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1. Toelichting op het implementatieplan 

 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is het implementatieplan voor de transitie van Concern voor Werk naar een sociale 
onderneming. Het is een nadere uitwerking en invulling van het “Businessplan Social Firm” uit oktober 
2017 waarbij in acht genomen de besluitvorming binnen het bestuur van de GR eind 2018. Het 
bestuur heeft toen immers besloten de WerkCorporatie Noordoostpolder (WeCo) en Werkbedrijf 
Lelystad (WBL) als zelfstandige organisatie te laten voortbestaan en de transitie naar sociale 
onderneming binnen Concern voor Werk te laten plaatsvinden.  
 
Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrond en totstandkoming van het implementatieplan.  
Het volgende hoofdstuk gaat in op de veranderende arbeidsmarkt waarbinnen de Social Firm een rol 
gaat spelen en beschrijft de ambities en samenwerkingsrelatie met werkgevers en andere 
belanghebbenden.  
Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven twee pijlers van de Social Firm: het plaatsen van medewerkers op 
(reguliere) banen en de instrumenten die daartoe worden ingezet en de productiefaciliteiten die 
worden geboden. De laatste twee hoofdstukken gaan in op de governance en de financiële 
verkenning. 
 
In eerste instantie is een implementatieplan opgesteld waarbij – conform de uitgangspunten van het 
Businessplan – de werkbedrijven (WBL en WeCo) onderdeel uitmaken van de coöperatie Social Firm. 
Daarbij was een tijdlijn opgenomen om de werkbedrijven te laten integreren. In de 
bestuursvergadering van 10 december 2018 is besloten de transitie te laten plaatsvinden binnen 
Concern voor Werk en de WeC en WBL hun volledig zelfstandige positie te laten behouden. Tevens is 
besloten, conform het advies van Pels Rijcken en Drooglever Fortuyn, de bestaande 
Gemeenschappelijke Regeling om te vormen naar een lightversie van een GR (Bedrijfsvoerings-
organisatie). 
 

1.2 Context 
De Social Firm is een nieuwe organisatie met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling als 
aandeelhouder. Het doel is om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Dit is een arbeidsmarkt 
waarin iedereen meedoet en waarin zoveel mogelijk reguliere arbeidsplaatsen worden ingevuld. 
 

De kaders uit het Businessplan zijn: 
 De Social Firm zet in op een arbeidsmarkt waar altijd ruimte is voor mensen die (nog) niet 

in staat zijn de reguliere arbeidsmarkt te betreden.  
 50% van het personeelsbestand van de Social Firm bestaat uit mensen met een 

arbeidsbeperking en daarmee realiseert de Social Firm het tienvoudige van de ambitie van 
de markt van 5%. 

 Realiseren van financieel voordeel door samenvoeging van de huidige uitvoerende 
organisaties, vernieuwende producten en diensten en krachtige voorbeeldwerking naar 
lokale en regionale werkgevers voor een brede inzetbaarheid van arbeidspotentieel. 

 
Dit implementatieplan rept diverse keren over ‘de doelgroep’ of ‘doelgroepen’. Met de komst van de 
Participatiewet is het wettelijke kader en zijn de rijksbijdragen voor de doelgroepen veranderd.  
De Participatiewet zette een stop op de toegang tot de sociale werkvoorziening en beperkte de 
toegang tot de Wajong (jonggehandicapten) tot mensen met een volledige arbeidsbeperking.  
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De doelgroepen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn ontwikkelen zich globaal volgens 
onderstaande grafiek1: 
 

 

 
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055  

De afbeelding is een illustratie van de verwachte omvang van de doelgroepen waarvoor gemeenten 
verantwoordelijk zijn als gevolg van de wetswijziging. Dit is zonder rekening te houden met externe 
omstandigheden zoals de economische situatie. De omvang van de totale doelgroep lijkt toe te 
nemen. Dit is niet zo. Vanaf 2015 verschuift een deel van de Wajong van UWV naar gemeenten. 
 
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bijstand (groen) is onveranderd. Het aantal Wsw-ers daalt 
door het stopzetten van de instroom (oranje). Budgettair daalt de rijksbijdrage voor de Wsw en stijgt 
de rijksbijdrage voor het ondersteunen van de doelgroepen nieuw Beschut (blauw) en de nieuwe 
doelgroep (rood en geel). 
 
De werktitel van de nieuwe organisatie is: ‘Social Firm’. Er wordt een zorgvuldig proces doorlopen 
voor het vinden van een definitieve naam en bijbehorend beeldmerk.  

2. De inclusieve arbeidsmarkt 

 

2.1 Een veranderend en uitdagend speelveld  

Enkele jaren terug ontstonden de eerste gedachten over de vorming van de Social Firm die bijdraagt 
aan een inclusieve arbeidsmarkt in de regio. De argumentatie was om een inclusieve arbeidsmarkt te 
realiseren en om de dreigende omvangrijke tekorten in de uitvoering van de Participatiewet terug te 
dringen. Een werkomgeving waarbij mensen met en zonder beperking samenwerken blijkt het hoogste 
maatschappelijke en financiële rendement op te leveren. Dit kan door de Social Firm te ontwikkelen 
als een sociale onderneming die werk biedt of de kansen op werk maximaliseert. 
 
Verder valt de groeiende dualiteit onder de Participatiewet op. Bij de introductie van deze wet lag de 
nadruk vooral op het vinden van banen en het begeleiden van mensen met een beperking of 
anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels zien we een toenemende vraag naar 
arbeidskrachten door de economische groei en verdwijnende en opkomende beroepsgroepen en 
verschuivingen in beroepsprofielen als gevolg van digitalisering en robotisering. Dit betekent dat de 
prioriteit zich verlegt naar het zo effectief en efficiënt mogelijk matchen van de vraag naar en het 
aanbod van arbeid. De prognoses van de regionale arbeidsmarkt versterken deze urgentie. 

 
Als gevolg van bovenstaande veranderingen wordt werk onder de Participatiewet meer een 
strategisch instrument voor gemeentelijke ontwikkeling. Dit uit zich in termen van regionale 
economische positionering en ontwikkeling, versterking van de lokale sociaal-economische 
infrastructuur en daarmee samenhangende demografische effecten op de samenstelling van de 
(beroeps)bevolking. Dit laatste met een cruciale verbinding naar onderwijs. Binnen dit uitdagende 
speelveld geeft de Social Firm invulling aan een inclusieve arbeidsmarkt. 
  

