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1 Concern voor Werk NV is een 100% dochter van de GR IJsselmeergroep. In 2013 heeft de gemeente Lelystad haar 
opdrachten voor re-integratie activiteiten uit Concern voor Werk gelicht en ondergebracht bij het Werkbedrijf Lelystad BV 
waarvan zij enig aandeelhouder is. 
2 Naast deze belangrijke maatschappelijke opdracht is er nog een tweede incentive om voortvarend aan de slag te gaan. De 

meerjarenraming van Concern voor Werk (hierna CvW) laat een oplopend tekort zien. Voor de gemeente Lelystad is financieel 
risicomanagement al jaren een pijler onder het re-integratiebeleid. Met de inpassing van de WSW in de Participatiewet en de 
teruglopende subsidiebijdrage vanuit het Rijk is het niet meer dan vanzelfsprekend dat de scope van het risicomanagement 
wordt verbreed. 
3 Naar het zich laat aanzien zal staatssecretaris Kijnsma de taakstelling Beschut Werken verplichtend opnemen in aanvullende 
wetgeving, dit omdat de realisatie tot dusverre ver achterblijft bij de ambities.

I Inleidend kader

De aanleiding. Met de invoering van de Participatiewet heeft het Rijk meerdere boodschappen 
afgegeven. Een daarvan is de transitie van de sociale werkvoorziening. Lelystad participeert samen 
met Noordoostpolder, Urk en Zeewolde in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJsselmeergroep 
die uitvoering geeft aan de sociale werkvoorziening. Naar aanleiding van de behandeling van de 
meerjarenbegroting van Concern voor Werk (hierna CvW) heeft de raad gevraagd om een aantal 
scenario’s voor de uitrol van de transitie, waarbinnen zowel de (financiële) kansen als risico’s voor de 
gemeente zichtbaar worden gemaakt. De voorliggende nota reikt deze scenario’s aan.1

De horizon. De sociale werkvoorziening staat voor een stevige uitdaging. Als belangrijkste uitvoerder 
van arbeidsintegratie voor de meest kwetsbare doelgroepen, zal zij zichzelf opnieuw uit moeten 
vinden, waarbij het product - het bieden van een beschermde werkomgeving - moet blijven. Het Rijk 
heeft deze opdracht zowel bij de sector zelf als ook bij de gemeenten neergelegd: zoek een oplossing 
– een nieuw uitvoeringsmodel voor de 21 eeuw – en houd je daarbij aan de spelregels van het nieuwe 
beleid. We interpreteren dit laatste, dit nieuwe beleid, als een maatschappelijke opdracht om de 
oplossing zoveel als mogelijk vanuit een brede invulling op te pakken, gedragen door een drietal 
pijlers.

Pijler 1: is de benadering van de doelgroep. Individueel, gebaseerd op het principe van de ‘eigen 
kracht’ van de burger en gemeenschappelijk vanuit een gedeelde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Pijler 2: bestaat uit de afwegingen in het kader van financieel risicomanagement.2 
Pijler 3: is het streven van de overheid om het arbeidsmarktbeleid meer en meer vanuit een regionaal 

perspectief invulling te geven. 

De veranderingen in het sociaal domein geven aan het re-integratiebeleid een nieuw gezicht. De 
uitvoering gaat op de schop. In de afgelopen jaren is de private re-integratiesector al voor een groot 
deel verdwenen. De SW sector is op zoek naar een nieuwe rol. De Sociaal Economische Raad (SER) 
heeft in haar rapport van 14 juni jongstleden een belangrijke waarschuwing afgegeven richting het 
Rijk. Zij wijst erop dat in de transitie van de ‘oude’ WSW, de kennis en vooral ook de infrastructuur van 
de sociale werkvoorziening veiliggesteld moet worden in verband met de invulling van de taakstelling 
Beschut Werken nieuwe stijl.3

De SER adviseert een nieuwe rol voor de sociale werkvoorziening binnen het veranderend speelveld 
van de arbeidsmarkttoeleiding. Het beeld tekent zich af van sociale ondernemingen als 
netwerkorganisaties met een pro-actieve en op onderdelen verbindende rol op de (lokale/regionale) 
inclusieve arbeidsmarkten. Niet uitsluitend bedoeld voor de ‘oude’ doelgroep van de WSW of de WWB 
maar voor het brede spectrum van alle burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt onder de 
Participatiewet. Dat in Lelystad voor het invullen van dit nieuwe uitvoeringsmodel gebruik gemaakt zal 
worden van al het goede dat de bestaande SW infrastructuur te bieden heeft spreekt voor zich. Dat 
een sluitende begroting en het wegnemen van financiële risico’s voorwaardelijk zijn voor dit model, 
evenzo.

De stip op de horizon is een financieel gezond uitvoeringsmodel waarbinnen bedrijfseconomische 
afwegingen en maatschappelijke (meer)waarde op voet van gelijkheid worden meegenomen. Dat 
geldt voor alle productlijnen, zij het re-integratie (toeleiding, detachering), participatie ((arbeidsmatige) 
dagbesteding), de bestaande uitvoering WSW of beschut werken nieuwe stijl.
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Een regionale visie. Dat het Rijk door zal zetten op het versterken van de arbeidsmarktregio’s lijkt 
onvermijdelijk. Eerdere voorbeelden van deze regionale ambities zagen we al in de totstandkoming 
van de Veiligheidsregio’s en de Omgevingsdiensten. Ook de SER benadrukt in haar jongste 
adviesrapport dat de toekomst voor de arbeidsre-integratie voor een belangrijk deel zal liggen in het 
doorzetten op- een regionale aanpak. Het kan daarom niet zo zijn dat Lelystad een geheel 
eigenstandige koers vaart in deze. Het beleid zal zoals aangegeven aan moeten sluiten op de 
regionale afspraken. Immers gelden de argumenten die betrekking hebben op de uitvoering van de 
WWB en WSW in Lelystad, in gelijke mate voor de andere gemeenten in de regio. 

