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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Algemene 

raadscommissie van 9 september 2014 door Jan Mesu 
 
 
 
In de ARC van 9 september 2014 is toegezegd de volgende vragen via een memo te 
beantwoorden, vóór de raadsvergadering van 25 september 2014: 

1. Is het mogelijke een terugvalscenario te schetsen met betrekking tot het Bedrijfsplan 
WNK voor het geval de economie tegenzit? 

2. Op p.22 van het Bedrijfsplan staat een tabel waaruit blijkt dat de gemiddelde 
loonkosten van het personeel stijgen van gemiddeld €4.000,- naar €5.800,-. Wat is 
hiervoor de verklaring? 

 
 

1. Terugvalscenario 
Als wij kijken naar de effecten van de meeste recente economische crisis op detacheringen 
vanuit WNK zijn deze te verwaarlozen. Maar aangezien het risicoprofiel van de organisatie 
behoorlijk gaat verschuiven is het van belang in te zoomen op de effecten van een nieuwe 
economische crisis en welke maatregelen kunnen worden getroffen (terugval scenario) om 
deze risico’s te beperken. 
 
Onderstaande analyse richt zich op twee groepen binnen WNK Personeelsdiensten, namelijk 
de personeelsleden vanuit de wet sociale werkvoorziening (WSW) en vanuit de 
participatiewet. 
 

• WSW 
Deze groep bestaat op dit moment uit ruim 1000 personeelsleden. Deze personeelsleden 
zijn grofweg te verdelen als volgt: 300 beschut binnen, publiek domein 150  en 550 extern. 
Met een crisis zal het effect op beschut binnen en op publiek domein minimaal zijn omdat er 
geen directe relatie is met de conjunctuurbewegingen.  Voor de 550 externe personeelsleden 
geldt dat de plaatsing kan worden beëindigd  door bijvoorbeeld faillissement  van de inlener.  
Dit betekent dat, als geen nieuwe plaatsing kan worden gerealiseerd, deze persoon intern 
moet worden geactiveerd. Helaas beschikken wij niet over ervaringsgetallen, daar de huidige 
plaatsingen niet zo gevoelig zijn voor een neergaande conjunctuur. Wij schatten het risico op 
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maximaal 100 personeelsleden. Robert Capel stelt in zijn onderzoeksrapporten voor onze 
branche organisatie Cedris dat, nadat alle mogelijkheden tot maximaliseren van opbrengsten 
en minimaliseren van kosten zijn benut, er door de bezuinigingen op de subsidie een tekort 
zal blijven van € 1.500 per beschutte werkplek. Dit betekent dat het maximale risico  
€150.000 minder netto resultaat zal zijn waardoor conform  de huidige meerjarenraming  de 
begrote winst zal verdampen.  
 

• Participatiewet 
Binnen de kaders van bedrijfsplan WNK Personeelsdiensten zijn  detacheren  en het 
zogenoemde “werken op locatie”  de belangrijkste instrumenten met behulp waarvan 
mensen met een arbeidsbeperking duurzaam loonvormende arbeid kunnen verrichten.  
Op het moment dat conjuncturele neergang de markt voor detacheren en werken op locatie 
doet opdrogen ontstaan er een aantal effecten. Allereerst is dan het sociaal akkoord  en het 
125.00 banenplan mislukt. Daarnaast zullen de beoogde inverdien effecten voor de 
gemeenten op het inkomensdeel niet worden gerealiseerd. Voor WNK Personeelsdiensten 
betekent dit dat een deel van het verdienmodel niet kan worden benut, maar de risico’s 
blijven beperkt omdat er dan ook geen personen zullen instromen en er dus ook geen 
loonkosten ontstaan. Wel zal het bedrijfsonderdeel waar de re-integratie van nieuwe 
instromers wordt gerealiseerd voor een deel moeten worden gesaneerd.  
Overigens is het niet ondenkbaar dat een economische recessie WNK Personeelsdiensten 
extra wind in de zeilen zal geven omdat zij de ondernemers de mogelijkheid biedt om de 
personeelskosten te verlagen.  
 

2. Stijging gemiddelde loonkosten 
De stijging van de gemiddelde ambtelijke  loonkosten is het effect van de vervreemding van 
met name WNK Groen. WNK Groen is niet opgenomen in de begroting 2015. Daarmee zijn 
een aantal relatief laag ingeschaalde, uitvoerende  ambtenaren uit onze kosten verdwenen. 
Omdat de laag ingeschaalde ambtelijke medewerkers in de uitvoering zijn meegegaan in de 
vervreemding blijven de hoger betaalde professionals achter in de begroting 2015. De 
achterblijvers zijn de (aanzienlijk hoger ingeschaalde) ambtelijke stafmedewerkers dan wel 
medewerkers van het re-integratiebedrijf. Op de gemiddelde loonkosten geeft dit een verschil 
(stijging) van bijna € 8.000 per FTE. De beloning van de ambtelijke medewerkers volgt 
uitsluitend de cao ontwikkeling. Hiernaast is er voor ruim € 950.000 aan ambtelijke 
loonkosten begroot in 2015 als onderdeel van de komende sanering. Tegen deze loonkosten 
zijn geen FTE waarden begroot omdat er sprake is van boventalligheid. Dit zorgt voor 
uiteindelijk het grootste verschil aan gemiddelde loonkosten stijging, namelijk € 20.270. Deze 
ambtelijke kosten zijn gedekt door het transitiebudget. 
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