                                                           
1 Bron: Werk bespaart bijstand, Cedris 

Rood en Geel:  = mensen met een 
beperking van het arbeidsvermogen  
 
Blauw = Beschut Werk 
 
Oranje = sociale werkvoorziening 
 
Groen = bijstand 
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Doelstellingen: 
 Een divers aanbod voor alle doelgroepen onder de Participatiewet aangevuld 

met waar nodig reguliere medewerkers. Binnen de Social Firm heeft tenminste 
50% van de medewerkers een arbeidsbeperking.  

 Een zoveel als mogelijk sluitende begroting ondanks oplopende tekorten 
veroorzaakt door de teruglopende rijksbijdrage. 

 Een solide maatschappelijke onderneming die bijdraagt aan het 
vestigingsklimaat voor bedrijven. 

 Een organisatie die samen met WBL, WeCo en de aandeelhoudende 
gemeenten zorgt voor een inclusieve arbeidsmarkt en maximale invulling van 
vacatures. 

 
Een gemeente is (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beroepsbevolking en verbindende 
terreinen als het onderwijsaanbod en de economische ontwikkeling van de regio via de ontwikkeling 
van bestaande en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Werk is onder de Participatiewet steeds 
minder een sociaal product vanuit zorgoptiek en steeds meer een middel om arbeidspotentieel 
volwaardig te benutten ter versterking van de economische structuur.  
 

2.2 Ambities  
Innovatie 
Er wordt een innovatieve aanpak gevolgd om de ambities te realiseren (matching, realiseren 
loonwaarde, begeleiding, werkondersteuning) en de diversiteit aan doelgroepen te bedienen.  

 
De innovatieve aanpak krijgt invulling door: 

 Het inspelen op ontwikkelingen in de markt, waarbij de Social Firm in nauwe afstemming en 
verbinding opereert met WBL, WeCo, Regionaal Werkbedrijf, bedrijfsleven, (speciaal en 
praktijk) onderwijs en maatschappelijke organisaties. 

 De werkvloer, waarbij rondom de inzet van instrumenten en de productie nieuwe inzichten 
ontstaan (zoals bijvoorbeeld het LEAN-traject). 

 
Het doel is dat de Social Firm continue innoveert op de producten, instrumenten, interne 
bedrijfsvoering en de samenwerking en verbinding met partners. Dit om de doelgroepen zo effectief 
mogelijk te ondersteunen naar en met werk. 
 
Identificatie met de reguliere arbeidsmarkt  
De nieuwe organisatie gaat deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt. De integratie van de re-
integratie activiteiten – inclusief Wsw – op de arbeidsmarkt is succesvol verlopen, waarbij de huidige 
activiteiten nog onder de wettelijke geoormerkte regeling plaatsvinden. Met de Social Firm wordt de 
stap gezet naar een open organisatie met productielijnen en ondersteunende plaatsings- en re-
integratietaken om inwoners arbeidsfit te maken. Dat is de stap van integratie naar een inclusieve 
arbeidsmarkt. 
 
Implementatie 
De ambities, prioriteiten en innovaties vragen veel van een organisatie in opbouw die de Social Firm 
is. De huidige activiteiten ter ondersteuning van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
zullen effectiever en efficiënter moeten worden. Daarmee worden middelen vrijgemaakt om te 
investeren in nieuwe activiteiten en prioriteiten.  
 
Enkele belangrijke stappen zijn: 
 

 Vergroten van de productiecapaciteit en verbeteren van bedrijfsprocessen door toepassing 
van Lean. 

 Herschikking van bestaande activiteiten, taken en functies om invulling te geven aan de 
ambities en de prioriteiten. 

 Versterken van de samenwerking met werkgevers (zie onderstaande paragraaf) 
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2.3 Samenwerken met werkgevers 
De Social Firm is een regionale onderneming midden in het Flevolandse bedrijfsleven. Door 
samenwerkingsverbanden met regionale bedrijven wordt een bijdrage geleverd aan het tot stand 
komen van de inclusieve arbeidsmarkt. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. 
Het betreft het doorontwikkelen van bestaande samenwerkingsverbanden en het introduceren van 
nieuwe.  
 
Hierbij komen de volgende modellen aan de orde: 
 

1. Joint ventures  
Bij een joint venture ontstaat een samenwerkingsverband waarbij de partners zelfstandig 
blijven bestaan. Een joint venture kan ook opgezet worden voor een speciaal project. De 
kernkwaliteit van de Social Firm is het leveren van personeel. De kernkwaliteit van de 
samenwerkingspartner is het ontwikkelen van de business. Momenteel loopt er een aantal 
gesprekken met potentiele businesspartners.  
  

2. Samenwerking in een businessmodel 
Met reguliere bedrijven wordt gezamenlijk een business bedreven waarbij elke partner zijn 
eigen kernkwaliteiten inbrengt. Voorbeeld hierbij is de samenwerking op het gebied van 
schoonmaak. Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden verricht vanuit de Social Firm, 
specialistische werkzaamheden en andere ondersteuning wordt geleverd door het 
partnerbedrijf. Gezamenlijk wordt een totaalaanbod aan de markt geboden.  
 
Bij verschillende bedrijfsactiviteiten worden gesprekken gevoerd om bovenbeschreven model 
in andere branches in de markt te zetten. Dan wel activiteiten van de Social Firm in een 
businessmodel samen met de reguliere markt uit te voeren.  
 

3. Personeelsvoorziening 
Een kwaliteit van de Social Firm is het leveren van arbeidsfit personeel vanuit het bestand 
onder de Participatiewet. Met organisaties en bedrijven wordt een samenwerking aangegaan 
waarbij afspraken worden gemaakt over de inzet van personeel dat direct of na een 
introductieperiode op contract gaat. Voorbeelden hierbij zijn de samenwerkingen met  
Lelystad Airport en Inditex.  
 

4. New business 
In samenwerking met andere bedrijven en organisaties wordt continu gewerkt aan het 
opzetten van new business. Dit bij voorkeur in een reguliere setting of anders als onderdeel 
van de portfolio van de Social Firm.  
 

5. Uitbesteding van werkzaamheden 
Bedrijven maken volop gebruik van de kennis en expertise van de bedrijfsactiviteiten binnen 
de Social Firm. Op deze wijze wordt binnen de Social Firm werkgelegenheid gecreëerd voor 
diegenen die niet kunnen uitstromen naar regulier werk. Ook de SROI-paragraaf kan op deze 
wijze worden ingevuld.  
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3. Plaatsing  

 

3.1 Context 

Binnen de huidige infrastructuur van Concern voor Werk, WBL en WeCo is er afdoende ervaring en 
expertise met re-integratietrajecten voor de doelgroep Participatiewet. Het is essentieel dat de 
verschillende re-integratieproducten complementair zijn met vloeiende overgangen in het brede scala 
van arbeidsmatige dagbesteding tot de kortste route naar regulier werk. 
 
