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1 Inleiding


AANLEIDING, AANPAK EN PROCES

1.1 Aanleiding
Het dagelijks bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft de opdracht gegeven om een business
case op te stellen in verband met de mogelijke uitvoering van SW-taken die –bij positieve besluitvormingover kunnen komen van PAUW Bedrijven. In de voorliggende business case worden de gevolgen van de
uitvoering van deze nieuwe taken voor de organisatie van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) inzichtelijk
gemaakt. Dit document leidt tot besluitvorming binnen het algemeen bestuur van WIL om al dan niet te
besluiten de taken uit te voeren en, zo ja, onder welke voorwaarden. In deze business case wordt naar de
organisatorische en financiële aspecten gekeken, evenals naar de risico’s van de transitie.
Om te beginnen is het NRG-personeel van PAUW Bedrijven van harte welkom bij WIL. WIL realiseert zich
dat -bij een positieve besluitvorming- de overkomst van NRG personeel in 2019 de belangrijkste
succesfactor is om op een goede manier tot uitvoering van de taken te komen. Samen met WILmedewerkers en PAUW-medewerkers wordt in 2018 vormgegeven aan de uitvoering van de SW-taken.
Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat werkprocessen en uitvoeringsafspraken in gezamenlijkheid tot
stand komen: de expertise van PAUW zal daarbij vanzelfsprekend worden benut. Ten tweede is het van
belang dat vanuit de leidende principes van WIL op een goede manier tot een gezamenlijke cultuur wordt
gekomen. We realiseren ons dat deze business case vooral over geld, formatie, taken en risico’s gaat. Dat
hoort ook zo bij een business case die tot doel heeft om tot bestuurlijke besluitvorming te leiden. Cultuuren samenwerkingsaspecten zijn van groot belang in de implementatie. Daaraan wordt, bij positieve
besluitvorming, in de volgende fase dan ook ruim aandacht besteed.
PAUW Bedrijven is de gemeenschappelijke regeling die de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert
voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De
gemeenschappelijke regeling PAUW wordt met ingang van 1 januari 2019 opgeheven. De vier gemeenten
IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen hebben ieder een vrijwel gelijkluidend transformatieplan
opgesteld, waarin beoogd wordt dat een deel van de Wsw-taken worden belegd bij de gemeenschappelijke
regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Dit betekent dat WIL in de toekomst, naast de uitvoering van
de Participatiewet, ook sw-taken gaat uitvoeren.
In de volgende figuur worden de overkomende SW-taken voor WIL weergegeven. Het overkomende NRGpersoneel van PAUW Bedrijven komt in dienst bij WIL. Een deel van deze nieuwe medewerkers gaat aan de
slag binnen de lokale werkteams. Het deel van de medewerkers dat het ‘materiële werkgeverschap’
(verzorgen van personeels- en salarisadministratie voor de SW-doelgroep) zal gaan werken in de
organisatie van WIL (afdeling Bedrijfsbureau en afdeling HR). Tenslotte zal een deel van de NRGmedewerkers vanuit WIL worden gedetacheerd bij de Stichting Beschut Werk Lekstroom of Stichting
SchoonmaakWerk.
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PAUW Bedrijven

SW-personeel treedt
formeel in dienst bij de
gemeenten

SW-personeel

Gemeenten

SW-personeel

WIL
NRG-personeel

Formeel werkgeverschap
Vaste bijdrage gemeenten 4 jaar

Backoffice WIL

Lokale werkteams
Formeel werkgeverschap
Vaste bijdrage gemeenten 4 jaar

Formeel werkgeverschap
NRG-personeel van WIL werkzaam
bij de Stichtingen
Risico bij gemeenten/stichtingen

Stichting Beschut
Werk Lekstroom/
Stichting
SchoonmaakWerk

1.2 Aanpak
De uitvoering van de sw-activiteiten van het voormalige PAUW Bedrijven in WIL is een omvangrijke
operatie. De financiële aspecten1 en de risico’s van de transitie worden in deze business case in beeld
gebracht. De transformatieplannen van de gemeenten met betrekking tot de uitvoering van SW-taken zijn
het vertrekpunt van deze business case. De mogelijke keuzes die WIL kan maken in de organisatie van de
uitvoering van SW-taken worden in kaart gebracht en vervolgens naar een financiële (meer)jarenraming
vertaald. Hierbij zal expliciete aandacht besteed worden aan de risico’s en de benodigde
beheersmaatregelen van de transitie.
In deze business case wordt eerst de toekomstige situatie van de bedrijfsvoering van WIL geschetst.
Vervolgens worden de financiële aspecten en de risico’s van de uitvoering van SW-taken door WIL
weergegeven. In de bijlagen worden de relevante aspecten voor de uitvoering van SW-taken weergegeven.
In de bijlage wordt voorzien in aanvullende informatie met betrekking tot de huidige organisaties van
PAUW Bedrijven en WIL. Ook is er een samenvatting van de gemeentelijke transformatieplannen
opgenomen. Tenslotte wordt in de bijlage voorzien in een toelichting van het hoofdstuk ‘Financiën en
risico’s’. Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de stakeholders.

1

Er heeft geen accountantscontrole plaats gevonden op de in dit rapport opgenomen cijfers.
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Deze business case is vastgesteld door het dagelijks bestuur van WIL en wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan het algemeen bestuur van WIL. Het document beoogt geen uitspraken te doen over de
implementatie van de SW-taken zelf. De business case vormt de basis voor de vraag of de beoogde
uitvoering van SW-taken plaatsvindt en zo ja, onder welke voorwaarden deze implementatie dan zal
plaatsvinden.
Na positieve besluitvorming volgt het implementatieplan en de daadwerkelijke implementatie. Daarin
worden ook aspecten als cultuur en het warme welkom met elkaar (PAUW Bedrijven, WIL en de
gemeenten) nader uitgewerkt.
In deze business case zijn uitwerkingen weergegeven die bij individuele medewerkers kunnen leiden tot
bepaalde beelden over de toekomstige functies en salarisschalen bij WIL. Wij zouden het ongewenst
vinden als individuele medewerkers hieruit conclusies trekken terwijl het proces van medezeggenschap en
de personele toedeling nog loopt. Om dat te voorkomen is dit document vertrouwelijk en alleen bedoeld
voor de geadresseerden van deze business case.
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2 SOLL-situatie WIL


UITBREIDING WIL

2.1 SW-taken
In de gemeentelijke transformatieplannen is de toekomstige uitvoering door WIL van de SW-taken in de
gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen geschetst. Op dit moment worden deze taken nog
uitgevoerd door PAUW Bedrijven. Per 1 januari 2019 zullen de lokale werkteams van de gemeenten
IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen de SW-medewerkers plaatsen. Hierin geldt het uitgangspunt
‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’. In de visie van de gemeentelijke transformatieplannen
wordt de benodigde inzet om deze opdracht te realiseren gebundeld belegd bij WIL en lokaal uitgevoerd
onder gemeentelijke aansturing en regie.
Dit proces van matching, plaatsing en begeleiding van het SW-personeel wordt geleid vanuit de lokale
werkteams. De lokale werkteams van de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen zijn geen
organisatie, maar een lokaal netwerkteam van partners met het doel om een gezamenlijke inzet op het
vergroten van participatie van burgers, PW-klanten, kwetsbare burgers aan de onderkant van de
arbeidsmarkt en/of andere doelgroepen. Hiertoe zet het lokale werkteam in op de versterking van de
betrokkenheid en/of sociaal ondernemerschap van lokale werkgevers en ondernemers bij het realiseren
van participatieplekken.
In de uitvoering is WIL een belangrijke partner binnen de lokale werkteams. De discussie over de
bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de lokale werkteams wordt nog gevoerd in het kader van WIL
2.0. De uitvoering van de beoogde SW-taken (zijnde uitvoering materieel werkgeverschap SWpersoneelsbestand, dienstverlening lokale werkteams door indiensttreding jobcoaches en detachering van
kader- en leidinggevend personeel t.b.v. de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting
SchoonmaakWerk) zal plaatsvinden in de organisatie van WIL. In dat kader worden de beschreven SWtaken als een aanvullende lokale opdracht in het verlengde van de reguliere dienstverlening door WIL
georganiseerd voor de gemeenten IJsselstein, Vianen, Lopik en Nieuwegein. Deze dienstverlening is
beschikbaar voor alle SW-werknemers, ook voor hen die door het lokale werkteam in beschutte
werkplekken zijn geplaatst. Deze afspraken worden voor deze gemeenten uitgevoerd middels een
dienstverleningsovereenkomst. De taken die op grond van de dienstverleningsovereenkomsten worden
uitgevoerd, worden apart aan de betrokken gemeenten gefactureerd.
Naast het beleggen van SW-taken binnen de organisatie van WIL worden de Stichting Beschut Werk
Lekstroom en een Stichting SchoonmaakWerk opgericht door de latende PAUW-gemeenten om de
bedrijfsactiviteiten van beschut- en schoonmaak werk te organiseren.2 De Stichting Beschut Werk
Lekstroom en Stichting SchoonmaakWerk bieden werk aan SW’ers die nu binnen PAUW Bedrijven beschutof schoonmaak werkzaamheden verrichten. De Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting
SchoonmaakWerk zullen zelf beschut- of schoonmaak werk acquireren. De werkbegeleiding van de SW’ers
op de beschutte- of schoonmaak werkplek wordt uitgevoerd door het gedetacheerde NRG-personeel van
WIL. De jobcoaching (zoals waar mogelijk plaatsing en bemiddeling naar andere, meer reguliere,
werkplekken) van deze SW’ers wordt vanuit de lokale werkteams verzorgd. Voor de Stichting Beschut
Werk Lekstroom en Stichting SchoonmaakWerk betekent dit dat het realiseren van uitstroom van Wsw2

