkoord (SA) voor 
vier varianten (6) 



 

 

1. Resultaat SW met maatregelen 

2. P-budget en verbetermogelijkheden 

3. Maakt verschil welke variant wordt gekozen? 

4. Mogelijkheden 

5. Ingrijpen bij LWB 

6. Financiële plaat dienstverleningsmodel 

7. Aandachtspunten bij financiële plaat 
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Financiën 



• PwC ziet zonder maatregelen een tekort in 2019 van 5,2 mln euro. 

 

• Het tekort in 2013 is 1,6 mln euro. 

 

• PwC geeft aan welke maatregelen wel mogelijk zijn en welk financieel 

resultaat dat oplevert. De belangrijkste maatregelen betreffen afvloeiing 

niet gesubsidieerd personeel (40 fte) en reductie huisvestingslasten. 

 

• Met die maatregelen zal het totale tekort in 2019 omlaag gaan naar 3 

mln euro (besparing van 2,2 mln euro). 

 

• Hieronder ligt:  

o Verslechtering van het niet beïnvloedbare subsidieresultaat van € - 

0,3 mln in 2013 naar - € 2,9 mln in 2019.  

o Verbetering van het wel beïnvloedbare operationeel resultaat - € 1,3 

mln in 2013 naar - € 0,1 mln in 2019. 
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Financiën: met maatregelen (1) 



Zijn er verdere verbetermogelijkheden denkbaar? 

 

• PwC noemt een groot aantal denkrichtingen voor verbetering (sheet 57), 

maar werkt deze niet cijfermatig uit. 

• Conclusie van PwC zelf is dat de grootste uitdaging ligt bij het 

bezuinigen op het Leerwerkbedrijf (sheet 58). 

• Immers: P-budget in 2019 is € 3,7 mln, dat wordt volledig besteed aan 

re-integratieactiviteiten bij WNK (sheet 41). Zit dus al in inkomsten WNK 

verdisconteerd en is niet beschikbaar voor bestrijden tekort WNK. 

 

Adviezen PwC mbt besparing leerwerkbedrijf: 

- Ingrijpen in personele bestand 

- Samenvoeging bedrijfsbureau re-integratie met sociale dienst (evt + 

beschut werken)  

- Bij afbouw re-integratie: is schaalgrootte nog ok?  
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Financiën: verdere 
verbetermogelijkheden? (2) 



Maakt keuze varianten verschil voor financiën? 

 

1. WNK voert alleen SW uit 

2. WNK voert SW uit + door gemeente opgedragen re-integratietaken 

3. WNK voert beschut werk uit + apart daarvan toeleiding naar werk van 

mensen met beperking in een nieuw te vormen leerwerkbedrijf 

4. WNK wordt qua taakopdracht en bedrijfsvoering voorgesorteerd voor 

een regionaal werkbedrijf zoals verwoord in het sociaal akkoord. 

 

In het model waarin sociale dienst, leerwerkbedrijf en sw-bedrijf samen 

onderdeel zijn van 1 grotere organisatie leiden varianten 1 t/m3 wel tot 

andere verdeling van resultaat tussen de eenheden, maar niet tot een 

verschil in totaal resultaat. 

 

EY adviseert dat variant 4 op de lange termijn tot beter resultaat leidt.  
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Financiën: varianten (3) 



• Ook met maatregelen resteert tekort SW van € - 3 mln.  

• Niet realistisch dat dit weggewerkt kan worden. 

 

• Totaal beschikbaar P-budget: € 3,7 mln; dit is gelijk aan bedrag dat nu 

naar WNK re-integratie gaat en is dus niet beschikbaar om het tekort te 

dekken. 

 

• Verdeling SW-tekort en P-overschot is niet gelijk verdeeld over 

gemeenten.  

 

• Twee mogelijkheden (kunnen ook samengaan): 

o Ingrijpen in Leerwerkbedrijf 

o Kijken naar  totaal dienstverleningsmodel gekeken wordt: SW, 

leerwerkbedrijf, sociale dienst. 
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Financiën: mogelijkheden (4) 



Totaal beschikbaar P-budget: € 3,7 mln; dit is gelijk aan bedrag dat nu 

naar WNK re-integratie gaat en is dus niet beschikbaar om het tekort te 

dekken. 