Een belangrijke opdracht voor de nieuwe organisatie blijft het arbeidsfit maken van inwoners met 
afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

3.2 Aanbod re-integratie 

Ontwikkelen competenties en wegnemen belemmeringen 
Om een beeld te krijgen van de verschillende te onderscheiden doelgroepen zijn deze hieronder 
geprojecteerd. Daarbij is steeds aangegeven welke ondersteuning voor deze deelnemers per 
doelgroep beschikbaar is om de afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen verkleinen. Hierbij kunnen de 
onderwerpen in de blauwe kolommen als zeer belangrijk worden beschouwd.  
 

 
 

 
 

 
In bovenstaand overzicht is een projectie zichtbaar van de verschillende doelgroepen zoals deze zich 
in het jaar 2018 aandienden. 
Kijkend naar de trend over de afgelopen jaren wordt duidelijk dat door de snel krapper wordende 
arbeidsmarkt de mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hun weg naar de reguliere 
arbeidsmarkt steeds sneller vinden. 
 
Daarentegen neemt het bestand vanuit de WWB niet af. De oorzaak hiervan ligt onder meer in het feit 
dat de toestroom van mensen met een arbeidsbeperking die voorheen emplooi vonden binnen de 
kaders van de Wsw of de Wajong moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt.  
Daarnaast bestaat een belangrijk deel van het WWB-arbeidspotentieel uit mensen die beperkt of zeer 
beperkt inzetbaar zijn. 
 
Kortgezegd neemt het aantal mensen zonder baan, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, toe. 
 
 
 

aantal toestroom
/w

erkzaam
 binnen S

ocial Firm

kinderopvang

(bedrijfs)m
aatschappelijk w

erk

schuldhulpverlening

m
edische ondersteuning

psychische ondersteuning

fysiek fit program
m

a

jobcoaching bij uitplaatsing

em
pow

erm
ent

sollicitatievaardigheden

taaltraining

basis w
erknem

ers vaardigheden

beroepsvaardigheden

Mensen met een heel grote afstand tot de arbeidsmarkt (werken vaak minder dan 

16 uur per week) 135 65 20 80 0 5 5 0 80 10 105 0

Statushouders 40 5 30 20 30 0 0 0 0 40 40 30 0

Mensen met ernstige (psychische) problemen 10 0 10 5 5 10 7 5 8 0 0 10 5

Stagiaires uit speciaal onderwijs/jongeren/entree arbeiders (uitstroom vanuit MBO 

niveau 1 en 2) 30 0 0 0 0 3 0 30 0 30 0 30 0

Beschut Werk 45 5 7 7 3 5 5 8 8 0 0 10 7

Reclassering/ex gedetineerden 10 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 10 5

Doelgroepenregister 45 10 0 0 10 25 0 30 30 0 25 0

Situationeel beperkten 20 15 15 10 10 0 15 10 20 0 20 0

Reguliere medewerkers (medewerkers zonder subsidie) 180 90 20 90 90 90 0 10 40 160 0 160 0

Mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt 50 20 0 25 25 25 0 0 0 50 0 0 0

Jongeren 100 0 0 10 0 0 0 0 20 100 0 100 0

Boventalligen met nog een bestaand dienstverband bij een ander bedrijf 

(outplacement) 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 5 5

WSW cliënten 570 0 100 200 0 40 70 80 0 0 0 400

UWV cliënten met arbeidsbeperking en WW-cliënten (schadelastbeperking) 10 5 5 5 7 5 7 7 7 7 0 10 5

totaal 1250 215 192 457 180 218 97 190 173 452 50 515 427
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Allianties met de Sociale Kaart 
De Social Firm richt zich eerst op het aangaan en versterken van allianties om de benodigde 
interventies uit te voeren. Eerst proberen samen te werken met professionele organisaties zoals de 
sociale wijkteams, Doen!, WBL, WeCo, Stichting Welzijn, MDF en dergelijke en alleen wanneer het 
niet anders kan zelf de professionele kwaliteiten in eigen huis uitvoeren.  
 
Ontwikkelen werknemersvaardigheden 
Bij het denken over re-integratie gaat het vaak over het leren van een vak, zodat mensen weer mee 
kunnen doen in het arbeidsproces. Duidelijk is, dat het leren van een vak de “slot-act” is van het re-
integratieproces. Het proces van re-integreren begint bij het wegnemen van belemmeringen en het 
aanleren van de basale werknemersvaardigheden. 
 
Daarbij is de arbeidsmarktkrapte zo aan het toenemen, dat naast het wegnemen van belemmeringen, 
het aanleren van de basale werknemersvaardigheden vaak voldoende is om de stap naar het 
reguliere bedrijfsleven te maken. “Wanneer een sollicitant wil, is er al snel een plek”, is een 
veelgehoorde quote vanuit de werkgevers.  
Daarom zal de focus binnen de Social Firm ook liggen bij het aanleren van de basale 
werknemersvaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgesteld door het MKB zelf. 
Het gaat hierbij om: 
 

Sociale 
vaardigheden 

Motivatie Arbeidsvaardigheden Leerhouding 

taalbegrip energieniveau omgaan met kritiek nieuwsgierigheid 

persoonlijke hygiëne doorzettingsvermogen omgaan met hiërarchie zelfstandigheid 

omgevingssensitiviteit flexibiliteit afspraken nakomen samenwerken 

algemene houding discipline werktempo  

 
Binnen de Social Firm is al ruime ervaring met het op gestructureerde wijze ontwikkelen van 
bovenstaande vaardigheden. Aan het ontwikkelen van een goed werktempo moet binnen een aantal 
activiteiten meer focus worden gelegd. Dit is belangrijk om de sprong vanuit een re-integratietraject, 
naar een reguliere werkgever, zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Zelf emplooi bieden 
Naast het belangrijke streven om mensen klaar te maken voor deelname aan de reguliere 
arbeidsmarkt, zal er ook een groep zijn, die de stap naar de reguliere arbeidsmarkt niet kan maken. 
Dit omdat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt uiteindelijk te groot blijkt. Dit kan zijn oorzaak 
hebben in persoonlijke belemmeringen of door een te grote begeleidingsbehoefte, die in de reguliere 
arbeidsmarkt niet is op te brengen. 
 
Deze mensen vinden hun emplooi binnen de Social Firm. Het gaat hierbij om mensen met een Wsw-
dienstverband, mensen vanuit de regeling Beschut Werk en mensen vanuit de Banenafspraak. De 
opdracht voor de Social Firm is hierbij om deze mensen maximaal economisch te laten bijdragen. 
 