Hoofdstuk 2 van deze nota schetst in het kort hoe de bestaande beleidskaders (historisch) tot stand 
zijn gekomen en nu het fundament (kunnen) vormen voor de lokale/regionale inclusieve arbeidsmarkt. 
In hoofdstuk 3 worden een drietal scenario’s gepresenteerd. Hoofdstuk 4 biedt inzicht in de financiële 
effecten van de scenario’s. Hoofdstuk 5 tenslotte vat de bevindingen concluderend samen in enkele 
aanbevelingen.
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4 Het RWF, een bestuurlijk platform waarin werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en overheden (gemeente en 
UWV) samenwerken, heeft er vooralsnog voor gekozen om de realisatie van de ambities in het kader van de Banenafspraak 
(Sociaal Akkoord 2013) als focus te nemen. 
5 De groep van 0 tot 15% arbeidscapaciteit wordt door het UWV formeel op 0% gediagnostiseerd en opgenomen in de Wajong 
regeling. Deze groep valt buiten de scope van het gemeentelijk Werk&Inkomen beleid, maar is wel client in overige delen van 
het sociaal domein.
6 Met de Participatiewet zijn nieuwe doelgroepen aan het WWB bestand toegevoegd. Burgers die voorheen in aanmerking 
kwamen voor een Wajong of een WSW indicatie, worden nu doorgeleid naar de WWB. Dat betekent een groeiend bestand, met 
een hogere complexiteit voor plaatsing door de beperkingen, naast een krimpend budget als gevolg van de bezuinigingen.
7 Deze visie blijkt dus geheel in lijn met de aanbevelingen van de SER in zijn rapport van 14 juni jongstleden.

II Het beleids(-historisch) perspectief

De voorliggende nota komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Al met de eerste voortekenen van 
verandering in 2012 – krimpende budgetten (zowel bij WSW als WWB) en nieuwe wetgeving in het 
verschiet – heeft de gemeente Lelystad beleid in gang gezet dat anticiperend op die veranderingen 
een sluitend antwoord moest bieden, vooral ook in meerjarig perspectief. Dat gebeurde langs een 
drietal lijnen: de gemeentelijke regierol, de herziening op de uitvoering en de ontwikkeling van de 
lokale arbeidsmarkt.

Ingegeven, naast de inhoudelijke afwegingen, door de wens om de financiële risico’s van het 
rijksbeleid op de re-integratie te managen, is in 2013 het WBL opgericht als inbestedingsorganisatie 
voor de toeleiding naar arbeid. Tegelijkertijd is aansluiting gezocht bij het Regionaal Werkbedrijf 
Flevoland (RWF) en zijn de ambities geformuleerd voor een regionale arbeidsmarkt.4 Een van de 
grote winstpunten vanaf de start van het WBL was de voorziene samenwerking van WBL en CvW, 
waardoor de infrastructuur van de WSW organisatie maximaal benut kon worden en financiële risico’s 
konden worden afgevangen.

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn de doelgroepen van WSW en WWB 
samengebracht onder de nieuwe wet. De scope van de klantgroep die in aanmerking komt voor 
ondersteuning bij re-integratie naar werk, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, is daarmee 
verbreed tot de groep die varieert van pakweg 15 tot 100% arbeidscapaciteit.5 De nieuwe wet vormde 
daarmee aanleiding om het succesvolle, in 2012 ingezette beleid door te trekken naar 2020, rekening 
houdend met enerzijds een groeiend klantenbestand en anderzijds nieuwe financiële risico’s.6 Aan de 
eerdere beleidskeuzes – bijvoorbeeld het uitbesteden van de uitvoering en de nauwe samenwerking 
van WBL met CvW – worden als het ware aanvullende elementen toegevoegd. 

Vanuit de gemeentelijke regie die zich vanaf 2012 voor een belangrijk deel richt op het managen van 
de financiële risico’s, niet door bezuinigen maar juist door te investeren in slimmere producten en 
werkwijzen, wordt deze lijn doorgetrokken, ook voor de toekomst van de WSW infrastructuur. In plaats 
van kiezen voor platte afbouw, gerelateerd aan het krimpend bestand van WSW-ers onder de ‘oude’ 
regeling, wil de gemeente juist de kennis, kunde en infrastructuur van CvW verzilveren binnen een 
nieuw integraal uitvoeringsmodel.7 Opbouwen derhalve, in plaats van afbouwen.
Met de inrichting van het WBL in 2013 en de beoogde samenwerking met CvW, hebben college en 
raad toentertijd een expliciete keuze gemaakt om een brede werkvoorziening in het leven te roepen, in 
die zin dat met die samenwerking de uitvoerende participatie- en re-integratietaken van WWB en 
WSW door inkoop in één uitvoeringsorganisatie werden samengebracht. Daarmee werd de lokale 
regie en dus ook het financieel risicomanagement veiliggesteld, en werd tegelijkertijd de winst geboekt 
van opschaling. 

In 2015 is de raad akkoord gegaan met het voorstel van het college om het WBL door te laten groeien 
in een netwerkorganisatie (De Compagnie) waarbinnen WBL, CvW en het lokale bedrijfsleven de 
grondslag vormen voor de beoogde inclusieve arbeidsmarkt. Het is de stellige overtuiging van het 
college dat de oplossingen voor de knelpunten in de uitvoering, of ze nu ingegeven worden door 
bezuinigingen of complexe doelgroepen, uitsluitend gevonden kunnen worden in een hechte 
samenwerking van overheid, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld. (Waarbij het 
van groot belang is dat overheid, onderwijs en maatschappelijk middenveld zich bewust zijn van het 
feit dat ook zij zelf werkgevers zijn.)