 

Opties: 

 

• Grijp in taken en personeelsbestand LWB  

Beoordeel daarbij financiële effect van LWB op verlaging WWB-bestand. 

 

• Integreer overheadtaken WNK, LWB en sociale dienst 

 

• Kijk naar schaal die overblijft en overweeg samenwerking op niveau 

arbeidsmarktregio  
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Financien: ingrijpen in LWB (5)  



Mln € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leerwerkbedrijf 4,4 4,4 4,2 4,0 4,1 3,8 3,4 

Beschut Werken 20,0 19,1 18,1 17,2 16,3 15,4 14,5 

Totaal 24,4 23,5 22,3 21,2 20,4 19,2 17,9 

Rijkssubsidie 23,1 21,5 20,0 18,6 17,3 16,0 14,9 

Saldo (nadeel) -1,3 -2,0 -2,3 -2,6 -3,1 -3,2 -3,0 

RSD 11,4 11,3 11,2 11,1 11,1 11,1 

Frictiekosten 2,3 2,3 2,0 

Huidige uitv.kn GSD 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Saldo (voordeel) 1,7 1,8 2,2 4,3 4,3 4,3 
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Financiële plaat dienstverleningsmodel (6) 
(bron: PwC) 

Conclusie: Voor het totale/integrale regionaal arrangement van werk en  

inkomen (dienstverleningsmodel) is sprake van een sluitende businesscase 



• Participatiebudget is volledig in de financiële plaat verwerkt;  

Inkomensdeel is hierin niet verwerkt 

• Geen rekening gehouden met Wajong en de middelen die 

voor Wajong aan re-integratiebudget worden toegevoegd 

(kan gaan om grote aantallen enbedragen) 

• Effect op gemeenteniveau afhankelijk van de te kiezen 

verdeelsleutel 

• Verdere besparingsmogelijkheden op de WSW (zie 

opmerkingen hiervoor) zijn niet in de plaat verwerkt 

• In de financiële plaat is niet de gemeentelijke bijdrage (aan 

WNK) verwerkt.  

• De gemeentelijke bijdrage aan WNK in 2013 is conform 

begroting € 1,3 mln 
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Aandachtspunten bij financiële plaat (7) 



 

 

 

Conclusies 

 

 

• Varianten en richting 

 

• financiën 
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• Hoofdlijnennotitie geeft voorkeur aan variant waarin beschut, 

leerwerkbedrijf en sociale dienst één organisatie met één directie 

vormen. 

• Dat past in richting Westerlaken: splitsing beschut en werken bij 

reguliere werkgever. Creëer LW trajecten buiten beschut bedrijf. 

• Is bestand tegen sociaal akkoord: beschut en leerwerkbedrijf vervullen 

samen taak toegedicht aan werkbedrijven. 

• Dit biedt mogelijkheid tot optimalisatie overheadtaken, integrale sturing 

op I en P-budget en voorkomt suboptimalisatie 

• Organiseer re-integratie op regionale schaal en stem af op het niveau 

van de arbeidsmarktregio (past in sociaal akkoord). 

• Resultaat WNK wordt optisch slechter als re-integratie en BW en 

detachering eruit gaat, maar overall resultaat niet, is dus geen bezwaar. 
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Conclusies: varianten en richting   



 

• Ook met maatregelen tekort op SW van 3 mln (2,9 subsidie resultaat,  

0,1 operationeel resultaat) in 2019 

 

• Totaal beschikbaar P-budget: € 3,7 mln; dit is gelijk aan bedrag dat nu 

naar WNK re-integratie gaat en is dus niet beschikbaar om het tekort te 

dekken. 

 

• Afweging nodig mbt kosten en effectiviteit LWB activiteiten (effect op 

terugdringen i-deel) en op basis daarvan keuzes maken over gewenste 

aard en omvang LWB activiteiten. 