Binnen de Social Firm werken deze mensen samen met reguliere arbeidskrachten. De Social Firm is 
in zichzelf ook een inclusief opererende organisatie. 
De Social Firm biedt de mogelijkheid om mensen uit het doelgroepenregister op basis van een 
contract in dienst te nemen en deze mensen in te zetten op werkzaamheden vanuit gemeentelijke 
opdrachten. Via deze vorm van detachering tellen deze mensen mee voor de betreffende gemeente 
voor de Banenafspraak.  
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4. Productie 

 

4.1 Context 

In 2017 is in opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep een 
eerste businessplan geschreven om te komen tot een Social Firm. De bevindingen op het gebied van 
productie zijn onverkort van kracht. Dit businessplan bevat een analyse naar de activiteiten die de 
Social Firm gaat uitvoeren. Daarbij is op basis van het bestaande aanbod van Concern voor Werk, 
WBL/WeCo en gemeenten geredeneerd. De bestaande activiteiten zijn in het businessplan 
beoordeeld als passend en van toegevoegde waarde (maatschappelijk en financieel) voor de Social 
Firm.  
 

4.2 Productenaanbod 

Inleiding 
De op het businessplan verdiepende analyse van de producten is als volgt uitgevoerd: 

 Formuleren van criteria om de toekomstige productie aan te toetsen 

 Definiëren Product-Markt-Combinaties en aangeven hoe deze in te richten vanuit een 

referentiekader en de ambities op re-integratie 

 Aangeven welke new business c.q. allianties gewenst zijn 

 Aangeven welke bestaande business passend is 

 
In het streven naar het inrichten van een onderneming die haar doelen maximaal invult is het van 
groot belang dat de juiste denkvolgorde wordt gekozen. Daarbij zal eerst de “waarom-vraag” 
beantwoord moeten worden. Waarom bestaan we eigenlijk, wat is ons bestaansrecht? 
 
 

 
 
Waarom? 
Voor de Social Firm kan teruggegrepen worden naar de reeds geformuleerde missie van de 
onderneming. Deze is in het eerder opgemaakte businessplan als volgt geformuleerd:  
 
“De Social Firm draagt bij aan het tot stand brengen van de inclusieve arbeidsmarkt in de 
arbeidsmarktregio Flevoland in het algemeen en de deelnemende gemeenten van de Social Firm in 
het bijzonder” 
 
Door goed zichtbaar te maken wat ons drijft kunnen stakeholders en in het bijzonder de 
aandeelhouders, de klanten en de medewerkers zich daarin herkennen. Het gaat dan in eerste 
instantie niet om het maken van de producten of het leveren van de diensten, maar om de vraag hoe 
de Social Firm in de wereld staat. Wat het wil toevoegen; wat het wil betekenen voor haar omgeving. 
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Hoe? 
Na de “waarom-vraag” komt de “hoe-vraag”. Op welke manier gaat de Social Firm haar missie 
vervullen en tot goede producten en diensten komen. Vanuit de missie en visie zal de Social Firm dit 
doen door het actief uitdragen van de principes van de inclusieve arbeidsmarkt alsmede door het 
genereren van werkgelegenheid conform deze principes.  
 
Het zal dus gaan om het zo goed als mogelijk begeleiden van reguliere werkgevers bij het: 

 invullen van hun personeelsbehoefte;  
 ontwikkelen van kennis hoe de verschillende doelgroepen het best te laten functioneren op de 

werkvloer; 
 arbeidsfit maken van mensen zodat deze kansrijk zijn om de personeelsbehoefte van 

werkgevers in te vullen; 
 feitelijk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zijn geplaatst bij 

reguliere werkgevers. 
 
Binnen de Social Firm zullen ook werkzaamheden verricht worden ten dienste van afnemers. Dit 
volgens de principes van een inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij zullen binnen de organisatie van de 
Social Firm altijd meer dan 50% van de werknemers/deelnemers een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Hiermee realiseert de Social Firm het tienvoudige van wat de reguliere werkgevers in de 
banenafspraak ambiëren.  
 
Ten aanzien van management en aansturing van de eigen activiteiten binnen de Social Firm wordt 
uitgegaan van de Leanfilosofie. Niet alleen omdat er vanuit deze filosofie gestuurd wordt op 
kwaliteitsverbetering en continue procesoptimalisatie, maar ook omdat inclusiviteit in het 
productieproces en in het verbeteren voorwaardelijk is.  
 
Lean wordt binnen de Social Firm strategisch ingezet. Met Lean ontwikkelt de Social Firm een 
bedrijfscultuur die ervoor zorgt dat iedere medewerker kijkt naar de eigen processen door de ogen van 
de klant. Waar wordt tijd of resources of materiaal verspild waar de klant niet bereid is voor te 
betalen? Hoe kunnen we deze verspillingen samen elimineren? 
Lean is een manier van werken, een managementfilosofie. Een set van principes die leidend is in alles 
wat er gebeurt binnen het bedrijf. Natuurlijk worden er binnen de Leanfilosofie wel hulpmiddelen 
gebruikt. Zo werkt elke afdeling met een verbeterbord, waar alle dingen die een probleem veroorzaken 
genoteerd worden, om daarna net zo lang te experimenteren, tot het probleem opgelost is. En dan wel 
blijvend opgelost is. 
  
Ook wordt op de afdelingen een dagstart gehouden. Met deze dagstart wordt het werk van gisteren 
besproken en gekeken wat er beter kan en wordt direct gekeken hoe we het werk van de nieuwe dag 
goed kunnen inzetten. Op een hoger abstractieniveau wordt de organisatie steeds minder per afdeling 
georganiseerd en steeds meer per proces. In dit procesdenken wordt steeds uitgegaan van de 
stappen die waarde toevoegen voor de klant.  
 
Er is een continue monitoring van de resultaten van de maatregelen die worden genomen. De plekken 
waar verbetertrajecten zijn ingezet en afgerond zijn outputverhogingen van meer dan 30% 
gerealiseerd binnen de bedrijfsprocessen van Concern voor Werk. Deze verbeteringen hebben een 
positief effect op de toegevoegde waarde (financiële opbrengst) of kunnen worden aangewend om 
middelen in te zetten voor het opstarten van activiteiten rondom new business. 
 
Wat? 
Tot slot moet de “wat-vraag” worden beantwoord. Welke producten en welke diensten leveren we? 
Deze vraag komt als laatste. Het product en de dienst is de uitkomst waar we als Social Firm in 
geloven. Uiteindelijk ontstaat een duurzaam bestaansrecht wanneer klanten de waarden kopen die we 
als Social Firm uitdragen: “people don’t buy what you do but what you believe in”. 
 