Om deze samenwerking vorm te geven is gekozen voor de netwerkorganisatie, om deze ook inhoud 
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te geven wordt in 2016 sterk ingezet op het zogenaamd Lelystad Akkoord, een verklaring van 
vertrouwen in de totstandkoming en groei van een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt, waaraan alle 
werkgevers zich kunnen verbinden. Met dit akkoord, waaronder natuurlijk ook de ambities in het kader 
van de Banenafspraak kunnen worden geplaatst, wordt niet slechts ingezet op het halen van quota in 
termen van gesubsidieerde banen. Het gaat er veeleer om dat de werkgevers in gezamenlijkheid 
beseffen dat niet de beperkingen relevant zijn van een persoon die zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, 
maar dat het uitsluitend gaat om diens vermogen tot productieve uren! Die cultuuromslag, samen met 
de toepassing van nieuwe instrumenten waarmee de overheid bepaalde ongemakken voor de 
werkgever kan afvangen - zoals de loonkostensubsidie – vormt samen met de alliantie met het 
speciaal- en praktijkonderwijs het fundament onder de inclusieve arbeidsmarkt, lokaal en regionaal.

2016 - het onderzoek. De vraag vanuit de raad om een aantal scenario’s op te stellen waarbinnen 
zowel de (financiële) kansen als risico’s voor de gemeente zichtbaar worden gemaakt is directie en 
wethouders in overleg met de Raden van Commissarissen van CvW en WWB vertaald in een 
onderzoeksopdracht. Deze vormde de grondslag voor een tweetal onderzoeksvragen die in het 
voorjaar van 2016 nader zijn uitgewerkt in scenario’s. Deze scenario’s hebben niet alleen betrekking 
op Concern voor Werk (hierna CvW) maar ook op twee belangrijke opdrachtgevers, te weten het 
Werkbedrijf Lelystad BV (hierna WBL) en de Werkcorporatie (hierna Weco) . Immers gelet op de 
sterke banden en de als gevolg daarvan groeiende positieve en potentiele wederzijdse afhankelijkheid 
tussen CvW en beide andere bedrijven, dienen ze gezamenlijk in de scope van deze nota te worden 
meegenomen. 

Vraag 1: Door welke ombuigingen en optimalisaties binnen de bedrijfsvoering bij CvW kan het 
oplopend tekort worden gedekt? 

Vraag 2: De banden en daarmee ook de gemeenschappelijke belangen van CvW en WBL 
groeien, daarmee wordt omgekeerd evenredig een transparante scheiding tussen de 
financiële huishoudingen van beide organisaties belangrijker. Hoe zien die gescheiden 
huishoudingen er op dit moment uit?

De onderzoeksvragen zijn niet opgesteld met het oog op onbuigzame begrenzingen, maar zijn 
bedoeld als uit te werken denkrichtingen waarvan de uitkomsten mogelijkerwijs met elkaar op 
onderdelen in verbinding gebracht kunnen worden. Dit laatste zodanig dat ogenschijnlijk strijdige 
doelen – financieel en maatschappelijk rendement – toch met elkaar in balans gebracht kunnen 
worden. De uitgewerkte onderzoeksresultaten hebben de grondslag gevormd voor de drie scenario’s 
die in deze nota worden aangereikt. 
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De conclusie. Op grond van het onderzoeksresultaat kan vastgesteld worden dat de kansen voor 
CvW om financieel gezond alleen door te gaan, zonder een verbindende relatie met de 
werkzaamheden in het kader van de WWB, klein genoemd kunnen worden. De financiële druk is 
eenvoudigweg te groot. Afnemende Aja-bijdragen, personeelsverloop, stijgende kosten op de 
infrastructuur, het zijn slechts enkele voorbeelden van de drempels die een eenzijdige doorstart van 
CvW naar een gezonde sociale onderneming in de weg staan. Daarmee is niet op voorhand gesteld 
dat het onmogelijk is, maar de bereidheid bij de gemeenten - de aandeelhouders en daarmee zowel 
investeerders als risicodragers - om de komende decennia blijvend jaarlijks bij te dragen aan een 
negatief bedrijfsresultaat is tenminste fraglich. 

Daar staat tegenover dat CvW als partner binnen een nieuwe, integrale uitvoeringsorganisatie een 
aantal onmisbare kaarten heeft om in te brengen. Kennis, kunde en ervaring, een operationele 
productie infrastructuur, een goed netwerk, het zijn enkele voorbeelden. Maar de potentiele winst op 
effectiviteit en efficiency, voor alle stakeholders - in het samenbrengen van de doelgroepen van de 
Participatiewet onder een enkel bestand, onder een enkele uitvoeringsorganisatie - is met stelligheid 
het allergrootste voordeel dat vermeld kan worden. Samen sterk is daarmee de meest beknopte maar 
ook de meest aansprekende conclusie van het onderzoek.
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8 De financiële analyse laat overigens op voorhand zien dat CvW ongeacht scenario 1 of 2 eerst een financieel neutraal 

startpunt zal moeten realiseren. Dat wil zeggen in de komende jaren een plan zal moeten doorvoeren dat berust op twee pijlers: 
transitie en nieuwe business, beide met het oog op verbetering van het bedrijfsresultaat. (Zie verder hoofdstuk IV.)