Op dit moment wordt een Stichting SchoonmaakWerk in een gelijkvormige constructie als de Stichting
Beschut Werk Lekstroom verkend. Hierbij wordt een gelijke rol voor WIL beoogd ten aanzien van deze
Stichting SchoonmaakWerk als voor de Stichting Beschut Werk Lekstroom, waarin het NRG-personeel van
de Stichting SchoonmaakWerk wordt gedetacheerd door WIL.
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werknemers naar andere werkplekken niet tot hun takenpakket behoort. De stichtingen vormen voor het
lokale werkteam wel een primaire gesprekspartner ten aanzien van het inschatten van kansen voor
uitstroom, het formuleren van leerdoelen en het verlenen van medewerking aan activiteiten gericht op
uitstroom van individuele werknemers.
De Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk zijn onafhankelijke entiteiten, die
losstaan van WIL. De stichtingen worden geleid door een directeur/bestuurder, die onder toezicht staat
van een bestuur. De overige personele bezetting door Niet-Regeling Gebonden personeel (NRG-personeel)
wordt gedetacheerd door WIL. De stichtingen geven hiertoe aan bij WIL hoeveel personeel zij jaarlijks
nodig hebben. Binnen deze samenwerking verplichten de stichtingen zich ertoe dat zij dit benodigde
personeel van WIL afnemen.
2.2 Personeel & organisatie
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de personele veranderingen binnen WIL. Vanuit het
vertrekpunt van de gemeentelijke transformatieplannen wordt de vertaalslag gemaakt naar de organisatie
van WIL.
De beoogde uitvoering van SW-taken door WIL vereist extra personele capaciteit nodig. WIL streeft ernaar
om de functies in te vullen aan de hand van de personele behoeften die in de organisatie ontstaan. De
gemeentelijke transformatieplannen wijzen op een aantal overkomende taken (dienstverlening in lokale
werkteams, de taken in de administratieve backoffice en de stichtingen, waarvoor WIL haar
personeelsformatie wil aanpassen. De volgende taken en benodigde personele capaciteit worden in de vier
gemeentelijke transformatieplannen beoogd:
Formatie transformatieplannen voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen 3
Team
Functie (transformatieplannen)
FTE
Lokale werkteams

Jobcoach

7,4

Administratieve backoffice

Teamleider
Financiële administratie
Salarisadministratie
P&O adviseurs
Arbo coördinatie
Detachering en contracteren
Expertise detachering/proces
Manager/acquisitie
Financiële administratie
Werkbegeleiding (incl. AO)
K&N Unitleider
K&N voorman
Planning en werkvoorbereiding
Unitleider/technische dienst
Teamleider A
Teamleider B
Voorman

0,5
0,8
1,8
1,4
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
4,5
1,5
1,0
2,0
1,0
8,9

Stichting Beschut Werk
Lekstroom en Stichting
SchoonmaakWerk

3

De personeelsformatie, zoals opgenomen in dit hoofdstuk, is gebaseerd op het SW-personeelsbestand van
de vier gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Het totale aantal benodigde fte voor
deelname van alle zes ligt hoger.
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Er wordt met betrekking tot de bovenstaande functies aangesloten bij het functiehuis van WIL. Er worden
geen nieuwe functies opgesteld, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van SW-taken. Mochten
nieuwe functies noodzakelijk blijken voor de uitvoering van de SW-taken, dan zullen deze opgesteld
worden aan de hand van de uitgangspunten van WIL.
WIL moet bij het creëren van deze functies rekening houden met de benodigde ‘caseload’ aan personeel.
Door het afsluiten van de toegang tot de Wet sociale werkvoorzieningen neemt de omvang van het SWpersoneelsbestand ('Wsw-oud’) in de komende jaren af (zie Bijlage D). Het is een mogelijkheid dat
daarmee de werkdruk op de organisatie in de komende jaren af zal nemen. Anderzijds is het ook mogelijk
dat de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk werkzaamheden op gebied van
‘Nieuw Beschut’ gaat uitvoeren, waarmee de organisatie haar omvang behoudt of in de toekomst zelfs een
uitbreiding ziet.
Gedurende de eerste jaren is het niet reëel dat WIL de natuurlijke daling van de SW’ers intern opvangt
(door een daling van het NRG personeel bij de werkteams en back office). Gelet op de uitvoering van de
SW-taken ontvangt WIL in de eerste vier jaar een vaste bijdrage (weergegeven voor de jaren 2019 t/m
2025 in de bovenstaande tabel), waarbij rekening gehouden wordt met natuurlijk verloop van NRGpersoneel. In de daaropvolgende jaren worden er nieuwe afspraken gemaakt over de personeelsformatie
voor een nieuwe periode van vier jaar. Er is gekozen voor een periode van vier jaar, omdat een kortere
periode (bijvoorbeeld twee of drie jaar) te kort wordt geacht om de overkomende taken goed te kunnen
operationaliseren. Dit speelt een grotere rol, indien een van de aangesloten gemeenten zich tussentijds
uit de constructie terugtrekt. Deze termijn borgt een ‘veilige’ implementatie van de taken. Na twee jaar
zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Naar aanleiding van deze tussentijdse evaluatie kan er
worden besloten om over te gaan op een bijstelling – naar boven of naar beneden – van de gestaffelde
bijdrage over een periode van vier jaar.
In de onderstaande tabel -gebaseerd op de gemeentelijke transformatieplannen- worden deze nieuwe
afspraken weergegeven voor de jaren 2023-2025 voor een personeelsformatie, berekend aan de hand van
de verdeelsleutel onder de vier gemeenten.4
Team
Lokale
werkteams

Administratieve
backoffice

Stichting
Beschut/
Schoonmaak

Functie
(transformatieplannen)
Jobcoach
Teamleider
Financiële administratie
Salarisadministratie
P&O adviseurs
Arbo coördinatie
Detachering en contracteren
Expertise detachering/proces
Manager/acquisitie
Financiële administratie
Werkbegeleiding (incl. AO)
Planning en
werkvoorbereiding
Unitleider/technische dienst
Teamleider A Schoonmaak
Teamleider B Schoonmaak
Mw. Voorman Schoonmaak

4

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7,4
0,5
0,8
1,8
1,4
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
4,5

7,4
0,5
0,8
1,8
1,4
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
4,5

7,4
0,5
0,8
1,8
1,4
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
4,5

7,4
0,5
0,8
1,8
1,4
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
4,5

5,7
0,4
0,6
1,4
1,1
0,4
0,4
0,4
1,2
0,8
3,5

5,4
0,4
0,6
1,4
1,0
0,4
0,4
0,4
1,1
0,7
3,2

5,1
0,4
0,6
1,3
1,0
0,4
0,4
0,4
1,0
0,7
3,0

1,5
1,0
2,0
1,0
8,9

1,5
1,0
2,0
1,0
8,9

1,5
1,0
2,0
1,0
8,9

1,5
1,0
2,0
1,0
8,9

1,2
0,8
1,5
0,8
6,9

1,1
0,7
1,4
0,7
6,4

1,0
0,7
1,3
0,7
5,9

Deze tabel, vanuit de gemeentelijke transformatieplannen, laat zien hoe er na een periode met een
vaste omvang aan personeel vanaf 2023 wordt overgegaan op een gestaffelde personele capaciteit, die
een afbouw ziet in 2024 en 2025.
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Op de volgende pagina wordt een organogram van WIL weergegeven. Ten opzichte van de huidige situatie
wordt een nieuwe bedrijfsunit gecreëerd ten behoeve van de detacheringen van NRG-personeel naar de
Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting SchoonmaakWerk. Binnen de afdeling Werk wordt de
functie van jobcoach gecreëerd. Risico van leegloop bij de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de
Stichting SchoonmaakWerk bij gedetacheerd NRG personeel ligt bij de stichtingen en gemeenten.
Uiteraard zal WIL zich inspannen om deze leegloop in te vullen. Andere afdelingen binnen WIL
(Bedrijfsbureau en HRM) zien een toename in de formatie op sleutelfuncties.
In de personeelsformatie, zoals opgenomen in het organogram, wijkt de terminologie af van de
gemeentelijke transformatieplannen, omdat we nadere invulling geven aan deze plannen. De
gemeentelijke transformatieplannen hebben 0,5 fte beoogd voor het “detacheren en contracteren” en nog
eens 0,5 fte ten behoeve van “expertise in het detacheringsproces”. In deze business case komen deze
taken samen in de functie van ‘detacheringscoördinator’. De detacheringscoördinator vervult daarmee
een ondersteunende functie binnen de afdeling Werk.
Daarnaast wordt de functie Teamleider nader door WIL ingevuld. De functie van Teamleider staat ook als
zodanig opgenomen in de gemeentelijke transformatieplannen met een formatie van 0,5 fte. Tenslotte is
er in de gemeentelijke transformatieplannen een totale personeelsformatie van 7,4 fte ten behoeve van
jobcoaches opgenomen.
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Directeur

Personeel
Stichting Beschut /
Schoonmaak

Werk

HR
Mdw. salarisadministratie: +1,8 fte
HR Adviseur: +1,4 fte
Arbo coördinatie : +0,5 fte

Bedrijfsbureau
Mdw. Financiële administratie : +0,8 fte

Werkgeversbenadering

Poort & Schouw

Jongerenloket

Jobcoach : +7,4 fte
Re-integratie enTeamleider : +0,5 fte
participatie Detacheringscoördinator: +1,0 fte
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(bedrijfsunit Stichting
Beschut Werk Lekstroom
en Stichting
SchoonmaakWerk)
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Wordt-tabel WIL (excl. bedrijfsunit Stichting Beschut Werk Lekstroom/Stichting SchoonmaakWerk)

HR

BB

Werk

Afd.