 

• Samenvoeging sociale diensten leidt tot voordeel van 4,3 mln in 2019 

 

• Sluitende businesscase van het regionaal arrangement voor werk en 

inkomen (dienstverleningsmodel: RSD + LWB + beschut)   
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Conclusies: financiën  



 

 

Contouren uitvoeringsplan 
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• Opzet 

• Doelen 

• Projectstructuur 

• Aanbevelingen 

• Samenvatting 
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Opzet uitvoeringsplan 
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Berenschot Ruitmodel 

Strategiefase Planfase Ontwerpfase

Vanuit ontwikkeling  handelingsperspectief systematisch bouwen

Implementatiefase

Gecontroleerde en lerende voortgang 

Proces

Resultaat

Haalbaar-
heid

Doel

Proces

Resultaat

Haalbaar-
heid

Beslisdocu-
ment: 

businesscase

Doel

Proces

Resultaat

Haalbaar-
heid

Doel

Proces

Resultaat

Haalbaar-
heid

Doel

Proces

Resultaat

Haalbaar-
heid

Doel

Beslisdocu-
ment: 

bestuurs-
opdracht

Beslisdocu-
ment: 

uitwerkings-
plannen

Beslisdocu-
ment: 

bedrijfsplan

EvaluatiefaseIntentionele fase

Doel

Proces

Resultaat

Haalbaar-
heid

Beslisdocu- 
ment:

plan van 
aanpak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: E&Y rapport deelname ISD voor gemeente Bergen, p 19 
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Herstructurering SW en het tot stand 
brengen van de ISD in één programma 

Advies BT om transitiemanager 

direct onder bestuur/stuurgroep 

te plaatsen 



• Benoem één transitiemanager voor het gehele arrangement van werk en 

inkomen 

• Opdracht: realiseer arrangement voor werk en inkomen voor de gehele regio 

volgens de stappen van het Ruitmodel.  

• Organiseer kwartiermakers + samenwerkingstraject: hoofd sociale dienst, hoofd 

beschut, hoofd LWB en directeur regionale samenwerking (= transitiemanager) 

• Laat kwartiermakers gezamenlijk tot inrichtingsplan en begroting komen. 

• Voeg financieel adviseur toe, die totaaloverzicht bewaakt (SW-budget, P-budget, 

verdeling over gemeenten, uitsplitsing naar organisatie onderdelen) 

• Werk het plaatje dienstverleningsconcept uit: afspraken over proces en regie, 

vanuit de hoofdunit en de verschillende units 
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Aanbevelingen 



1. Trek transitiemanager aan, die rapporteert aan PORA. Projectleider geeft leiding aan 

kwartiermakers. 

2. Maak profielen voor kwartiermakers sociale dienst, LWB en SW bedrijf plus 

programmamanager financiën, en benoem kwartiermakers. 

3. Team van transitiemanager + kwartiermakers bouwt: 

• bedrijfsplan (processen, organisatie, formatie, functieprofielen) 

• integrale meerjarenbegroting (sw-middelen, i-middelen, w-middelen, 

organisatiekosten)  

• verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen tussen 4 organisatie onderdelen, 

inclusief checks & balances 

4. Gericht op maximaal effectieve inzet van middelen gericht op een minimum aantal 

mensen in uitkering 

5. Uitwerken verdere besparingsmogelijkheden op de SW 

6. Doel: bouwen van een regionaal arrangement van werk en inkomen conform het 

dienstverleningsmodel 

7. Elementen: 

• aanhaking dagbesteding – beschut 

• begeleid werken, individueel detacheren, loonkostensubsidie: bij SW? of bij LWB en 

LWB uitbouwen tot plaatsingsorganisatie? 

• direct bemiddelbare wwb-ers: bij LWB 

• waar wordt werkgeversservicepunt gepositioneerd? 

• Governance 

• Rechtsvorm van het arrangement 
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Concept opdrachtformulering 



1. Ook met maatregelen resteert een tekort op de SW van - € 3 mln in 2019  

2. Verdere optimalisatie kan gerealiseerd worden in totaal verband 

(RSD+LWB+beschut) 

3. Businesscase voor het totaal-arrangement (RSD+LWB+beschut; 

dienstverleningsmodel) is sluitend 

4. Opschaling en regionale samenwerking is noodzakelijk en onafwendbaar  

5. Stop met varianten uitwerken, want dat richt de energie op staan voor 

eigen zaak. Alle informatie voor de volgende stap (benoemen 

transitiemanager en opstellen bedrijfsplan) is beschikbaar.  