III Scenario’s op het uitvoeringsmodel inclusieve arbeidsmarkt

III.1 Inleidend 
Wanneer we onder de paraplu van de Participatiewet kijken naar de grote inhoudelijke uitdagingen – 
het WAT - en ons daarbij niet af laten leiden door detail vraagstukken, dan gaat het uiteindelijk maar 
om twee kernvragen: a) hoe bied je een voldoende divers en geschakeld aanbod dat recht doet aan 
de diversiteit en doorgroeipotentie van (ook) de (nieuwe) klanten, en; b) hoe manage je dat aanbod op 
een financieel gezonde wijze?

Diezelfde ‘eenvoud’ vinden we ook in de oplossingsrichtingen voor het organisatorisch vraagstuk, het 
HOE. Feitelijk biedt het beleidskruispunt maar drie scenario’s:8 

Handhaving van de status quo;1.
De uitvoerders van de WWB (WBL, Weco en Zeewolde) en WSW (CvW) varen ieder een 2.
eigen koers. Hetgeen betekent dat CvW zich moet handhaven, zonder de financiële input 
vanuit de WWB middelen en onder druk van teruglopende subsidies en een krimpend 
personeelsbestand, of;
WWB en WSW worden samengebracht in een nieuw, integraal uitvoeringsmodel.3.

Onderstaand wordt elk van de drie scenario’s weergegeven, waarbij een beeld wordt geschetst van de 
inhoudelijke voor- en nadelen van elk scenario. De financiële effecten – voor- of nadelig – worden 
zichtbaar gemaakt in hoofdstuk IV, de financiële paragraaf.

III.2 Scenario 1: Handhaving van de status quo
Zoals bij iedere scenariostudie het geval, is ook hier de eerste optie die van ongewijzigd verder gaan 
op het bestaande pad. De respectievelijke WWB organisaties kopen diensten in bij CvW zoals ze dat 
in de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Het voordeel van dit scenario is dat er geen wijzigingen 
optreden en er dus ook geen acties hoeven te worden ondernomen. Het implementatiejaar 2015 was 
immers al druk genoeg en een periode van relatieve rust is welkom. Echter aan dit scenario kleven 
ook twee bezwaren:

CvW heeft zoals we al hebben gezien in de komende jaren in het kader van de transitie te a.
maken met een stevige financiële druk. Deze druk zal zich vertalen naar maatregelen die 
raken aan de productieomgevingen, de bezettingsgraad, enzovoorts. Even zo onvermijdelijk is 
dat de inkopende re-integratie organisaties – WBL en Weco – daar gevolgen van zullen 
ondervinden, bijvoorbeeld in de zin van prijsstijgingen. Belangrijk is dat de inkopende 
organisaties geen enkele invloed kunnen uitoefenen op deze effecten, immers hebben zij 
geen alternatief. Er zijn geen andere aanbieders in de lokale/regionale markt en door de 
inkoop relatie hebben zij zelf geen uitvoeringsorganisatie die het werk kan terugnemen. Beide 
organisaties lopen dus het risico de nadelige gevolgen te ondervinden van een transitieproces 
waar zij in principe niets mee van doen hebben;

Het is al eerder aangegeven, in de WWB groeien de klantbestanden en verminderen de b.
middelen om deze klanten te helpen. De belangrijkste opdracht voor WBL en Weco zou dan 
ook moeten zijn om pro-actief in te zetten op verandering. Dat wil zeggen op zoek gaan naar 
slimmere, meer effectieve producten die hoger renderen in termen van uitstroom en minder 
kosten per klant. Door de huidige situatie, waarbij in effect CvW de hoofduitvoerder is, kan de 
inkopende organisatie WBL nauwelijks sturen op verandering. Immers heeft zij geen 
zeggenschap in de bedrijfsvoering van CvW. 

Concreet betekent dat voor het WBL dat het totaal aan actieve trajecten (pakweg 400) met een stagnerend 

budget niet verder kan groeien. Dat betekent ook dat met een groeiend klantenbestand onder de 

Participatiewet, een steeds grotere groep niet geholpen zal kunnen worden.
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9 Zie hoofdstuk IV: de financiële paragraaf.

Daarnaast voldoet scenario 1 niet langer aan de belangrijke voorwaarde die enkele jaren geleden nog 
een hoofdargument was om de inkooprelatie tussen WBL en CvW in te gaan, namelijk voldoende 
lokale grip op het financieel risicomanagement. Met de komst van de Participatiewet zijn er niet alleen 
risico’s ontstaan voor CvW maar ook voor de re-integratiebedrijven WBL en Weco. Dat zij een rol 
willen hebben in de aanpak van die risico’s spreekt voor zich, gezien het ‘eigen’ gemeentelijk belang.

III.3 Scenario 2: Gescheiden routes
CvW is een regionaal bedrijf en heeft en vertegenwoordigd derhalve regionale belangen, als de 
optelsom van de vier deelnemende gemeenten. Op het thema re-integratie (WWB) hebben de 
verschillende gemeenten evenwel ‘eigen’ belangen, zijn in die zin georiënteerd op de lokale 
arbeidsmarkt. Aldus geïnterpreteerd is het inzetten op twee separate beleidslijnen zeker niet 
ondenkbaar. 

Sedert 1 januari 2015 heeft CvW te maken met de uitvoering van een eindige WSW regeling. Wil zij 
kunnen voortbestaan als organisatie dan zal zij een dubbele opdracht mee moeten krijgen: a) een 
financieel verantwoorde afhandeling van de WSW, en; b) het genereren van voldoende nieuw emplooi 
voor de instandhouding van de organisatie.