Functie
Teamleider
Jobcoach
Detacheringscoördinator
Medewerker financiële
administratie
HR Adviseur (SW)
Medewerker salarisadministratie
(incl. gegevensbeheer)
Medewerker salarisadministratie
Arbocoördinatie /
Preventiemedewerker

Naam functie
Adviseur III
Medewerkers beleidsuitvoering
II
Medewerker bedrijfsvoering III

FTE
Inhuur
+0,5

Schaal
11

+7,4
+1,0

-

9
7

Medewerker bedrijfsvoering III
Adviseur III

+0,8
+1,0

+0,4

7
11

Medewerker gegevens II
Medewerker bedrijfsvoering II
Medewerker beleidsuitvoering
II

+1,0
+0,8

-

9
8

+12,5

+0,5
+0,9

9

Totaal

In de bovenstaande ‘wordt-tabel’ wordt de nieuwe formatie binnen WIL naar afdeling inzichtelijk
gemaakt. De opgenomen 12,5 fte aan personeelsformatie wordt verdeeld over de functies, zoals
beschreven in de voorgaande tabel en organogram. Overige personele behoefte binnen WIL wordt ingevuld
met externe inhuur. Dit bedraagt in totaal 0,9 fte.
Wordt-tabel WIL (bedrijfsunit Stichting Beschut Werk Lekstroom/Stichting SchoonmaakWerk)

Beschut

Afd.

Functie
Managementassistent
Accountmanagement
Hoofd financiën / plv. directeur
Werkvoorbereider / planner
Werkleider magazijn
Unitleider Verpakken

Schoonmaak

Werkleider Metaal
Coördinator gebouwenbeheer en
technische dienst
Managementassistent
Manager
Teamleider
Meewerkend voorman

Totaal

Naam functie
Medewerker administratief en
secretarieel III
Adviseur V
Medewerker bedrijfsvoering III
Medewerker technische
uitvoering II
Operationeel leidinggevende IV
Medewerker technische
uitvoering II
Medewerker technische
uitvoering I
Medewerker administratief en
secretarieel III
Adviseur V
Operationeel leidinggevende IV
-

FTE

Schaal
+0,5
+0,5
+1,0
+1,0

6
9
11
7

+1,0
+1,0

7
8

+1,0

7

+0,5

8

+0,2
+1,0
+2,0
+4,5
+13,7

6
9
8
5

In de tweede ‘wordt-tabel’ (zie hierboven) wordt de personeelsformatie opgesomd van de bedrijfsunit
t.b.v. de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk. 5 Deze personeelsleden
staan op de payroll van WIL, maar worden gedetacheerd naar de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de
Stichting SchoonmaakWerk.
De opgenomen schaal in de ‘wordt-tabellen’ is het uitgangspunt bij het creëren van deze formatie. De
arbeidsvoorwaarden binnen WIL zijn met deze inschaling gelijk voor de functiegroepen. Indien er
aanvullende afspraken over de salariëring worden gemaakt in een sociaal plan, wordt dit onder deze
noemer ook uitbetaald.
5

De opgenomen functies zijn op 11 januari 2018 aangepast aan de hand van het memo ‘Personele inzet
NRG Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting SchoonmaakWerk’.
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2.2.1 Afdeling Werk
Binnen het team ‘Re-integratie en participatie’ wordt de functie van jobcoach gecreëerd. De formatie van
deze functie wordt met 7,4 fte uitgebreid. De jobcoaches dragen zorg voor de trajectbegeleiding van de
SW-medewerkers, die bij lokale werkgevers gedetacheerd zijn. Een andere belangrijke taak van de
jobcoaches is het voeren van de individuele persoonlijke ontwikkelgesprekken met de SW-medewerkers,
die bij cao verplicht zijn gesteld. Op dit moment wordt jobcoaching al door WIL ingekocht ten behoeve
van de trajectbegeleiding van PW-klanten in garantiebanen. In de nieuwe situatie kunnen ook PW-klanten
intern bediend worden vanuit deze nieuwe personeelsformatie.
Ook de functie van ‘detacheringscoördinator’ wordt binnen het team ‘Re-integratie en participatie’
geformeerd. De detacheringscoördinator krijgt de taak om de detacheringsprocessen te stroomlijnen en
het management te ondersteunen in haar nieuwe taken. Een belangrijk aspect van deze nieuwe functie
houdt het professionaliseren van het contractbeheer en detacheringsproces in.
De uitvoering van de nieuwe SW-taken moet aangestuurd worden. In de dagelijkse werkzaamheden moet
de samenwerking in de werkgeversbenadering tussen de Stichting Beschut Werk Lekstroom, de Stichting
SchoonmaakWerk en WIL goed geborgd worden. Er wordt daarom een functie van 0,5 fte gecreëerd ten
behoeve van een teamleider, die zich onder meer hiermee zal bezighouden.
2.2.2 Afdeling HR
De personeelsformatie van de afdeling HR wordt uitgebreid met extra personeel op de functies van HR
Adviseur en medewerker salarisadministratie. De functie van HR Adviseur wordt uitgebreid met 1,0 fte.
Deze functie wordt ingevuld met een accent op de uitvoering van SW-taken. De overige 0,4 fte uit de
transformatieplannen wordt aangewend voor een budget, waaruit externe krachten worden ingehuurd om
de afdeling HR te ondersteunen in haar taken.
De functie van medewerker salarisadministratie wordt uitgebreid met 1,8 fte. Van deze formatie wordt
1,0 fte ingezet op een bredere functie, zoals de ondersteuning van de afdeling HR en Bedrijfsbureau bij
het gegevensbeheer. Een belangrijke taak binnen deze functie is het bij wet verplichte aanleveren van
informatie over het SW-personeelsbestand aan het Ministerie van SZW.
WIL werkt op dit moment aan haar arbobeleid en zet in 2018 in op preventie. De beoogde overkomst van
SW-taken naar WIL betekent dat het arbobeleid hierop aangescherpt moet worden. Hiertoe wordt de
organisatie met extra arbo coördinatie ondersteund met een budget ter waarde van 0,5 fte aan externe
inhuur. Dit budget wordt ingezet voor de inhuur van een preventiemedewerker/Arbo coördinator.
2.2.3 Afdeling Bedrijfsbureau
De afdeling Bedrijfsbureau, op dit moment verantwoordelijk voor interne controle en de financiële
administratie, wordt uitgebreid met 0,8 fte ten behoeve van een medewerker financiële administratie.
Het accent van deze medewerker zal liggen op het ontwikkelen en ondersteunen van de financiële
aspecten van de beoogde uitvoering van SW-taken, zoals de gescheiden administratie van de financiële
stromen naar de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen ten opzichte van de gemeente
Houten. Op dit moment investeert de organisatie al veel tijd in dit proces, waardoor ondersteuning op
deze functie noodzakelijk is.
2.2.4 Afdeling Personeel Stichting Beschut Werk Lekstroom / Stichting SchoonmaakWerk
WIL organiseert intern een aparte bedrijfsunit ten behoeve van de detacheringen van NRG-personeel naar
de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk. In deze bedrijfsunit zitten alle
medewerkers die door de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk worden
ingehuurd. Het kaderen van deze bedrijfsunit zorgt voor een strikte scheiding tussen het gedetacheerde
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personeel naar de stichtingen en het personeel van WIL. Hierdoor is een strikte scheiding mogelijk tussen
de aanvullende dienstverlening voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Houten
wordt daardoor niet geconfronteerd met de gevolgen van de beoogde uitvoering van de SW-taken.
Het NRG personeel van de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk wordt
gedetacheerd vanuit WIL. De Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk vergoedt
deze detachering. In de komende jaren zullen de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting
SchoonmaakWerk mogelijk krimpen, waardoor het benodigde aantal NRG personeelsleden kan dalen.
Indien de detachering van een NRG medewerker in dit geval door de Stichting Beschut Werk Lekstroom of
de Stichting SchoonmaakWerk beëindigd wordt, dan spant WIL zich in om deze persoon zo goed mogelijk
te herplaatsen. Indien dit niet mogelijk is, dan zullen de vier latende PAUW-gemeenten in een passende
oplossing voorzien. WIL wordt zodoende niet geconfronteerd met boventalligheid, welke veroorzaakt
wordt door de eventuele beëindiging van detacheringen vanuit de Stichting Beschut Werk Lekstroom of de
Stichting SchoonmaakWerk.
Op dit moment bereiden de gemeenten een business case voor de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de
Stichting SchoonmaakWerk voor met daarin de beoogde formatie aan personeel. Deze formatie zal in
dienst treden bij WIL onder de aanvullende afspraken (zie 2.2.5) en vervolgens gedetacheerd worden naar
de Stichting Beschut Werk Lekstroom of de Stichting SchoonmaakWerk. De onderliggende business case
kan op basis v an deze nieuwe stukken worden aangevuld en zodoende wijzigen.
2.2.5 Aanvullende afspraken
WIL maakt aanvullende afspraken met de gemeenten over mogelijke toekomstige boventalligheid in het
personeelsbestand. In de volgende tabel te zien dat het benodigde personeel (op basis van het (oude) SWpersoneelsbestand) mogelijk afloopt. Na het aflopen van de periode in 2022, waarin de bijdrage van de
gemeenten voor de uitvoering van SW-taken is vastgelegd, zal deze bijdrage daardoor mogelijk dalen. WIL
wenst niet geconfronteerd te worden met een onwerkbare situatie door het teruglopen van het budget.
Een afspraak waarin de bijdrage wordt vastgesteld voor meerdere jaren geniet daarom de voorkeur.
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Schoonmaak