Bij de afwegingen, welke producten en diensten binnen de Social Firm naar de klant gebracht kunnen 
worden (de “wat” vraag), zijn eerst de reeds bestaande activiteiten geëvalueerd.  
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Dit is gedaan op basis van een viertal hoofdcriteria, te weten: 
 Aansluiting bij doelgroepen werknemers/trajecten 
 Potentie leren/doorstroming naar reguliere baan 
 Financiële bijdrage 
 Marktaantrekkelijkheid. 

 
De eerste twee criteria hebben een directe relatie met de “waarom-vraag”, de missie van de Social 
Firm. De laatste twee zijn voorwaarden en geen criteria met een doel op zich. 
Deze criteria afgezet tegen de huidige activiteiten geeft het volgende beeld: 
 

Realisatie bedrijfsstrategie - geschikt voor de doelgroep 

1a. Grootte van de afdeling - ruimten 

1b. Groepsgrootte  

1c. Werkpleksituatie-(begeleiding?) 

1d. Mate van begeleiding op de werkplek 

1e. Werksoorten, gericht op doorstroom/vakopleiding/samengesteldheid 

Potentiele leer/doorstroom die aanpasbaar is op de doelgroep 

2a. Leer/doorstroommogelijkheden gericht op regionale vacatures 

2b. (Vak) opleidingsmogelijkheden 

2c. Afdeling geschikt voor gemeentelijke trajectanten. Instapniveau versus voldoende niveau 

2d. Leer/doorstroommogelijkheden gericht op een (vak)diploma 

Financiële bijdrage  

3a. NTW per uur hoger dan af te stoten werkzaamheden  

3b. Businesscase geeft positief resultaat 

Marktaantrekkelijkheid 

4a. Marktpotentie 

4b. Marktvolume 

4c. Vacature potentie per jaar gebaseerd op de regionale arbeidsmarkt 

 
Deze huidige activiteiten zijn afgezet tegen bovengenoemde criteria. Met deze criteria is met name 
rekening gehouden met de nieuwe missie en visie. Dit geeft na consultatie van de respondenten die 
een score van 1-10 kunnen geven, het volgende beeld: 
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Uitgaande van de totale rating wordt duidelijk dat een aantal activiteiten een ‘onvoldoende’ scoort, te 
weten: 

1. Verpakken 
2. Electro-assemblage 
3. Stickeren 
4. Kwekerij 
5. Bataviawerf 

 
De eerste vier van bovenstaande activiteiten ontlenen hun bestaansrecht aan de passendheid voor de 
Wsw en Beschut Werken. Vanaf de start bedient de Social Firm een omvangrijke groep van een 545-
tal Wsw-ers. Er is geen nieuwe instroom van deelnemers in de Wsw. De Social Firm biedt Beschut 
Werk voor nieuwe instromers. 
 
Bij deze activiteiten is het devies om ze in stand te houden met beheersing van de kosten, met name 
door verbetering van de efficiëntie binnen de mogelijkheden van de doelgroep. Op termijn wordt 
opnieuw beoordeeld of deze activiteiten passen bij de ambities en doelgroepen die de Social Firm 
bedient. 
 
De activiteiten die voldoende ‘scoren’ zullen worden voortgezet door de Social Firm. 
De ontwikkeling van deze activiteiten richten zich op het verder verbeteren van het aanleren van 
competenties en het verhogen van de toegevoegde waarde. Met het eerste wordt een grotere bijdrage 
geleverd aan de missie van de Social Firm, met het tweede wordt niet alleen verder gebouwd aan de 
financiële bestaansvoorwaarde, maar wordt ook de ruimte gecreëerd om de inclusieve arbeidsmarkt, 
waarbij reguliere krachten en mensen met een arbeidsbeperking samenwerken, juist ook door de 
Social Firm gestalte te geven. 
 
  

huidige	acitiviteiten

houtbew
erking

verpakken
electro	assam

blage
stickeren
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etacheren

schoonm
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catering
kw

ekerij	opkw
eken	

groen	gem
eentelijk

groen	bedrijfsterreinen
groen	particulier

toezichtt	en	handhaving
bataviaw

erf

Realisatie bedrijfsstrategie - geschikt voor de doelgroep 6 7 5 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 5

1a. Grootte van de afdeling - ruimten 6 7 6 7 8 7 7 6 6 9 9 9 8 5

1b. Groepsgrootte 8 8 6 8 8 6 7 7 8 9 8 7 5 5

1c. Werkpleksituatie-(begeleiding??) 5 7 5 7 7 9 7 6 8 7 7 6 4 4

1d. Mate van begeleiding op de werkplek 5 7 5 8 6 8 7 6 7 6 6 5 4 4

1e. Werksoorten, gericht op doorstroom/vakopleiding/samengesteldheid 6 4 3 2 4 6 8 7 4 6 7 7 6 6

Potentiele leer/doorstroom die aanpasbaar is op de doelgroep 6 4 4 3 4 6 8 7 4 7 7 7 7 7

2a. Leer/doorstroom mogelijkheden gericht op regionale vacatures 5 3 4 2 4 6 7 6 3 7 7 7 6 6

2b. (Vak) opleidingsmogelijkheden 6 3 4 2 4 6 9 8 3 7 7 7 8 7

2c. Afdeling geschikt voor gemeentelijke trajectanten. Instap niveau versus 

voldoende niveau

8
7 7 7 6 6 7 7 6 8 7 7 7 7

2d. Leer/doorstroom mogelijkheden gericht op een (vak)diploma 6 3 4 1 3 5 9 7 2 8 8 7 8 7

Financiele bijdrage 9 5 5 2 8 9 9 7 4 8 7 7 9 1

3a. NTW per uur hoger dan af te stoten werkzaamheden, 8 5 4 1 8 9 10 7 4 8 7 7 9 1

3b. Businesscase geeft positief resultaat 9 6 5 3 8 9 9 6 3 8 8 8 9 1

Marktaantrekkelijkheid 6 5 5 4 6 7 8 6 3 6 7 7 7 4

4a. Marktpotentie 6 6 5 4 9 7 9 7 3 6 7 6 6 3

4b. Marktvolume 6 7 5 6 6 7 8 6 4 7 7 8 6 3

4c. Vacature potentie per jaar gebaseerd op de regionale arbeidsmarkt 6 3 4 2 3 6 7 6 2 6 7 7 8 5

totaal 7 5 5 4 6 7 8 6 4 7 7 7 7 4
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Nieuwe activiteiten 
Naast de huidige activiteiten is onderzocht welke nieuwe activiteiten, die aansluiten bij de missie en 
visie van de Social Firm, vormgegeven kunnen worden. Bij voorkeur in samenwerking met reguliere 
werkgevers. Ook deze beoogde activiteiten zijn afgezet tegen dezelfde criteria als hierboven. De 
activiteiten die de visie en missie ondersteunen en kansrijk zijn worden in de figuur hieronder 
geprojecteerd. 
 