Aan de WWB kant is de druk anders. Voor bijvoorbeeld het WBL is de opdracht organisatorisch 
minder complex, zij het inhoudelijk een enorme uitdaging. De organisatie zal gericht blijven op het 
verder uitbouwen van de netwerkorganisatie – de Compagnie - met het oog op de invulling van de 
(lokale) inclusieve arbeidsmarkt. De wijze waarop en de mate waarin dit gebeurt, in samenwerking 
met de ‘andere’ organisatie CvW, zal sterk afhankelijk zijn van de lokale belangen. WBL zal in 
toenemende mate investeren in een eigen uitvoeringsorganisatie, als hart van het netwerk en dus zal 
de financiële bijdrage van WBL aan de begroting van CvW geleidelijk aan afnemen. Het grote 
voordeel in dit scenario ligt bij het re-integratiebedrijf WBL dat alles in eigen hand heeft en dus 
maximaal kan sturen op lokale oplossingen.

Zoals eerder aangegeven is het zeker denkbaar dat CvW in dit scenario een doorstart kan maken, 
maar met een zware transitieklus en een krimpende orderportefeuille, omdat het WBL steeds meer 
een eigen koers zal gaan varen, wordt dat een stevige opgave.9 Daarnaast zullen beide organisaties 
in een ontvlechting te maken krijgen met extra kosten en (het afboeken van) desinvesteringen. Het lijkt 
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hoe dan ook een weinig aantrekkelijk scenario omdat beide organisaties de meerwaarde van een 
gezamenlijke doorontwikkeling laten liggen. 

III.4 Scenario 3: Social firm: de toekomst van de inclusieve arbeidsmarkt
De infrastructuur van CvW heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Naast de uitvoering van de 
WSW regeling heeft de organisatie zowel in opdracht van gemeente Lelystad (WBL) als ook in 
opdracht van NOP (Weco) een groot aantal re-integratietrajecten uitgevoerd in het kader van de 
WWB. Dat getuigt van expertise en het vermogen om nieuwe producten te omarmen en succesvol in 
praktijk te brengen. 

Waar het ook van getuigt is de meerwaarde van een integrale aanpak. Niet alleen zijn zoals we 
hebben gezien, de parallellen tussen de doelgroepen van WSW en WWB evident. Ook in de 
aansluiting tussen de verschillende re-integratie producten - variërend van arbeidsmatige 
dagbesteding tot toeleiding naar regulier werk langs de kortst mogelijke route – zien we vloeiende 
overgangen. In het bovenstaande uitvoeringsmodel, vastgesteld door de raad in 2015, voor de nieuwe 
netwerkorganisatie, is dat duidelijk zichtbaar.
Wat we vooral geleerd hebben in de afgelopen jaren, is dat naarmate de re-integratie activiteiten meer 
aansluiten bij en zelf ook deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt het resultaat verbetert. Met 
name dit laatste is van groot belang. De beste manier om de werkgever te overtuigen van de 
toegevoegde waarde van medewerkers - in die zin dat het gaat om hun productief vermogen en niet 
om de beperking - is dat zelf concreet aan te tonen in de productiepraktijk. Daarvoor zijn als 
organisatie een paar kwaliteiten vereist:

Je bent geen klassiek re-integratiebedrijf, maar een actieve onderneming, met een eigen 1.
productieomgeving, van waaruit medewerkers (kunnen) worden doorgeleid naar andere 
(externe) banen;
Je toont in de praktijk aan dat een financieel gezonde bedrijfsvoering zeker mogelijk is, ook 2.
met medewerkers die een lager productief vermogen hebben dan anderen;
Je bent in staat om allianties aan te gaan met de overige werkgevers op de (lokale/regionale) 3.
arbeidsmarkt;
Je bent in staat om actief het gedachtegoed voor de inclusieve arbeidsmarkt uit te dragen.4.
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10 Met gastorganisatie worden al die partnerorganisaties bedoeld die werkervaringsplaatsen, verloningsplaatsen, etc. bieden.
11 Gezien de politieke ontwikkelingen en het jongste advies van de SER is het alleszins realistisch te veronderstellen dat 
Klijnsma Beschut Werken verplichtend zal opnemen in aanvullende wetgeving. De extra kosten die dat met zich mee zal 
brengen vormen een extra argument voor scenario 3 dat door efficiencywinst tot besparingen zal leiden en dus middelen zal 
genereren voor dit kostbare product.

Scenario 3 betekent dus een transformatie van lokale re-integratie bedrijven en WSW 

bedrijf naar één regionale, sociale onderneming; een social firm.

Natuurlijk kunnen de gemeentelijke re-integratiebedrijven zoals het WBL die richting onafhankelijk 
inslaan, net zoals CvW haar transitieproces onafhankelijk kan doorlopen (scenario 2). Maar dat zou 
betekenen dat de gemeenten met elkaar grote kansen laten liggen. Op grond van de ervaringen van 
de laatste jaren en met de uitkomsten van de financiële analyse – inclusief nieuwe elementen zoals 
maatwerkfinanciering in plaats van trajectfinanciering, de toevoeging van loonvormende arbeid aan re-
integratietrajecten, en een bijdrage regeling vanuit de gastorganisatie10 (zie hoofdstuk IV) – is het veel 
aantrekkelijker om de volgende stap te zetten in de samenwerking tussen WWB en WSW: namelijk 
een versmelting tot een integraal uitvoeringsmodel, een social firm die zowel lokaal als regionaal 
doelgericht kan opereren. 

Op grond van de efficiencywinst die geboekt wordt door enerzijds de opschaling in aantallen alsmede 

de veel grotere diversiteit in activiteiten binnen de social firm, wordt het mogelijk om met hetzelfde 

budget veel grotere groepen klanten te bedienen!