Beschut

HR

BB

Werk

Team

Functie

2022

2025

Verschil

Teamleider

0,5

0,4

-0,1

Jobcoach

7,4

5,1

-2,3

1

0,8

-0,2

Medewerker financiële administratie

0,8

0,6

-0,2

HR Adviseur

1,4

1,3

-0,5

Medewerker salarisadministratie

1,8

1,3

-0,5

Arbocoördinatie / Preventiemedewerker

0,5

0,4

-0,1

Managementassistent

0,5

0,4

-0,1

Accountmanagement

0,5

0,4

-0,1

Hoofd financiën / plv. directeur

1,0

0,8

-0,2

Werkvoorbereider / planner

1

0,8

-0,2

Werkleider magazijn

1

0,8

-0,2

Unitleider Verpakken

1

0,8

-0,2

Werkleider Metaal

1

0,8

-0,2

Coördinator gebouwenbeheer/technische dienst

0,5

0,4

-0,1

Managementassistent

0,2

0,2

-

Manager

1

0,8

-0,2

Teamleider

2

1,5

-0,5

4,5

3,1

-1,4

Detacheringscoördinator

Meewerkend voorman

Een belangrijke aanvullende afspraak dient gemaakt te worden over de omgang met mogelijke
toekomstige boventalligheid binnen WIL. WIL zal zich inspannen om voormalig gedetacheerd NRGpersoneel te herplaatsen binnen de organisatie. Indien dit niet lukt, dan staan gemeenten in voor een
goede afwikkeling van deze boventalligheid.
2.3 Informatiserings- en automatiseringssystemen
2.3.1 Automatiseringssystemen
Op dit moment worden binnen PAUW Bedrijven en WIL verschillende automatiseringssystemen gehanteerd.
De overkomst van een deel van de SW-activiteiten van PAUW Bedrijven naar WIL impliceert een keuze in
de bedrijfsvoering (met daar bijhorende financiële aspecten). Zo dient er voorzien te worden in een
systeem dat de personeelsadministratie kan ondersteunen met betrekking tot de urenadministratie,
waarin de gedetacheerde uren van het SW-personeelsbestand, verlof en verzuim goed geadministreerd
worden.
WIL kiest voor een geleidelijke uitfasering van het hanteren van de dubbele automatiseringssystemen naar
de automatiseringssystemen van WIL. Dit maakt een zachte overgang van taken mogelijk, waarbij de tijd
genomen kan worden voor de ontwikkeling van de applicatie die gehanteerd wordt door WIL. Dit gaat op
korte termijn gepaard met frictiekosten en dubbele dienstverleningsovereenkomsten, maar biedt wel de
mogelijkheid om op korte termijn risico’s in het applicatiebeheer te voorkomen. Uitvoering per 1 januari
2019 (‘going concern’) wordt hiermee versoepeld.
Voor deze harmonisatie wordt een periode van twee jaar aangehouden, waarin er trainingen voor gebruik
van de WIL-automatiseringssystemen worden gegeven aan het overkomende financieel medewerkers en de
medewerkers salarisadministratie. Voor de training van deze personeelsleden wordt een bedrag van
€5.000 per fte geraamd, waarin de kosten van productieverlies als gevolg van het volgen van de trainingen
niet opgenomen zijn. In deze faseringsperiode worden de functies van AFAS voor het SW-
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personeelsbestand door het WIL personeel eigen gemaakt. Er wordt onderzocht of de SW-specifieke
functies uit AFAS ook in RAET uitgevoerd kunnen worden. De volledige administratieve cyclus wordt in de
faseringsperiode een keer volledig gedraaid, zodat de organisatie de nieuwe werkwijze al een keer
ervaren heeft. De verbeterpunten van de eerste cyclus worden in het tweede jaar van de faseringsperiode
opgepakt.
In de faseringsperiode wordt het NRG personeel meteen ingevoerd in de personeelsadministratie van
RAET. Dit betekent dat de personeelsadministratie van het overgekomen personeel direct synchroon loopt
met het overige WIL personeel. Het SW-personeelsbestand zal, met oog op de specifieke SW-aspecten die
AFAS biedt, in de faseringsperiode in AFAS ondergebracht worden. Incidenteel gaat dit gepaard met een
jaarlijks bedrag van €40.000 ten behoeve de benodigde licenties in 2019 en 2020. Na de faseringsperiode
worden ook de SW-personeelsleden vanuit RAET bediend. Als er in het salarispakket van RAET ten behoeve
van het overkomende NRG-personeel en/of het SW-personeel aanpassingen plaats moeten vinden, dan
moet hiervoor externe hulp vanuit RAET aangetrokken worden. De inhuur van deze externe deskundige
kost circa €1.700 per dag.
De beslissing om de administratie geleidelijk te harmoniseren zal gepaard gaan met het opplussen van de
benodigde licenties. Deze kosten zijn gestaffeld en worden in het kader van de uitvoering van de SWtaken opgenomen in de meerjarenraming.
In de onderstaande tabel wordt de uitfasering van AFAS aan de hand van acties weergegeven:
Functie

PAUW

WIL

Actie

Personeelsadministratie

AFAS

Youforce RAET

Salarisadministratie

AFAS

Youforce RAET

Financiële administratie

AFAS

Key2Financien

CRM systeem

AFAS

SuiteCRM

Diagnose & Matching
Kantoorautomatisering
ICT-infrastructuur

CompetenSYS
MS Office
Servers

CompetenSYS
MS Office
Servers

Geleidelijke uitfasering
AFAS naar Youforce RAET
Geleidelijke uitfasering
AFAS naar Youforce RAET
Geleidelijke uitfasering
AFAS naar Key2Financien
Geleidelijke uitfasering
AFAS naar SuiteCRM
Geen actie.
Uitbreiding.
Uitbreiding dienstverlening
serverruimte in DVO.

Geleidelijke uitfasering van de applicaties heeft geen directe gevolgen voor de ICT-infrastructuur van WIL,
omdat AFAS een cloudoplossing betreft.
2.3.2 Zaakgericht werken
Binnen WIL wordt gewerkt met Zaakgericht werken. Deze werkwijze houdt een standaardisatie van
processen en informatie in, waarmee de betrokken medewerkers direct inzicht krijgen in de benodigde
informatie. Dit verbetert de kwaliteit en de doorlooptijd van de bedrijfsprocessen. Om de beoogde
uitvoering van de SW-taken aan te laten sluiten op Perfect View moet er personele capaciteit vrijgemaakt
worden voor de implementatie. Deze personele inzet wordt meegenomen in de kostenraming van de
implementatie.
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2.4 Training en ontwikkeling van NRG-personeel
Het NRG-personeel brengt nieuwe kennis en ervaring in over de uitvoering van de Wsw, waar WIL haar
bestaande dienstverlening op kan uitbreiden. WIL zal actief deze kennis en kunde delen binnen de WIL
organisatie en de medewerkers waar dit relevant voor is. Hiervoor zal WIL trainingen en cursussen
aanbieden aan het personeel.
Zo moet er geïnvesteerd worden in de WIL-medewerkers (zowel het ‘nieuwe NRG’ als het ‘oude’ WIL
personeel). De processen binnen WIL kunnen afwijken van de werkprocessen bij PAUW Bedrijven.
Trainingen en opleidingen garanderen een eenduidige bedrijfsvoering. In het volgende hoofdstuk wordt de
benodigde inzet op training en ontwikkeling weergegeven.
Voorts heeft WIL een leergang voor persoonlijk leiderschap verzorgd voor haar interne personeel op senior
en managementfuncties (19 personen). Dit past in de bedrijfsfilosofie van WIL en wordt doorgezet na de
uitvoering van de beoogde SW-taken. WIL vindt het van belang dat het overkomende personeel ook
aansluiting vindt bij het huidige personeel. Zodra er meer bekend is over de komst van nieuwe
medewerkers naar WIL wordt een versnelde cursus verzorgd voor de senior medewerkers.
Tenslotte werkt WIL op dit moment aan een vernieuwing van het arbobeleid. Specifieke focus gaat hierbij
uit naar preventie. In de toekomst komen er SW-taken over, maar zal WIL ook het materiële
werkgeverschap uitvoeren voor de SW-populatie. Voor het arbobeleid betekent dit een uitbreiding van de
huidige arbodienstverleningsovereenkomst met Cohesie. De financiering van deze overeenkomst is
gestaffeld opgebouwd, wat een stijging van de kosten met zich brengt. De omvang van deze kosten wordt
onderzocht en in de meerjarenraming meegenomen.
2.5 Huisvesting
Er wordt op het hoofdkantoor van WIL in Nieuwegein kantoorruimte vrijgemaakt voor het overkomende
personeel in de dienstverlening. Vanuit WIL is aangegeven dat de huisvestingscapaciteit ontoereikend is
voor de vraag vanuit het personeel. Dit blijkt uit een analyse van de flexfactor, welke aangeeft hoeveel
personeelsleden een werkplek delen. Op dit moment bedraagt de flexfactor 81%, waarmee er geen ruimte
beschikbaar is voor de nieuwe personeelsleden. Ook niet als uitgegaan wordt van een vast medewerkersbestand van 155 medewerkers, een flexibele schil van 15 medewerkers en een onvoorziene bezetting door
10 medewerkers. Voor het nieuwe personeel moet additionele kantoorruimte worden geregeld. 6 De
overeenkomst met de gemeente Nieuwegein wordt daarmee uitgebreid. De kosten van deze uitbreiding
van huisvestingscapaciteit is voor de latende vier Lekstroomgemeenten.