6. Neem zsm besluit om deze nieuwe organisatie vorm te geven: 

• benoem een transitiemanager die rapporteert aan bestuur GR, 3 

kwartiermakers voor 3 organisatie onderdelen, 3 projectgroepen + 

projecmanager en projectgroep financien 

• met als opdracht het neerzetten van een effectieve en doelmatige 

organisatie (cf dienstverleningsmodel), gericht op een zo laag mogelijke 

uitkeringsafhankelijkheid 
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Samenvatting 
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Beantwoording van de 
onderzoeksvragen aan BT 



PWC geeft adviezen over hoe de tekorten in de SW omlaag te brengen van € 5,2 mln in 

2019 naar € 3 mln in 2019. Er worden aanvullende adviezen gegeven om verder te 

bezuinigingen, maar de potentiële extra bezuinigingen worden niet gekwantificeerd:   

• Verdere heroriëntatie op de huisvesting 

• Verdere verlaging indirecte kosten en ondersteunende diensten 

• Staf/PIOJOFACH samenvoegen met sociale dienst.  

• Verhoging omzet beschut-binnen naar landelijk gemiddelde 

• Verbeteren winstgevendheid montage en verpakken 

• Directe personele kosten en uitbesteed werk groen en schoonmaak verlagen 

• Activiteiten gericht op instroom en assessment SW aanpassen of afbouwen 

• Ingrijpen bij LWB mhoo bezuinigingen re-integratie. Delen samenvoegen met sociale 

dienst.  

• € 1,2 mln vervroegd aflossen 

 

Het bepalen van de omvang van de potentiële besparingen vergt nader onderzoek.  

Voorts: gemeenten worden vanwege SA verantwoordelijk voor de re-integratie van de 

huidige Wajongers. Er komen na 2015 naar schatting 400 tot 800 te re-integreren 

arbeidsgehandicapten extra bij. Dat was niet voorzien in de Participatiewet. Wat dit voor 

gemeenten betekent in financiële termen is nog niet bekend (ministerie van SZW heeft 

hierover nog niet gecommuniceerd).  
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1. Op welke wijze kan de gemeentelijke bijdrage worden 

gereduceerd (1). 

 



 

Gemeentelijke bijdrage kan worden gereduceerd met 3 maatregelen: 

 

- Reduceert tekort SW op 3 mln in 2019 

 

- Voeg sociale diensten samen 

 

- Kijk naar effectiviteit LWB activiteiten en bepaal op basis daarvan aard en omvang 
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1. Op welke wijze kan de gemeentelijke bijdrage worden 

gereduceerd (2). 

 



Het antwoord op deze vraag hebben we niet in de stukken 

aangetroffen. Wel gaan de adviezen van PWC en EY in op het 

verkleinen van de overhead (zie beantwoording vraag 1).   
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2. Welke overhead is noodzakelijk om de bedrijfsvoering efficiënt 

en effectief vorm te geven? 

 



• WNK voert alleen SW uit: veel nadelen. Verliesgevende 

organisatie. Afbraak bestaande structuren (Hoofdlijnennotitie 

Dienstverleningsmodel) 

 

• WNK voert SW + re-integratie uit: Logge organisatie en 

beperkte financiële transparantie. Maar, schaalvoordeel om 

re-integratie onder de GR WNK te laten vallen (EY) 

 

• WNK doet beschut + apart LWB: conform Westerlaken.  

 

• WNK wordt regionaal werkbedrijf cf SA: afhankelijke van 

precieze invulling. Sluit voorgaande conclusies niet uit. 

Opmerking BT: opzoeken bovenregionale samenwerking 

maakt de samenwerking complexer.  
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3. Welke synergievoordelen zijn te behalen bij de invulling 

van de weergegeven modaliteiten in de opdracht. 



 

• “Er is geen inschatting gemaakt van de 

implementatiekosten” (E&Y) 

 

• € 2,7 mln herstructureringfaciliteit (Nautus) is niet 

meer voor herstructurering SW beschikbaar 

 

• EY verwachtte t.t.v. de herstructureringsfaciliteit 

voor de sanering van de SW nog een kostenpost 

van € 4,3 mln.  
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4. Welke verplichtingen dienen te worden gerealiseerd door 

de gemeenten om de bedrijfsvoering kostendekkend te 

maken van de WNK bedrijven?  



• De stukken doen hier geen uitspraken over. Ervaring BT: als 

voor de zomer besluitvorming plaatsvindt is het mogelijk om 

per 1-1-2014 te starten met de nieuwe organisaties 

(modaliteiten 1-3). Meer reëel en zorgvuldiger lijkt het om te 

koersen op 2015.  