In de nieuwe social firm wordt de uitvoering van de oude WSW-regeling een van de productgroepen, 
naast bijvoorbeeld Industrie en Groen. Daarnaast worden nieuwe producten zoals Beschut Werken 
nieuwe stijl ontwikkeld.11 De social firm heeft medewerkers in dienst met en zonder beperking. Dat 
sprake is van verschillende vormen van arbeidsvoorwaarden is een administratief gegeven en voor de 
productieomgeving als zodanig van ondergeschikt belang. De uitvoering van de WWB, in de zin van 
uitstroom naar externe banen, gebeurt binnen de productgroep Toeleiding naar Arbeid, een soort 
uitzendbureau. Voor alle productgroepen gelden productienormen en de verwachte bijdrage aan een 
positief bedrijfsresultaat. Voor alle productgroepen geldt tevens dat re-integratie deel uitmaakt van de 
dagelijkse bedrijfsvoering. Het bieden van vaste of tijdelijke werkplekken aan (kwetsbare) burgers is 
gemeengoed binnen de organisatie. Het doen uitstromen van medewerkers – WSW of WWB profiel – 
is een permanente ambitie.
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12 Hier is overigens nog wel sprake van een lopende Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

De social firm vestigt zich als regulier bedrijf en vormt het hart van de nieuwe netwerkorganisatie de 
Compagnie. Dat wil zeggen dat het imago van WSW organisatie (CvW) of re-integratiebedrijf 
(WBL/Weco) wordt losgelaten. Op de inclusieve arbeidsmarkt gaat het immers om de productiviteit en 
niet om de beperking. Een expliciete koppeling van een medewerker aan een gesubsidieerde regeling 
zoals WSW of Banenafspraak heeft een onnodig stigmatiserende werking. Natuurlijk zijn deze 
regelingen van belang voor financiering en dergelijke, maar – en we benadrukken het op deze plek 
nog maar eens - hetgeen uitgedragen wordt naar de (potentiele) werkgever is de capaciteit van de 
medewerker, niet primair de subsidiebron.

 

Deze cultuuromslag beperkt zich niet alleen tot de werkgevers, zij het privaat of publiek. In haar rol 
van regisseur en uitvoeringsverantwoordelijke op het re-integratiebeleid, is het belangrijk dat de 
overheid het onderscheid tussen WSW en WWB loslaat. Het zou een gemiste kans zijn om naast het 
nieuwe WWB bestand, waarin sedert 1 januari 2015 ook klanten instromen met een WSW of Wajong 
profiel, het ‘oude’ WSW bestand een status aparte te geven. WSW en WWB zijn als een eeneiige 
tweeling onder de Participatiewet verenigd. Een integrale uitvoeringsorganisatie voorkomt het 
onderbrengen van de klant binnen een specifieke ‘kolom’ en bevordert daardoor de (kans op) 
doorstroming naar arbeidsomgevingen met een minder intensieve begeleidingscomponent.

Bezien vanuit dat perspectief is het beheren van meerdere uitvoeringsorganisaties onder één enkele 
wet niet slim, noch in bedrijfseconomische zin, noch in beleidsmatige zin. De volgende stap van de 
brede werkvoorziening die in Lelystad in 2013 tot stand is gebracht, naar de inrichting van een 
integrale uitvoeringsorganisatie – een social firm - lijkt daarom voor de hand liggend.

III.3 De scenario’s uitgezet in de tijd.

Scenario 1. N.v.t.
Scenario 2. De ontvlechting van CvW en WBL zal ook vanwege de financiële druk – zowel binnen de 
WSW als de WWB - binnen 1 tot 2 jaar moeten plaatsvinden.12

Scenario 3. De opbouw van de social firm zal zeker 3 jaar in beslag nemen. In de eerste jaren zullen 
de belangrijkste stappen gezet moeten worden, zoals:
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De verbetering van het bedrijfsresultaat van CvW door middel van het transitieproces, a.
(efficiencyslagen en productieverhoging);
De integratie van werkprocessen van CvW, WBL en Weco, in één uitvoeringsorganisatie;b.
Investeringen op cultuuromslag van sociale werkvoorziening en/of re-integratiebedrijf naar c.
een social firm (inclusief het daarbij passend imago).
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IV De financiële paragraaf

IV.1 De financiële effecten van de scenario’s

We hebben al gezien dat zich drie mogelijkheden voordoen, drie scenario’s waaruit het bestuur een 
keuze kan maken. Maar ongeacht het scenario, aan de besluitvorming zal een gedegen financiële 
onderbouwing vooraf moeten gaan. Dat is dan ook wat in het voorliggende hoofdstuk wordt 
aangereikt. 

IV.1.1 Scenario 1: Handhaving van de status quo

Scenario 1

          

Meerjarenraming 2017-2020 Concern voor Werk NV  

(Efficiencyverslechtering 2%)  

  

 2016* 2017 2018 2019 2020

Aantal AJA, WSW 610 586 562 540 518

Aantal FTE, WSW 590 566 544 522 501

  

  

(In € 1.000)  

WSW-subsidie 15.311 14.405 13.548 12.737 11.968

  

Bijdrage dienstverlening Werkbedrijf Lelystad BV 888 +2% +2% +2% +2%

  

  

Resultaat Concern voor Werk NV 76 74 -698 -1.346 -1.962

  

Extra bijdrage NTW vanuit social firm 0 0 75 150 225

  

Verwacht nettoresultaat 76 74 -623 -1.196 -1.737

  

* In afwijking van de vastgestelde en goedgekeurde begroting.     

CvW. Ondanks uitstekende resultaten in de afgelopen jaren, resultaten die opvallend positief afsteken 
tegen de moeizame omstandigheden waarin veel andere SW organisaties zich op dit moment 
bevinden, is de GR IJsselmeergroep, of beter gezegd CvW, toch ingehaald door de steeds 
ongunstiger wordende voorwaarden waaronder de organisatie haar werk moet uitvoeren.