6

Het is de bedoeling dat de jobcoaches zoveel mogelijk lokaal in de lokale werkteams zullen werken.
Toch dient er ook rekening gehouden te worden met de huisvestingscapaciteit van deze personeelsleden.
Op dit moment wordt een benodigde huisvesting van ongeveer 8 m2 per werkplek aangehouden door WIL.
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2.6 Communicatie
WIL heeft zich voorgenomen om de beoogde uitvoering van SW-taken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Een goede en gedragen cultuuraanpak voor het personeel is hierin essentieel. Er worden daarom concrete
actiepunten opgenomen in het implementatieplan om de implementatie voor het personeel zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Dat wordt afgestemd met de regionale communicatie-projectgroep om op die
manier te werken aan een overgang die zich kenmerkt als ‘warm & welkom’.
De klankbordgroep van WIL, waarin de gehele organisatie vertegenwoordigd is en meedenkt over de
beoogde uitvoering van SW-taken, wordt in een vroegtijdig stadium meegenomen. Bij het opstellen van
het implementatieplan zal de klankbordgroep gevraagd worden om suggesties en opmerkingen aan te
leveren.
Na het vaststellen van de business case door het managementteam van WIL wordt de ondernemingsraad
geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom deze implementatie. Het stuk wordt tegelijkertijd de
ambtelijke organisatie ingeleid, waarmee het formele traject aanvangt. De ondernemingsraad krijgt op
dat moment de gelegenheid om een advies te geven op het voorgenomen besluit. Zodra de
ondernemingsraad advies uit heeft kunnen brengen aan het managementteam wordt bezien of de business
case aangepast moet worden aan de terugkoppeling uit de ondernemingsraad en het ambtelijke traject.
Het primaat van de politiek wordt in ogenschouw genomen gedurende dit medezeggenschapstraject.
In het georganiseerd overleg wordt de beoogde uitvoering van SW-taken besproken. Gelijkvormige
arbeidsvoorwaarden worden nagestreefd.
Zodra er meer bekend is over de personeelstoedeling, zullen er kennismakingsevenementen worden
georganiseerd. Tevens zal er een nieuwsbrief verzorgd worden met informatie rondom de implementatie.
In een vroegtijdig stadium worden de personeelsleden daarmee met elkaar in contact gebracht, zodat de
samenwerking op gang komt en de organisatie per 1 januari 2019 voorbereid is op haar taken. De
organisatie is op 1 januari 2019 voorbereid om ‘going concern’ de nieuwe taken uit te voeren.
2.7 Financieel
De financiering van de overkomende SW-taken vindt plaats via dienstverleningsovereenkomsten, die met
de gemeenten en de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk gesloten worden.
De volledige kosten van de implementatie (zowel structureel als incidenteel) worden met deze
dienstverlenings-overeenkomsten gedekt, zodat de gemeente Houten niet geconfronteerd wordt met de
financiële aspecten van de implementatie.
De inkomsten van de detacheringen bij lokale werkgevers worden doorberekend aan de gemeenten. Dit
wordt verrekend via de urenadministratie, die bijgehouden wordt in de automatiserings- en
informatiseringssystemen.
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Samenwerking
Gemeente IJsselstein

Overeenkomst
Dienstverleningsovereenkomst

Gemeente Lopik

Dienstverleningsovereenkomst

Gemeente Nieuwegein

Dienstverleningsovereenkomst

Huurovereenkomst

Gemeente Vianen

Dienstverleningsovereenkomst

Stichting Beschut
Werk Lekstroom

Dienstverleningsovereenkomst

Inhoud
 WIL verzorgt het materiële
werkgeverschap van de
gedetacheerde Wsw’ers afkomstig uit
de gemeente IJsselstein.
 De gemeente IJsselstein voorziet in
de financiële middelen ten behoeve
van de uitvoering van deze taken naar
rato van haar aandeel in deze SWtaken.
 WIL verzorgt het materiële
werkgeverschap van de
gedetacheerde Wsw’ers afkomstig uit
de gemeente Lopik.
 De gemeente Lopik voorziet in de
financiële middelen ten behoeve van
de uitvoering van deze taken naar
rato van haar aandeel in deze SWtaken.
 WIL verzorgt het materiële
werkgeverschap van de
gedetacheerde Wsw’ers afkomstig uit
de gemeente Nieuwegein.
 De gemeente Nieuwegein voorziet in
de financiële middelen ten behoeve
van de uitvoering van deze taken naar
rato van haar aandeel in deze SWtaken.
 WIL breidt, afhankelijk van haar
huisvestingsbehoeften, de
huurovereenkomst uit in overleg met
de gemeente Nieuwegein en betaalt
hiertoe een huurbedrag.
 De gemeente Nieuwegein voorziet in
additionele huurruimte.
 WIL verzorgt het materiële
werkgeverschap van de
gedetacheerde Wsw’ers afkomstig uit
de gemeente Vianen.
 De gemeente Vianen voorziet in de
financiële middelen ten behoeve van
de uitvoering van deze taken naar
rato van haar aandeel in deze SWtaken.
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WIL koopt namens de lokale
werkteams werkplekken in bij de
Stichting Beschut Werk Lekstroom.
De Stichting Beschut Werk Lekstroom
voorziet deze groep SW-medewerkers
van werk.

Van

Detacheringsovereenkomst





Stichting
SchoonmaakWerk

Dienstverleningsovereenkomst





Detacheringsovereenkomst
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WIL detacheert leiding- en
kaderpersoneel naar de Stichting
Beschut Werk Lekstroom ten behoeve
van haar bedrijfsvoering.
De Stichting Beschut Werk Lekstroom
betaalt een kostenneutrale
vergoeding ten behoeve van deze
detachering.
WIL koopt namens de lokale
werkteams werkplekken in bij de
Stichting SchoonmaakWerk .
De Stichting SchoonmaakWerk
voorziet deze groep SW-medewerkers
van schoonmaakwerk.
WIL detacheert leiding- en
kaderpersoneel naar de Stichting
SchoonmaakWerk ten behoeve van
haar bedrijfsvoering.
De Stichting SchoonmaakWerk betaalt
een kostenneutrale vergoeding ten
behoeve van deze detachering.

Van

3 Financiën en risico’s


STRUCTURELE EN INCIDENTELE EFFECTEN 2017 E.V.

3.1 Algemeen beeld
In dit hoofdstuk worden de financiële effecten op de begroting van WIL gepresenteerd. In de eerste
paragraaf wordt het algemene beeld beschreven van de effecten op de begroting. Deze kosten worden
vervolgens uitgesplitst naar structurele kostenposten, incidentele kostenposten, risico’s en de financiële
dekking. Vervolgens worden de kosten nader gespecificeerd per kostensoort. In het onderstaande
overzicht worden de structurele en de incidentele kosten voor de organisatie inzichtelijk gemaakt voor de
jaren 2017 t/m 2019. Opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. In de bijlage wordt een toelichting op de
cijfers gegeven.
Onvoorziene kosten en inzet ‘eigen’ WIL Personeel
In de businesscase is op hoofdlijnen weergegeven wat de kosten van de beoogde implementatie zijn.
Daarbij is met de vier PAUW-gemeenten die de sw-taken laten uitvoeren door WIL afgesproken geen
incidentele post t.b.v. onvoorziene kosten op te nemen. Eventuele extra, onvoorziene kosten worden
achteraf verrekend met de vier gemeenten.
Daarnaast zijn er uren geraamd door WIL medewerkers voor o.a. de stuurgroep. Deze uren zijn niet in
geldbedragen uitgedrukt. Het gaat om minimaal 900 uur in 2018.

3.2 Structurele kosten
De uitvoering van SW-taken betekent voor de organisatie van WIL dat de benodigde inzet van personeel,
ICT en huisvesting zal stijgen. In de bijlage is een extra toelichting op de berekening van de structurele
kosten opgenomen.
Structurele kosten
Loonkosten (excl. SBWL & SSW)
Loonkosten SBWL & SSW
Informatisering- en automatiseringssystemen
Huisvesting
Overige structurele personeelskosten
Subtotaal




2017
€0
€0
€0
€0
€0
€0

2018
€0
€0
€0
€0
€0
€0

2019 e.v.
€ 961.000
€ 798.500
€ 63.500
€ 32.000
€ 180.500
€ 2.035.500

Loonkosten NRG Personeel (exclusief Stichting Beschut Werk Lekstroom (SWBL) en Stichting
SchoonmaakWerk (SSW)) - De loonkosten bestaan uit het salaris, vakantiegeld, pensioenlasten en
de werkgeverslasten van de werknemers en zijn gebaseerd op informatie uit de organisatie van
WIL voor het jaar 2018.
Loonkosten NRG Personeel t.b.v. Stichting Beschut Werk Lekstroom (SWBL) en Stichting
SchoonmaakWerk (SSW) – Deze post betreft de loonkosten van het NRG-personeel dat
gedetacheerd wordt naar de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk.
Het bedrag is bij benadering weergegeven. Deze loonkosten van de Stichting Beschut Werk
Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk worden apart gefactureerd aan de Stichting Beschut
Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk. De overheadkosten van het NRG-personeel dat
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gedetacheerd wordt naar de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk,
worden door middel van een opslag aan de vier gemeenten. Dit wordt nog nader in het
implementatieplan uitgewerkt.
Informatiserings- en automatiseringssystemen - De uitvoering van de SW-taken gaat gepaard met
een stijging in het benodigde aantal licenties van de informatiserings- en automatiseringssystemen
(voorbeeld: licenties voor de nieuwe gebruikers in het systeem Youforce RAET). Deze kosten zijn
gebaseerd op een stukprijs en daarmee afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand.
Huisvesting – De komst van nieuwe personeel betekent dat er extra kantoorruimte benodigd is. Op
basis van de huidige bekende gegevens is een verwacht benodigd budget aan huisvesting
opgenomen, welke structureel doorwerken na 2019.