 
 
Het ligt bij het ontwikkelen van deze nieuwe activiteiten in de bedoeling dit te doen overeenkomstig de 
uitgangspunten van de Social Firm. Waar mogelijk in alliantie met de markt en steeds in het beeld van 
de inclusieve arbeidsmarkt, waar ook binnen de Social Firm mensen met en zonder arbeidsbeperking 
samenwerken. Na oprichting van de Social Firm zal een nadere uitwerking volgen voor realisatie van 
de new business-activiteiten. In de financiële verkenning is al een doorkijk gemaakt naar de te 
realiseren omvang van new business in termen van middelen en menskracht. 
 

4.3 Commercie 

Als basis voor de inrichting van de commerciële organisatie binnen de Social Firm wordt de 
succesvolle aanpak van Concern voor Werk genomen. Kenmerk is persoonlijke verkoop. Persoonlijke 
verkoop is de promotiemethode waarbij de organisatie accountmanagers inzet op de persoonlijke 
relatie met de opdrachtgever met als doel toegevoegde waarde voor beide partijen te realiseren.  
 
De persoonlijke verkoop dient op professionele wijze vanuit de businessunits aangepakt te worden. 
Voor wat de inrichting van commerciële activiteiten betreft, wordt gekozen voor een decentrale 
aanpak.  

nieuw
e	activiteiten
kinderopvang

industrieterreinenbeheer	(als	integraal	service	concept)

groenbeheer	(industrieterreinen)

postbezorging

beveiliging
verkeersregelaars

houtelem
entenbouw

Realisatie bedrijfsstrategie - geschikt voor de doelgroep 4 5 5 6 4 5 7

1a. Grootte van de afdeling - ruimten 4 5 6 6 4 4 8

1b. Groepsgrootte 3 5 4 6 5 4 6

1c. Werkpleksituatie-(begeleiding??) 3 4 4 4 3 5 7

1d. Mate van begeleiding op de werkplek 3 4 4 4 3 5 7

1e. Werksoorten, gericht op doorstroom/vakopleiding/samengesteldheid 6 8 6 8 5 4 8

Potentiele leer/doorstroom die aanpasbaar is op de doelgroep 6 7 6 7 6 7 7

2a. Leer/doorstroom mogelijkheden gericht op regionale vacatures 6 7 6 8 6 7 8

2b. (Vak) opleidingsmogelijkheden 7 8 6 7 7 7 8

2c. Afdeling geschikt voor gemeentelijke trajectanten. Instap 

niveau  versus voldoende niveau 4 6 7 7 4 6 6

2d. Leer/doorstroom mogelijkheden gericht op een (vak)diploma 7 7 6 7 6 7 7

Financiële bijdrage 5 7 8 7 7 7 7

3a. NTW per uur hoger dan af te stoten werkzaamheden 7 8 8 9 9 8 8

3b. Businesscase geeft positief resultaat 7 7 8 9 8 8 8

3c. Aanvangsinvestering (laag = 10 punten, hoog = 1 punt) 2 6 7 4 4 7 4

Marktaantrekkelijkheid 7 6 7 8 8 7 7

4a. Marktpotentie 8 6 7 8 8 8 8

4b. Marktvolume 7 5 7 8 8 7 7

4c. Vacature potentie per jaar gebaseerd op de regionale arbeidsmarkt 8 7 6 8 7 7 7

totaal 6 6 6 7 6 6 7
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Daarnaast zijn de activiteiten die binnen de Social Firm worden vermarkt zo verschillend van aard, dat 
het niet verstandig lijkt om deze vanuit een centrale functionele commerciële afdeling aan te sturen. 
Een commerciële bespreking betreffende schoonmaak is zeer verschillend van zo’n gesprek over 
groenbeheer. Commercie en vakmanschap lopen in deze gesprekken naast elkaar; het is belangrijk 
om direct vanuit kennis met een klant te kunnen spreken. 
 
Door de keuze om de commerciële activiteiten vanuit de verschillende business te laten ontwikkelen is 
er wel een aantal zaken die goed gecoördineerd moet worden. 
 
Een aantal klanten kan niet als MKB maar als grootbedrijf gekenschetst worden. Te denken valt aan 
bedrijven als (niet limitatief) Koopman in Emmeloord en Inditex in Lelystad. Het onderhouden van de 
commerciële contacten is bij dit soort relaties en bij de gemeenten als opdrachtgever een 
directieverantwoordelijkheid. Vanuit een “linking-pin” model kunnen dan verschillende activiteiten 
worden betrokken, naargelang de behoefte van deze klanten. Ook potentiele opdrachtgevers die een 
bijdrage willen leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt, maar nog onvoldoende zicht hebben op de 
mogelijkheden die de Social Firm biedt, zijn een verantwoordelijkheid van de directie. Ter 
ondersteuning van de directie is een commercieel manager actief die verantwoordelijk is voor het 
aansturen van een aantal nieuwe projecten en tevens een toegangspoortfunctie vervult.  
 

5. Governance 

 
De colleges van B&W van de drie gemeenten vormen de eigenaren van de Social Firm. Zij vormen 
een Gemeenschappelijke Regeling, een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). 
Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een nieuwe lichte samenwerkingsvorm in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De belangrijkste verandering is de introductie van een 
enkelvoudig bestuur in plaats van een geleed bestuur.  
 
Vertegenwoordiging werkgevers 
Een vertegenwoordiging van werkgevers in de arbeidsmarktregio krijgt een adviserende rol naar de 
Social Firm. Hier kunnen onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisatie bij aansluiten. 
 
Uitvoeringsorganisatie 

De directie van de Social Firm heeft de dagelijkse leiding over de uitvoeringsorganisatie. De directie 
wordt gevormd door de algemeen directeur ondersteund door een adjunct-directeur Middelen en een 
adjunct-directeur Productiebedrijf.  
Er worden vier bedrijfsonderdelen voorzien waarin de producten en diensten voor de arbeidsmarkt 
worden geleverd: industrie, groen (waaronder Kwekerij), dienstverlening (waaronder schoonmaak) en 
re-integratie. Het ontwikkelen van new business is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die ook bij 
de bedrijfsonderdelen ligt. De directie wordt ondersteund door een aantal stafdiensten.  
 
Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de Social Firm. 
 