De meerjarenraming van de GR IJsselmeergroep laat een oplopend tekort zien als gevolg van de 
subsidiedaling per medewerker (het P-effect) en het langzamer dalend volume WSW-medewerkers 
ten opzichte van de ramingen vanuit het ministerie (het Q-effect). De saldering van het P- en Q-effect 
leidt tot een cumulerend jaarlijks tekort dat - in het ongunstigste geval – op kan lopen tot € 1.737.000 
in 2020. Een tussentijdse fiscale maatregel (LIV) en een eventuele herberekening op het Q-effect 
hebben mogelijk een dempende werking, maar het genoemde tekort zou dan - in het gunstigste geval 
– nog steeds zo’n ………. Euro bedragen in 2019.
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WBL. Op de begroting van het WBL rust geen druk in die zin dat aan de raad is toegezegd dat er 
nooit sprake zal zijn van een hogere inkoop dan het beschikbaar gesteld budget toestaat. Wel is al 
eerder aangegeven dat door de stijgende klantaantallen en een krimpend budget de kosten-baten 
balans moet veranderen. Dit om te voorkomen dat klanten thuis komen te zitten omdat er 
onvoldoende ondersteuning kan worden aangeboden. Uit het financieel overzicht van het WBL 
kunnen we transparant afleiden wat de kosten zijn voor instandhouding van de organisatie, wat 
uitgegeven wordt aan inkoop en welke vergoeding wordt betaald aan CvW. 

Onder scenario 1 genereert het WBL een gemiddelde duurzame uitstroom van 110 klanten per jaar. 
Dat levert een meerjaren besparing op het BUIG budget. 

Aantal uitgestroomde cliënten 110

Toename uitstroom 0

gemiddelde uitkeringsprijs  €               13.900 

2017  €         1.529.000 

2018  €         1.529.000 

2018  €         1.529.000 

Totale besparing bij duurzame uitstroom *  €         4.587.000 

(* Het uitgangspunt voor een duurzame (structurele) uitstroom is 3 jaar.)

IV.1.2 Scenario 2: Gescheiden routes

Scenario 2

          

Meerjarenraming 2017-2020 Concern voor Werk NV  excl. Werkbedrijf Lelystad BV  

  

 2016* 2017 2018 2019 2020

Aantal AJA, WSW 610 586 562 540 518

Aantal FTE, WSW 590 566 544 522 501

  

  

(In € 1.000)  

WSW-subsidie 15.311 14.405 13.548 12.737 11.968

  

Bijdrage dienstverlening Werkbedrijf Lelystad BV 0 0 0 0 0

  

  

Resultaat Concern voor Werk NV -812 -831 -1.621 -2.288 -2.923

  

Extra bijdrage NTW vanuit social firm 0 0 75 150 225

  

Verwacht nettoresultaat -812 -831 -1.546 -2.138 -2.698

  

  

* In afwijking van de vastgestelde en goedgekeurde begroting.     
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CvW. In scenario 2 heeft CvW te maken met de effecten van de sluiting van de WSW, zonder dat 
daar een (compenserende) omzet in opdracht van het WBL tegenover staat. Daarmee valt een 
bijdrage weg in de dienstverlening van het WBL van bijna een miljoen (€ 888.000). Het gevolg is een 
groot en snel oplopend tekort in het nettoresultaat.

WBL. Er is geen reden om te veronderstellen dat de uitstroomcijfers negatief beïnvloed worden door 
een scheiding van activiteiten tussen CvW en WBL. Het WBL blijft de beschikking houden over (de 
bulk van) het participatiebudget, met dien verstande dat de activiteiten die nu worden ingekocht bij 
CvW dan in eigen beheer worden uitgevoerd.

Er kan daarom uitgegaan worden van dezelfde besparingen op het BUIG budget - als gevolg van de 
uitstroom – als in scenario 1.

IV.1.3 Scenario 3: Social enterprising 

Scenario 3

          

Meerjarenraming 2017-2020 Concern voor Werk NV incl. Werkbedrijf Lelystad BV  

  

 2016* 2017 2018 2019 2020

Aantal AJA, WSW 610 586 562 540 518

Aantal FTE, WSW 590 566 544 522 501

  

  

(In € 1.000)  

WSW-subsidie 15.311 14.405 13.548 12.737 11.968

  

  

Resultaat totaal 76 139 -563 -1.138 -1.674

  

Extra bijdrage NTW vanuit social firm 0 0 150 300 450

  

Verwacht nettoresultaat 76 139 -413 -838 -1.224

  

  

* In afwijking van de vastgestelde en goedgekeurde begroting.     

Scenario 3 biedt het resultaat van een integrale begroting CvW en WBL. De voordelen die behaald 
kunnen worden door een samengaan van beide uitvoeringsorganisaties in een social firm worden 
gespiegeld in de begroting. Het verwacht nettoresultaat is in scenario 3 veruit het meest gunstig. 
Daarmee wordt de kans om het geprognosticeerd tekort – in 2018 en verder – succesvol aan te 
pakken ook het grootst onder scenario 3.

De belangrijkste activiteiten waarmee de beoogde voordelen behaald kunnen worden zijn:

Verbreding van de productie activiteiten;a.
Efficiency winst op de inzet van de medewerkers over de verschillende bedrijfskolommen;b.
Efficiency winst door een aanscherping van de productieprocessen (lean);c.
Omzetgroei.d.
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Voor wat betreft de voordelen ten aanzien van het BUIG budget zien we in scenario 3 ook een forse 
toename van de (potentiele) besparing.
Zoals eerder aangegeven hebben de bovenstaande voordelen van de integrale uitvoeringsorganisatie 
als aanvullend voordeel dat de hoeveelheid klanten die ondersteund kan worden in het re-
integratieproces naar regulier werk – op dit moment zo’n 400 per jaar - sterk toe zal nemen. 