3.3 Incidentele kosten
De SW-taken worden in 2018 in WIL geïmplementeerd, zodat de organisatie per 1 januari 2019 ‘going
concern’ deze nieuwe taken naast de reguliere dienstverlening kan uitvoeren. Het implementeren van
deze taken in de organisatie gaat gepaard met substantiële incidentele kosten ten behoeve van
projectmanagement. Het projectmanagement van de implementatie omvat alle activiteiten op het gebied
van de projectorganisatie, personeel en organisatie, financiële en juridische ondersteuning, informatie- en
automatiseringssystemen, communicatie en huisvesting. In het implementatieplan zullen deze activiteiten
nader uitgewerkt en verantwoord worden.
Incidentele kosten
Projectorganisatie
Personeel en organisatie
Financiële en juridische ondersteuning
Informatisering- en automatiseringssystemen
Communicatie (voorbereidend traject)
Communicatie (uitvoerend traject)
Huisvesting
Subtotaal




2017
€50.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 50.000

2018
€110.000
€ 114.000
€ 50.000
€ 26.000
€ 35.000
€ 30.000
€ 15.000
€ 380.000

2019
€15.000
€0
€0
€ 90.000
€0
€ 10.000
€0
€ 115.000

Projectorganisatie – De projectorganisatie coördineert het implementatieproces. Binnen deze
projectorganisatie vindt de uitvoering van de implementatie plaats. Naast de implementatie van
de SW-taken in de organisatie van WIL zelf zal er frequent afstemmingsoverleg moeten
plaatsvinden met de betrokken partijen (o.a. gemeenten, PAUW Bedrijven, WIL) om de
implementatie in goede banen te leiden.
Personeel en organisatie - De beoogde SW-taken moeten geïmplementeerd worden in de
werkprocessen in WIL. Vanuit de organisatie van WIL is aangegeven dat de integratie van de
nieuwe SW-taken in de huidige taken een omvangrijke taak is. Het management van de afdeling
Werk en HR heeft aangegeven additionele ondersteuning voor het jaar 2018 nodig te hebben om
per 1 januari 2019 de nieuwe taken zo soepel mogelijk uit te kunnen voeren in de bestaande
dienstverlening van WIL. De volgende taken worden op operationeel niveau voorzien:
o Ondersteuning afdeling Werk - De afdeling Werk verwacht dat er frequent overleg gevoerd
moet worden met de toekomstige collega’s van PAUW Bedrijven over de vertaling van de
werkprocessen, producten en de werkwijze naar WIL. De werkprocessen die op dit
moment nog onbekend zijn binnen WIL (bijvoorbeeld het contractbeheer en de
facturatieprocessen voor de Afdeling Werk) moeten vervolgens geïmplementeerd worden
in de organisatie, waarbij de kennis en kunde van PAUW Bedrijven en haar medewerkers
vertaald moeten worden naar de organisatie van WIL. De externe ondersteuning
ondersteunt het management van de afdeling Werk bij deze taken, zodat de reguliere
bedrijfsvoering niet lijdt onder de implementatieopdracht van 2018.
o Ondersteuning afdeling HR – De afdeling HR staat voor de opdracht om de omvangrijke
groep aan NRG-personeel op te nemen in de organisatie, maar ook voor de opdracht om
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het materiële werkgeverschap voor de SW-werknemers kwalitatief goed uit te voeren.
Naast de toenemende werkdruk door de introductie van nieuwe werkprocessen binnen de
afdeling HR, wordt de afdeling HR ook voor een omvangrijke opdracht gesteld bij de
nieuwe taken uit te rollen in het HR beleid. De beoogde uitvoering van SW-taken is nu nog
niet opgenomen in de HR beleid, waar dit met oog op de toekomstige uitvoering van de
SW-taken wel noodzakelijk is.
o Trainingen en opleidingen - Naast de benodigde personele ondersteuning streeft WIL
ernaar om haar nieuwe personeelsleden dezelfde trainingen aan te bieden als haar huidige
personeelsleden. Het overkomende personeel in administratieve functies van WIL zal
getraind worden om gebruik te maken van de WIL applicaties. Daarnaast streeft WIL
ernaar om het overkomende coördinerende personeel dezelfde leiderschapstraining te
bieden als het huidige coördinerend personeel.
Financiële en juridische ondersteuning – De afdeling Bedrijfsbureau (met name Juridische Zaken
en Financiën) voorziet een grote taak bij het correct implementeren van de financiële en
juridische aspecten, met name op het vlak van de dienstverleningsovereenkomsten en de
organisatie van de financiële verslaglegging.
o Ondersteuning financiën - Er is externe ondersteuning benodigd bij het inregelen van de
taken in de financiële werkprocessen. De afrekening van de
dienstverleningsovereenkomsten met de latende PAUW-gemeenten, alsmede het opzetten
van de detacheringsconstructie vereist personele capaciteit van de organisatie in 2018, die
WIL niet vanuit de reguliere organisatie kan bieden.
o Juridische en fiscale borging – De juridische capaciteit van WIL is volledig bezet voor 2018.
Tegelijkertijd moeten de nieuwe (structurele) processen voor 2019 juridisch geborgd en
ingebed worden in WIL (en de op te stellen dienstverleningsovereenkomsten). Deze
juridische borging ziet op alle mogelijke bestuursrechtelijke, fiscaalrechtelijke,
ondernemingsrechtelijke, aanbestedingsrechtelijke en fiscale aspecten van de
overkomende SW-taken. Hiertoe is extra juridische ondersteuning benodigd.
Informatiserings- en automatiseringssystemen – De incidentele kosten in het kader van de
informatiserings- en automatiseringssystemen zijn voornamelijk gelegen in de geleidelijke
uitfasering van de ICT-systemen van PAUW Bedrijven. In 2019 en 2020 zal de applicatie AFAS nog
parallel gehanteerd worden naast de systemen van WIL, om de uitvoering van het materiële
werkgeverschap door WIL zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast worden enkele
eenmalige kosten verwacht vanuit aanpassingen door de applicatieleverancier.
Communicatie - Voor het slagen van de implementatie wordt de rol van communicatie benadrukt
door de afdeling Bedrijfsbureau. Hiervoor wordt een extra externe ondersteuning nodig geacht De
communicatieadviseur van WIL voorziet dat er niet genoeg capaciteit is om de belangrijkste
aspecten van de communicatie in 2018 op een goede manier uit te voeren. Vanwege het belang
van een goede communicatie gedurende de implementatie zal de huidige communicatieadviseur
van WIL intensief samenwerken met het structurele projectoverleg. Daarnaast zal er regionale
afstemming moeten plaatsvinden over de communicatie in het ontmantelingsproces van PAUW
Bedrijven. Dit kan invloed hebben voor het personeel van WIL en PAUW Bedrijven, waarop extra
communicatie inspanningen (bijvoorbeeld mediaberichten, bijeenkomsten) plaatsvinden richting
deze doelgroepen, de stakeholders en de media. Een specifieke kostenpost in het kader van deze
communicatie inspanningen betreft de organisatie van verwelkomingstrajecten, die incidenteel
optreden in 2018 ten behoeve van een zachte landing van het overkomende personeel van PAUW
Bedrijven.
Huisvesting – Er worden incidentele kosten verwacht voor de huisvesting van de nieuwe
personeelsleden bij WIL. De verwachte extra benodigde kantoorruimte die betrokken gaat worden
zal, samen met de verhuisopdracht vanuit PAUW Bedrijven bezien, leiden tot incidentele kosten in
het kader van huisvesting.
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3.4 Verdeelsleutel
De financiële dekking voor de kosten van de uitvoering van de SW-taken is afkomstig van de vier latende
gemeenten uit PAUW Bedrijven. Het relatief aandeel van het SW-personeel van de gemeenten in PAUW
Bedrijven, zoals opgenomen in het liquidatieplan van 6 december 2017, wordt gehanteerd als
verdeelsleutel. Dit relatieve aandeel wordt gehanteerd bij het berekenen van de kosten van de individuele
gemeenten. De volgende tabel geeft de percentages van de verdeelsleutel voor de gemeenten aan:
Aandeel in %
Aandeel in %
(zes gemeenten)
(vier gemeenten)7
35,92%
20,89%
10,15%
5,90%
44,52%
25,89%
9,41%
5,47%
29,40%
12,45%
100%
100%

Verdeelsleutel
IJsselstein
Lopik
Nieuwegein
Vianen
Stichtse Vecht
De Ronde Venen
Totaal