 

• Voor modaliteit 4 is vanwege de nieuwe 

samenwerkingspartners (bovenregionaal, UWV, werkgevers, 

werknemers), starten voor 1-1-2015 volstrekt irreëel.  
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5. Op welke termijn is het vormgeven van de weergegeven 

modaliteiten realiseerbaar 



• Ja. Werkgevers, werknemers, UWV en bovenregionale 

gemeenten.  

• Advies is om het ingezette traject te vervolgen en dat niet te 

belasten met nieuwe belanghebbenden.  

• Indien in het traject ook de zorg erbij betrokken wordt, zullen 

de stakholders op het zorg-terrein betrokken moeten worden. 

Echter, ons advies is om het traject hiermee niet te veel te 

belasten.  
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6. Dienen andere partners bij het realiseren van de 

toekomstige taakopdracht WNK bij de uitvoering te worden 

betrokken? 

 



Hierover doen de stukken geen uitspraak. Dit is wel een 

belangrijke vraag met het oog op de toekomstige strategie. Er 

ligt een relatie met vraag 1. Hoe ziet de structuur van het LWB 

en de beschutte arbeid er in de toekomst uit? Wordt gestreefd 

naar een productiebedrijf of naar een netwerkorganisatie?  
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7. Op welke wijze dient het portfolio van de WNK bedrijven 

te worden aangepast aan de toekomstige taakopdracht? 



 #fte 2012 2019 

LWB direct 48 32 

LWB indirect 18 10 

BW direct 114 84 

BW indirect 36 25 
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8. Wat zijn de personele consequenties van de te maken keuzen en 

welke financiële gevolgen hebben deze consequenties voor de 

bedrijfsvoering van de WNK bedrijven? 

• Personele frictie maximaal € 6,8 mln 

• Verder ingrijpen leidt tot meer besparingen, maar ook meer 

personele frictie. Hierover worden geen uitspraken gedaan in 

de rapporten. Vergt nader onderzoek.  



Voor- en nadelen van de verschillende modaliteiten worden opgesomd 

in de hoofdlijnennotitie Dienstverleningsmodel.  
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9. Maak inzichtelijk of er naast de genoemde consequenties als 

weergegeven onder punt 8 nog meerdere consequenties zijn 

waarmee rekening moet worden gehouden, wanneer gekozen wordt 

voor een van de modaliteiten 



• Zie uitvoeringsplan 

• Te nemen bestuurlijke besluiten: 

- Komen tot een businesscase waarin een duidelijke 

uitspraak wordt gedaan over de contouren van de 

toekomstige uitvoeringsorganisatie/structuur 

- De businesscase bevat een Raming van de project- en 

implementatiekosten en de verwachte toekomstige baten 

en lasten 

- Onderschrijven van het uit te voeren plan.  

- Benoemen van de kwartiermakers 
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10. Zet het/de uitvoeringsplan(nen) in een 

uitvoeringsplanning en benoem hierbij de bestuurlijke 

beslispunten 



Nu staan hier in de rapporten alleen kwalitatieve opmerkingen. 

Een doorlichting is nodig om de werkelijke potentiële winst en 

de te nemen maatregelen te achterhalen.  
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11. Geef tevens aan welke besluiten in de bedrijfsvoering 

van de WNK bedrijven dienen te worden gerealiseerd om te 

komen tot een kostendekkende bedrijfsvoering in deze 



Martin Heekelaar (Projectleider) 
Adviseert een groot aantal gemeenten en  

samenwerkingsverbanden over beleid en  

uitvoering Werk en Inkomen. Adviseert tevens het  

Ministerie van SZW over de Participatiewet c.a. 

Werkte voorheen als procesmanager bij Divosa en  

als Inspecteur bij de Inspectie Rijksfinanciën  

(ministerie van Financiën) 

m.heekelaar@berenschot.nl tel 06-23152767 

 

Maarten Adelmeijer 
Ervaring als directielid van Pantar Amsterdam 

(sw en re-integratie) en in projecten bij  

diverse sw-organisaties en sociale diensten. 

Financiële achtergrond, opgedaan bij Shell,  

gemeente Amsterdam en Pantar Amsterdam. 

m.adelmeijer@berenschot.nl tel 06-23537966 
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Berenschot team  
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