GR IJsselmeergroep 
De gemeenschappelijke regeling wordt aangepast tot een lichte vorm en fungeert als werkgever van 
de Wsw-ers en een beperkt aantal (achttal) ambtelijke medewerkers. Alle medewerkers worden 
gedetacheerd naar de Social Firm. De door de gemeente ontvangen rijksbijdrage Wsw en de 
gemeentelijke bijdrage wordt door die gemeente als voorschot doorbetaald in maandelijks termijnen 
aan het Werkvoorzieningschap. 
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6. Financiën 

 

6.1 Context  

Een financiële verkenning 2018-2021 maakt deel uit van het businessplan. Deze is gebaseerd op de 
realisatie 2018, de begroting 2019, de regeling Beschut Werk, omzetverwachting voor new business 
en de samenwerking met WBL en de WeCo.  
De verkenning resulteert in een forse daling van het begrote tekort van € 2.7 mln autonoom naar  
€ 0.9 mln bij realisatie van de Social Firm. 
 
Op pagina 16 is een actuele financiële verkenning opgenomen op basis van gegevens zoals die 
medio 2019 beschikbaar zijn. Deze financiële verkenning is gebaseerd op de situatie dat – conform de 
kaders van het businessplan – Concern voor Werk transformeert naar een Social Firm.  
 

6.2 Financiële verkenning 

Transitiebudget 
Onderdeel van de ambitie van de Social Firm is het opzetten en realiseren van new business om bij te 
dragen aan het doel van het realiseren van de inclusieve arbeidsmarkt. Het opzetten van new 
business leidt tot aanloopkosten. Deze aanloopkosten geven geen aanleiding tot het vormen van een 
transitiebudget; dergelijke kosten maken deel uit van de bredere investeringsbeslissing bij het 
opzetten van activiteiten onder new business. Met andere woorden: aanloopkosten vormen een 
onderdeel van de investering.  
 
Op het gebied van personeel (ex-Wsw-ers) wordt een transformatie verwacht. De Social Firm kent 
uitdagende ambities en een veranderende werkwijze ten opzichte van de huidige situatie. Een 
dergelijke transformatie vraagt om een investering in het personeel dat de ambities moet waarmaken. 
Een transitiebudget biedt de mogelijkheid om te investeren in personeel om deze ‘fit’ te maken voor de 
nieuwe opgaven. Daarbij wordt niet uitgesloten dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd in 
het personeelsbestand. Om deze reden wordt verzocht om een transitiebudget van 5% van de 
loonkosten (exclusief Wsw) voor de eerste twee jaren (2020-2021). 
 
Het gaat om een bedrag van maximaal € 300.000 voor deze periode (2,5% van een loonsom van 
€ 6 mln over een periode van 2 jaren). Het transitiebudget wordt gevormd door een bijdrage van de 
aandeelhouder bij de start van de Social Firm. Voorgesteld wordt om dit transitiebudget te onttrekken 
aan een nog te vormen bestemmingsreserve binnen de GR. De uitgaven ten laste van het 
transitiebudget worden specifiek verantwoord en een openstaand budget zal na afloop van de twee 
jaren - naar rato- weer ten gunste van de overige reserve van de GR worden gebracht.  
 
Exploitatie 
Het implementatieplan bevat een financiële verkenning voor de periode 2019-2021. Deze verkenning 
is gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was. Inmiddels (medio 2019) is er 
actuelere informatie over de omvang van de rijkssubsidie Wsw. Om een juiste vergelijking te kunnen 
maken van het financiële effect van de vorming van de Social Firm is de actuele informatie van de 
omvang rijkssubsidie verwerkt in de opstellen van het businessplan. De bijgestelde rijkssubsidie heeft 
een gunstig effect op het exploitatieresultaat. Onderstaand de ten opzichte van het Businessplan 
aangepaste cijfers, waarbij de recente informatie over de omvang rijkssubsidie is verwerkt. 
 

 
 
 
Het begrote negatieve exploitatieresultaat in de periode 2019-2021 van de Social Firm kan worden 
opgevangen vanuit het eigen vermogen en leidt in die periode niet tot aanvullende bijdragen van 
gemeenten.  
 

2019 2020 2021

Oorspronkelijk geprognosticeerd GR -2.138 -2.698 -2.698

Correctie Wsw-subsidiegat 442 427 571

Oorspronkelijk geprognosticeerd GR gecorrigeerd -1.696 -2.271 -2.127

Prognose resutaat Social Firm -416 -477 -619
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Een reden voor het oplopend tekort over de jaren 2019-2021 is de afname van de rijkssubsidie. Deze 
teruggang stopt vanaf 2021, waardoor het op dit moment de verwachting is dat het tekort niet 
toeneemt na 2021. 
 
In de berekening geeft het ‘bedrijfsresultaat’ de jaarlijkse prognose van het exploitatieresultaat van de 
Social Firm.  
 

 

(x € 1.000)

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Opbrengst dienstverlening aan leden (GR)

- Netto-omzet

7.450 7.599 7.751 7.906 8.064

Opbrengst dienstverlening aan niet-leden

- Netto-omzet 4.119 4.840 4.197 5.497 5.935

- Detacheringsopbrengsten 666 626 661 675 688

- Werken op locatie 303 250 270 275 280

5.088 5.716 5.127 6.447 6.903

Bruto opbrengsten

Direct materiaalverbruik -3.533 -3.830 -2.737 -3.327 -3.490

Toegevoegde waarde 9.005 9.485 10.142 11.025 11.477

Overige opbrengsten

- Overige bedrijfsopbrengsten 2.809 2.765 2.717 3.177 3.220

- Exploitatiebijdrage (GR) 810 774 776 753 729

3.619 3.539 3.493 3.930 3.949

Netto opbrengsten 12.624 13.024 13.635 14.955 15.427

Personele kosten uitvoering

- Lonen Wsw+ kosten begeleid werken 15.784 15.066 15.310 14.947 14.572

- Af: Loonkostensubsidie Wsw -14.766 -14.074 -13.611 -13.000 -12.648

- Lonen WWB / Beschut Werk 450 237 1.529 2.167 2.705

- Af: Loonkostensubsidieen/begeleidingskostensubsidie -554 -627 -1.799 -2.790 -3.410

- Lonen overig 1.458 1.960 1.894 3.058 3.386

- Overige personeelskosten 636 650 591 573 779

3.008 3.212 3.913 4.957 5.383

Personele kosten begeleiding / Beheer

- Loonkosten Welzijn 4.479 4.594 5.490 5.661 5.834

- Loonkosten Ambtelijk 776 731 466 476 485

- Overige personeelskosten 141 120 122 162 178

5.396 5.445 6.078 6.299 6.497

Directe algemene kosten

- Afschrijvingen 352 366 393 350 342

- Rente 200 182 160 140 119

- Huisvesting 2.322 2.281 2.298 2.424 2.439

- Algemene bedrijfskosten 1.180 1.270 1.208 1.261 1.266

4.054 4.099 4.059 4.176 4.167

Netto bedrijfslasten 12.458 12.756 14.051 15.432 16.046

Bedrijfsresultaat 166 268 -416 * -477 -619

Onttrekking aan de reserves 0 0 416 477 619

Nettoresultaat 166 268 0 0 0

Formatie tbv uitvoering (FTE)