3.4.1 Structurele kosten
Bij toepassing van de verdeelsleutel voor de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen op de
structurele kosten na aftrek van de verschillende kosten t.b.v. de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de
Stichting SchoonmaakWerk (€2.035.500 -/- €798.500 (loonkosten) -/- €83.500 (overige structurele
personeelskosten) -/- €2.500 (automatisering- en informatiseringssystemen) = €1.151.000)8 resulteert dit
in de volgende verdeling van de jaarlijkse kosten onder de gemeenten per 2019 en verder:
Aandeel in %
(vier gemeenten)
Verdeelsleutel
IJsselstein
Lopik
Nieuwegein
Vianen
Totaal

35,92%
10,15%
44,52%
9,41%
100%

Structurele kosten (excl. Stichting Beschut
Werk Lekstroom / Stichting
SchoonmaakWerk)
€ 413.439
€ 116.827
€ 512.425
€ 108.309
€ 1.151.000

3.4.2 Incidentele kosten
De incidentele kosten van 2017, 2018 en 2019 worden op dezelfde manier verdeeld onder de gemeenten.
In de volgende tabel is het bedrag uitgesplitst per gemeente voor ieder jaar van de implementatie met
incidentele kosten:

Verdeelsleutel
IJsselstein
Lopik
Nieuwegein
Vianen
Totaal

Aandeel in %
(vier gemeenten)

7

35,92%
10,15%
44,52%
9,41%
100%

2017

Incidentele kosten
2018

€ 17.960
€ 5.075
€ 22.260
€ 4.705
€ 50.000

€ 136.496
€ 38.570
€ 169.176
€ 35.758
€ 380.000

2019
€ 41.308
€ 11.673
€ 51.198
€ 10.822
€ 115.000

De verdeelsleutel voor de vier gemeenten is gebaseerd op haar relatieve aandelen in het SWpersoneelsbestand, waarbij de aandelen van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen buiten
beschouwing zijn gelaten. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bijgesteld.
8
Deze berekening wordt toegelicht in Bijlage E. De structurele kosten t.b.v. de Stichtingen Beschut en
Schoonmaak á €847.500 (bij benadering) worden apart verrekend via een facturatie.
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3.5 Risico’s
De implementatie en de uitvoering van de SW-taken door WIL is niet zonder risico’s. Er worden zowel
kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare risico’s opgemerkt.
3.5.1 Kwantificeerbare risico’s
De kwantificeerbare risico’s resulteren in een optimistisch scenario (verwachte gerealiseerde kosten
risico’s €37.500), een neutraal scenario (verwachte gerealiseerde kosten risico’s €200.000) en een
pessimistisch scenario (verwachte gerealiseerde kosten risico’s €305.000).

Risico-opslag
Personele knelpunten

Optimistisch
Neutraal
Pessimistisch
scenario
scenario
scenario
€ 7.500
€ 22.500
€ 50.000

Personeelsdossiers
Automatisering

€0
€ 30.000

€ 115.000
€ 62.000

€ 230.000
€ 125.000

Totaal

€37.500

€200.000

€305.000

In de bovenstaande tabel is een inschatting gegeven van de kwantificeerbare risico’s bij de implementatie
van de SW-taken. Het neutrale scenario betreft de meest waarschijnlijke gewogen omvang van het risico,
welke vastgesteld is aan de hand van de waarschijnlijkheid dat complexe issues op gebied van personele
knelpunten, personeelsdossiers of automatisering zich voordoen. De omvang van dit risico kan zowel lager
(optimistisch scenario) als hoger uitvallen (pessimistisch scenario). Het wordt de gemeenten aanbevolen
om een reservering aan te maken ter dekking van deze risico’s.
In het implementatieplan worden beheersmaatregelen ter voorkoming van deze risico’s opgenomen.
Tijdens de implementatie wordt ernaar gestreefd om deze voorzienbare risico’s te voorkomen en/of de
impact ervan te verminderen.
3.5.2 Niet-kwantificeerbare risico’s
Sommige risico’s kunnen op dit moment niet gekwantificeerd kunnen worden. In het implementatieplan
worden beheersmaatregelen met oog op deze risico’s opgenomen. De niet-kwantificeerbare risico’s
worden in de volgende tabel toegelicht:
Risico
Competenties
personeel

Toelichting
Het algemene beeld van het personeelsbestand van PAUW Bedrijven is dat de
voorgenomen opheffing van de GR ervoor zorgt dat men terughoudend is met het
invullen van vacatures. PAUW Bedrijven wordt in haar administratie op enkele
sleutelfuncties ondersteund door SW-medewerkers. Voor PAUW Bedrijven pakt
deze werkwijze over het algemeen financieel goed uit, omdat ermee bespaard
wordt op de loonkosten van het kaderpersoneel (hoewel er ook inkomsten gemist
worden). Daarbij heeft het bedrijf veel ervaring met de begeleiding van SWmedewerkers, waardoor deze werkwijze goed gehanteerd kan worden door PAUW
Bedrijven. Het is echter nog de vraag of deze werkwijze ook inpasbaar is binnen
WIL. De begeleiding van SW-medewerkers is deels locatie gebonden en kent
enkele complexiteiten die gerelateerd zijn aan de SW-indicatie. Afhankelijk van
de keuzes die in de bedrijfsvoering worden gemaakt zullen de functies die op dit
moment (deels) door SW-medewerkers worden uitgevoerd ingevuld moeten
worden door nieuwe werknemers.
Op dit moment verzorgt PAUW Bedrijven ook de informatietoelevering aan
Panteia (verplicht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid),
waarop de gewichten worden gebaseerd die de toekenning van het totale
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Vertrekkend
personeel

Geen ICT-beheer
opgenomen SWtaken

Reorganisatie

Boventalligheid

Sturing en controle

Communicatie

Politieke risico’s
Fiscale aspecten

macrobudget aan de gemeenten bepalen. Dit is een SW-specifieke technische
competentie, die WIL op dit moment niet in haar organisatie aanwezig heeft.
Het besluit tot opheffing van PAUW Bedrijven heeft ervoor gezorgd dat de huidige
medewerkers aankijken tegen een periode van onzekerheid door de
onduidelijkheid rondom de uitvoering van de SW-taken. Er zijn veel vragen
rondom de werkgarantie en de implementatie van de SW-taken in WIL. Een deel
van het personeel verkent daardoor mogelijkheden bij een nieuwe werkgever.
Indien hier niet tijdig op wordt ingespeeld kan dit een kaalslag betekenen voor
het overkomende personeel voor de uitvoering van de beoogde overkomende SWactiviteiten.
In de transformatieplannen zijn geen fte’s opgenomen ten behoeve van het ICTbeheer. Op dit moment spelen er echter wel ontwikkelingen op het vlak van de
digitalisering van de personeelsdossiers.
Een informatiemanager met verstand van de Wsw kan daarom van belang zijn
voor de implementatie van de SW-activiteiten in WIL. WIL dient deze functie mee
te nemen in haar implementatieplannen, indien hier niet in kan worden voorzien
vanuit de huidige organisatie.
Enkele taken van gegevensbeheer kunnen worden belegd bij één van de
medewerkers van de salarisadministratie. Bezien moet worden of dit daarmee
voldoende geborgd is.
De uitvoering van de SW-activiteiten door WIL betekent een majeure wijziging
voor de organisatie. Het overkomen van de SW-activiteiten in WIL met de
overkomst van het NRG-personeel kan een overgang van onderneming betekenen
in arbeidsrechtelijke zin. Een mogelijk gevolg hiervan is dat WIL wordt
geconfronteerd met een ontslagverbod voor het overkomende personeel. Dit kan
gevolgen hebben bij gegeven werkgaranties in het liquidatieproces van PAUW
Bedrijven. WIL dient aan de voorkant van de implementatie hier afspraken over te
maken.
De omvang van het Wsw-personeelsbestand zal in de komende jaren afnemen,
omdat in 2015 besloten is geen nieuwe SW-indicaties meer af te geven. Daarmee
zal het SW-personeelbestand van PAUW Bedrijven in de komende jaren met 3-5%
afnemen. Op termijn betekent dit dat het personeel voor administratieve
ondersteuning mogelijk boventallig zal zijn, indien deze ingericht wordt op de
huidige omvang van het SW-personeelsbestand. WIL dient beheersmaatregelen te
treffen om dit risico te controleren, bijvoorbeeld door dit personeel ook in
toenemende mate in te gaan zetten voor de uitvoering van de Participatiewet
(bijvoorbeeld uitvoering van administratieve taken en detacheringen).
Zoals onder ‘organisatie’ is beschreven geven de transformatieplannen geen
duidelijkheid omtrent het aspect ‘sturing en controle’. Dit kan verkeerde prikkels
tot gevolg hebben in de organisatie van de Stichting Beschut Werk Lekstroom, de
Stichting SchoonmaakWerk en WIL, wat ten koste kan gaan van de
arbeidsproductiviteit en de werkgeversbenadering.
De organisatie van de nieuwe uitvoering van de SW-taken door WIL staat op de
agenda bij de vakbonden en de ondernemingsraad. Onduidelijke communicatie
kan voor onrust binnen de organisatie zorgen.
Het is mogelijk dat er een politiek-bestuurlijke beslissing valt die niet aansluit bij
deze business case.
WIL wordt mogelijk BTW- en VPB-plichtig als gevolg van de uitvoering van de
nieuwe SW-taken (contracten sluiten m.b.t. individuele detachering). Bij het
implementeren van de nieuwe SW-taken dient WIL zich ervan te vergewissen dat
deze aspecten goed in acht genomen worden.
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BETEKENIS UITVOERING VAN SW-TAKEN VOOR WIL