De verwachting is daarom dat met hetzelfde budget waarmee nu een gemiddelde uitstroom wordt 
gegenereerd van pakweg 110 klanten per jaar, stapsgewijs de uitstroom zal kunnen groeien tot 
uiteindelijk tweemaal zoveel. In onderstaande tabel is een prognose opgenomen die uitgaat van een 
dergelijke toename in uitstroom en de effecten daarvan op het BUIG budget over een periode van drie 
jaar.

Scenario 1 Scenario 3 Scenario 3

Aantal uitgestroomde cliënten 110 165 220

Toename uitstroom 0 50% 100%

gemiddelde uitkeringsprijs  € 13.900  € 13.900  € 13.900 

                                    2016  € 1.529.000

2017  € 1.529.000  € 2.293.500   

2018  € 1.529.000  € 2.293.500  € 3.058.000 

2019  € 2.293.500  € 3.058.000 

                                    2020  € 3.058.000

Totale besparing bij duurzame uitstroom *  € 4.587.000  € 6.880.500  € 9.174.000 

  (*Het uitgangspunt voor een duurzame (structurele) uitstroom is 3 jaar.)

In kolom een is de besparingsprognose opgenomen bij een onveranderde aanpak in de komende 
jaren (scenario 1). In kolom twee is aangegeven wat het effect is bij een toename van de uitstroom 
met 50% - van 110 naar 165 per jaar – in kolom drie is aangegeven wat het effect is bij een 
verdubbeling van de uitstroom tot 220 per jaar. 
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V Conclusies en Aanbevelingen
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13 Een sluitende begroting. Het dekken van het oplopend tekort door ombuigingen en optimalisaties binnen de bedrijfsvoering 

bij Concern voor Werk. Dit heeft zowel betrekking op de uitvoeringsprocessen als ook op de aard van elk product in het 
bijzonder en de samenstelling van het productenpakket in het algemeen. Vooralsnog is het voornemen – met name vanwege de 
gewenste continuïteit in de bedrijfsvoering en het daarmee direct samenhangend beschutte werkklimaat voor de doelgroep - 
daarbij te kiezen voor een 1/3 kostendaling en 2/3 resultaatverbetering. Hierbij zal productinnovatie een nadrukkelijke plek 
innemen.
14 Een gescheiden financieel beeld van CvW en WBL. Voor besluitvorming op een volgende stap in de verbinding van CvW 

en WBL is eerst een transparante scheiding tussen de financiële huishoudingen van beide organisaties nodig. Immers is het 
WBL een lokale en CvW een regionale organisatie, waarbij beide organisaties verschillende belangen vertegenwoordigen. 
Hoewel enigszins paradoxaal moet deze ontvlechting juist een basis creëren voor een nog hechtere vorm van samenwerking. 

Bijlage 1: De onderzoeksopdracht

I.1 De vragen. 
De onderzoeksopdracht – die zich in het kader van deze nota vooralsnog beperkt heeft tot de Lelystad 
situatie - is teruggebracht tot een tweetal vragen:

Vraag 1: Door welke ombuigingen en optimalisaties binnen de bedrijfsvoering bij CvW kan het 
oplopend tekort worden gedekt?13 

Vraag 2: De banden en daarmee ook de gemeenschappelijke belangen van CvW en WBL 
groeien, daarmee wordt omgekeerd evenredig een transparante scheiding tussen de 
financiële huishoudingen van beide organisaties belangrijker. Hoe zien die gescheiden 
huishoudingen er op dit moment uit?14

De onderzoeksvragen zijn niet opgesteld met het oog op onbuigzame begrenzingen, maar zijn 
bedoeld als uit te werken denkrichtingen waarvan de uitkomsten mogelijkerwijs met elkaar op 
onderdelen in verbinding gebracht kunnen worden. Dit laatste zodanig dat ogenschijnlijk strijdige 
doelen – financieel en maatschappelijk rendement – toch met elkaar in balans gebracht kunnen 
worden.

De uitgewerkte onderzoeksresultaten hebben samen met de hieronder opgenomen resultaten van de 
SWOT analyse de grondslag gevormd voor de drie scenario’s die in deze nota worden aangereikt. 

I.2 De bouwstenen en voorwaarden.
Voor het vaststellen van de scenario’s, zijn de bedrijfsonderdelen die nu binnen Concern voor Werk 
en het Werkbedrijf bestaan onderzocht op zowel financiële performance als maatschappelijke 
meerwaarde. Hiervoor zijn enkele ratio’s gehanteerd, te weten:
 
Ratio 1: Bedrijfsonderdelen worden gezien als zelfstandige eenheden waarmee ‘geschoven’ 

kan worden, naargelang beoogd of haalbaar financieel, organisatorisch, procesmatig 
of anderszins rendement.

Ratio 2: De wijze waarop de werkzaamheden binnen CvW dan wel het WBL gefinancierd 
worden is aan een heroverweging toe. Bijvoorbeeld door het afstand nemen van 
trajectfinanciering.

Ratio 3: Financieel uitgangspunt 1 is dat niet bezuinigd wordt op het huidige budget, maar dat 
gezien de schaarsheid van kapitaal, elke euro aantoonbaar zo effectief als mogelijk 
wordt ingezet. Dit maakt de vraag of de kosten voldoende in relatie staan tot het 
beoogd dan wel behaald resultaat, impliciet aan ieder scenario. Dat vraagt om een zo 
‘hard’ mogelijke definitie van financiële en maatschappelijke meerwaarde.

Ratio 4: Financieel uitgangspunt 2 is dat beide organisaties onafhankelijk van elkaar een 
sluitende begroting hebben, dan wel door het nemen van maatregelen verkrijgen. Dit 
om de financiële risico’s voor de gemeente tot een minimum te beperken.