Wsw, WWB incl. BW 556,62 526,33 522,00 501,14 481,09

AJA Wsw 577,09 545,40 539,52 517,94 497,22

Wwb 34,60 30,00 30,00 30,00 30,00

SSF 29,60 39,75 42,03 42,87 43,73

Reaflex 9,40 10,12 7,79 10,12 11,12

Werkvorm uitvoerende formatie (FTE)

Detachering 65,56 50,79 60,63 67,66 67,06

Werken op locatie 37,00 36,25 29,60 36,25 36,25

Begeleid werken 23,30 21,74 25,00 27,00 27,00

Formatie tbv begeleiding / beheer

FTE Welzijn 57,63 61,50 73,04 77,41 77,41

FTE Ambtelijk 12,10 11,95 7,13 6,06 6,06

* Het resulaat wijkt af van de goedgekeurde en vastgestelde

begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door de bijstell ing

van de Wsw-subsidie volgens de meicirculaire 2019.
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Uitgangspunten financiele verkenning social firm 2018-2021

Subsidie Wsw 2018 2019 2020 2021

AJA 545,40 539,52 517,94 497,22

subsidie 25.805 25.228 25.100 25.437

Begroot bedrag 14.074.047 13.611.168 13.000.127 12.647.958

De afbouw Wsw is hier (vanaf 2019) geprognosticeerd op 4% per jaar. De afrekening van de 

subsidie vindt plaats op basis van de realisatie T-1.

Uitstroom volgens ministerie is gemiddeld 6%.

Rekening gehouden met een LoonPrijsOntwikkeling van 1,5% per jaar.

Gemeentelijke bijdrage Wsw

FTE 526,30 522,24 501,35 481,30

Subsidie 1.471 1.486 1.501 1.516

Bedrag 774.179 775.889 752.302 729.432

Het betreft hier een bijdrage in de uitvoeringskosten Wsw. De jaarlijkse indexatie is 1%.

Loonkosten Wsw 14.819.956 15.034.784 14.649.894 14.274.856

FTE Begeleid werken 25,0 25,0 27,0 27,0

Subsidie begeleid werken naar werkgevers 226.000 275.000 297.000 297.000

Totaal salaris incl. begeleid werken 15.045.956 15.309.784 14.946.894 14.571.856

Gemiddelde loonkosten per fte 28.159 28.789 29.221 29.659

LIV -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

In de loonkosten Wsw is rekening gehouden met een uitstroom van 4% per jaar en een 

loonindexatie van 1,5% per jaar.

Begeleid werken zal naar verwachting toenemen. Bij begeleid werken zijn werknemers in

dienst (op arbeidsovereenkomst) bij reguliere werkgevers.

Hiervoor ontvangen werkgevers een deel van de Wsw-subsidie.

Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) geintroduceerd. Dit is een 

korting voor werkgevers op de af te dragen loonheffing. Omdat de ontwikkelingen

rondom de LIV (hoogte van de bijdrage en de houdbaarheid in de toekomst) onzeker

zijn, is veiligheidshalve 50% van het maximale berekende voordeel opgenomen.

Personeel benodigd door uitstroom Wsw

Aantal totaal 41 45 66 86

Beschut werk

Lelystad 22 29 40 50

Noordoostpolder 7 10 17 25

Urk 2 3 5 7

Zeewolde 3 4 6 8

34 46 68 90

Met ingang van juni 2017 is gestart met het uitvoeren van de regeling Beschut werk.

Beschut werk is een regeling waarbij mensen, met een indicatie, een dienstverband

wordt aangeboden. Hiertegenover staat een loon- en begeleidingskostenssubsidie.

Tot en met 2020 is ook een bonus toegezegd van € 3.000.

De aantallen worden per gemeente taakstellend, door de overheid, opgelegd. 
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2018 2019 2020 2021

WML 1.589 1.618 1.642 1.667

PT salaris obv uren 31 1.368 1.393 1.414 1.435

SL 27% Totaal 22.521 22.931 23.275 23.624

LKS 70% 14.639 14.639 14.639 14.639

Bonus 3.000 3.000 3.000 0

LIV 861 861 861 861

Begeleidingskostenvergoeding 8.500 8.500 8.500 8.500

Kosten BW -4.479 -4.069 -3.725 -376

Opbrengsten -152.298 -187.176 -253.305 -33.835

Aantrekken nieuw personeel voor new business

Regulier 0 586 743 755

Uitkeringsgerechtigde met LKS 0 266 297 686

Loonkostensubsidie (LKS) 50% 0 -130 -145 -335

0 722 895 1.106

De Social Firm gaat nieuwe business ontwikkelen en doet dat met reguliere krachten en 

uitkeringsregechtigden die een dienstverband worden aangeboden. Voor deze laatst   

genoemde kan een loonkostensubsidie worden aangevraagd op basis van verdiencapaciteit.

Vooralsnog is uitgegaan van 50% verdiencapaciteit.

Gestreefd wordt naar een groei van 10 medewerkers per jaar per regeling.

Afschrijvingen, excl kwekerij 304.000 330.000 353.500 353.500

Afschrijvingen, incl kwekerij 685.000 678.000 717.000 717.000

De kosten van afschrijving Kwekerij worden als huisvesting verantwoord. 

Medio 2019 worden er vervangingsinvesteringen (activa 10 jaar) geprognosticeerd, bij zowel 

Kwekerij als bij de overige reguliere business.

Inflatiecorrectie lonen (niet Wsw/wwb) en kosten 2% jaarlijks

FTE Wsw, 36 uur 526,3 522,2 501,4 481,3

AJA Wsw 545,4 539,5 517,9 497,2

FTE Begeleid Werken, 36-40 uur 25,0 25,0 27,0 27,0

FTE vm WWB, 32 uur 30,0 30,0 30,0 30,0

FTE Beschut werken(BW), 31 uur 29,3 39,6 58,6 77,5

FTE banen nieuw, 32 uur 20,0 25,0 30,0 40,0

FTE Toezicht en Handhaving 7,7 7,7 7,7 7,7

FTE SSF BV en Reaflex BV, 38 uur 49,9 49,8 53,0 54,8

FTE Welzijn, 36 uur 61,5 73,0 77,4 77,4

FTE Ambtelijk, 36 uur 12,0 7,1 6,1 6,1