De uitvoering van SW-taken betekent een grote wijziging van de organisatiestructuur van WIL. In dit
hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de beoogde wijzigingen en de financiële aspecten van de
implementatie.
4.1 Uitvoering van de SW-taken per 1 januari 2019 e.v.
Op structurele basis zal de WIL-begroting bij benadering met circa €2,0 miljoen stijgen als gevolg van de
toename in loonkosten, huisvestingslasten en uitbreiding van het applicatiebeheer. In dit bedrag zijn de
structurele kosten meegenomen die gerelateerd zijn aan de SW-taken voor de Stichting Beschut Werk
Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk (ca. €884.500). Over deze structurele kosten worden in een
later stadium afspraken gemaakt met de gemeenten. Dit vindt plaats door vastlegging van deze afspraken
in onderliggende dienstverleningsovereenkomsten, zodat de gemeente Houten niet met de gevolgen van
de uitvoering van de SW-taken wordt geconfronteerd. De totale structurele kosten van de uitvoering van
SW-taken worden op hoofdlijnen in de onderstaande tabel weergegeven:

Taak WIL
Lokale werkteams
Afdeling Werk
Matching, bemiddeling en plaatsing
Jobcoaching en begeleiding
Werkgeversbenadering

Structurele aspecten
Actiepunt

Administratieve werkgeversunit
Afdeling HR
Loonadministratie en loonbetaling
HR-taken
Arbocoördinatie
Afdeling Bedrijfsbureau
Facturatie
Informatisering- en automatiseringssystemen
Huisvesting
Overige structurele kosten
Stichting Beschut Werk Lekstroom (SBWL) /
Stichting SchoonmaakWerk (SSW)
Detacheringen
Totaal (excl. SBWL/SSW)
Totaal SBWL/SSW
Totaal
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Detacheringscoördinator (+1,0 fte)
Jobcoach (+7,4 fte)
Teamleider (+0,5 fte)

€ 54.000
€ 511.000
€ 44.000

Medewerker salarisadministratie (+1,8
fte)
HR Adviseur (+1,4 fte)
Preventiemedewerker (+0,5 fte)

€ 117.000

Mw. financiële administratie (+0,8 fte)
Uitbreiding applicatiebeheer
Uitbreiding werkplekken
-

€ 43.000
€ 63.500
€ 32.000
€ 175.500

-

€ 798.500

€ 140.000
€ 52.000

€ 1.151.000
€ 884.500
€ 2.035.500

Van

4.2 Implementatie van de SW-taken in 2017, 2018 en 2019
Op korte termijn moet WIL de organisatie voor 1 januari 2019 gereedmaken voor de uitvoering van SWtaken. Hiertoe moet WIL interne en externe personele ondersteuning vrijmaken om de nieuwe
werkprocessen in te richten en te optimaliseren. Daarnaast moet het nieuwe personeel, dat aangetrokken
wordt om te ondersteunen in de uitvoering van de SW-taken, opgeleid worden in de werkwijze van WIL.
Op korte termijn zal de overkomst van SW-taken substantiële kosten met zich brengen.
In deze business case zijn de benodigde handelingen en kosten ten behoeve van de uitvoering van de SWtaken op hoofdlijnen zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Alsnog is het mogelijk dat er kosten gemaakt
worden voor een goede implementatie van de SW-taken die de organisatie nu nog niet kan voorzien. De
totale incidentele kosten van de uitvoering van SW-taken worden op hoofdlijnen in de onderstaande tabel
weergegeven voor 2017, 2018 en 2019:
Incidentele aspecten
Taak WIL
Projectorganisatie

Lokale werkteams
Afdeling Werk

Administratieve
werkgeversunit
Afdeling HR

Afdeling BB

Actiepunt
Opstellen businesscase en voorbereiden
implementatieplan
Verdere voorbereiding implementatieplan en
ondersteuning uitvoering implementatieplan

2017
2018
2019
€ 50.000
€ 10.000
€ 100.000

Personele ondersteuning

€ 56.000

Personele ondersteuning
Opleiding en trainingen coördinerend personeel
Opleiding en trainingen salaris- en
personeelsadministratie

€ 18.000
€ 20.000
€ 10.000

Uitfasering AFAS t.b.v. SW-personeel
Opleiding en trainingen financiële administratie
Juridische en fiscale borging
Personele ondersteuning financiën
Ondersteuning communicatie (voorbereiding)
Ondersteuning communicatie (uitvoering)
Gebruik en onderhoud servers AFAS
Digitale dossiervorming NRG-personeel
Kantoorinventaris
Verwelkomingstrajecten
Huisvesting

Totaal

€ 15.000

€ 80.000
€
€
€
€
€
€

10.000
12.500
37.500
30.000
30.000
10.000
€ 6.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 15.000

€ 50.000

€ 10.000
€ 10.000

€380.000 € 115.000

In de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen wordt
de vergoeding vastgelegd voor de uitvoering van de SW-taken. Via de Stichting Beschut Werk Lekstroom en
de Stichting Schoonmaakwerk worden de loonkosten voor de detacheringen gefactureerd bij de
gemeenten. Over deze detacheringsconstructie worden aanvullende afspraken gemaakt tussen WIL en de
gemeenten.
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4.3 Verdeelsleutel
De kosten die door WIL met de implementatie van de SW-taken gemaakt worden zullen aan de hand van
de volgende verdeelsleutel verdeeld worden onder de gemeenten:
Aandeel in %
(vier gemeenten)9
Verdeelsleutel
IJsselstein
Lopik
Nieuwegein
Vianen
Totaal

Verdeelsleutel

35,92%
10,15%
44,52%
9,41%
100%

Structurele kosten (excl. Stichting Beschut
Werk Lekstroom/ Stichting
SchoonmaakWerk)
€ 413.439
€ 116.827
€ 512.425
€ 108.309
€ 1.151.000

Aandeel in %
(vier gemeenten)

Incidentele kosten
2017

IJsselstein
Lopik
Nieuwegein
Vianen
Totaal

35,92%
10,15%
44,52%
9,41%
100%

€ 17.960
€ 5.075
€ 22.260
€ 4.705
€ 50.000

2018

2019

€ 136.496
€ 38.570
€ 169.176
€ 35.758
€ 380.000

€ 41.308
€ 11.673
€ 51.198
€ 10.822
€ 115.000

Deze verdeling van structurele en incidentele kosten wordt opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten, waarmee de uitvoering van de SW-taken financieel gedekt wordt door de vier
gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Via deze methode wordt Houten niet geconfronteerd
met de uitvoering van de SW-taken.
4.4 Risico’s
De implementatie en de uitvoering van SW-taken door WIL is niet zonder risico’s. WIL staat voor de
uitdaging om de organisatie in 2018 gereed te maken voor de toekomst. In het kader van het
applicatiebeheer, inrichting van de organisatie, huisvestingsvraagstukken en personele capaciteit zijn er
risico’s waargenomen. Zo zijn er risico’s gelegen in de uitvoerbaarheid van de SW-taken, indien naderhand
blijkt dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel aangetrokken kan worden om deze taken uit te
voeren. In dit scenario moeten er externe krachten aangetrokken worden tegen de daar bijbehorende
tarieven. Ook is het mogelijk dat WIL na de implementatie van de SW-taken geconfronteerd wordt met
uitdagingen met betrekking tot het personeel, bijvoorbeeld als ze geconfronteerd wordt met complexe
personeelsdossiers. In de volgende tabel worden deze risico’s gekwantificeerd voor een optimistisch,
neutraal en pessimistisch scenario:

Risico-opslag
Personele knelpunten

Optimistisch
Neutraal
Pessimistisch
scenario
scenario
scenario
€ 7.500
€ 22.500
€ 50.000

Personeelsdossiers
Automatisering

€0
€ 30.000

€ 115.000
€ 62.000

€ 230.000
€ 125.000

Totaal

€37.500

€200.000

€305.000

9

Verdeelsleutel gebaseerd op het liquidatieplan PAUW Bedrijven van 6 december 2017. De verdeelsleutel
voor de vier gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen is gebaseerd op haar relatieve aandelen
in het SW-personeelsbestand, waarbij de aandelen van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen
buiten beschouwing zijn gelaten. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bijgesteld.
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Tenslotte zijn er nog risico’s gelegen in de transitie van de automatiserings- en informatiseringssystemen,
het risico dat er onvoldoende sturing en controle is op deze majeure wijziging van de organisatie van WIL,
communicatie met de stakeholders (zoals de overkomende personeelsleden), fiscaal-juridische aspecten
en politieke risico’s met nadelige gevolgen voor het implementatieproces.
WIL adviseert de gemeenten om een reserveringspost in de begroting op te nemen voor de financiële
dekking van mogelijke risico’s in de implementatie. Het is aan de gemeenten of zij dit in hun
risicoparagraaf opnemen. Daarnaast is het van belang om in het implementatieplan van WIL nadere
beheersmaatregelen op te nemen ter voorkoming van de voornoemde risico’s, zodat WIL in 2019 conform
de transformatieplannen de beoogde SW-taken uit kan voeren.
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A Beschrijving PAUW Bedrijven


KERNACTIVITEITEN PAUW BEDRIJVEN (IST SITUATIE)

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de huidige werkprocessen van PAUW Bedrijven beschreven. PAUW Bedrijven is
een gemeenschappelijke regeling waarin een zestal gemeenten de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening hebben belegd. Het gaat om de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht,
IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. In PAUW Bedrijven wordt aan mensen met een
arbeidshandicap een passende werkplek aangeboden in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Deze
werkomgeving kan gezocht worden binnen een beschutte werkomgeving of detachering bij een
werkgever.
In de onderstaande figuur is aangegeven dat PAUW Bedrijven uit drie hoofdafdelingen bestaat:
Arbeidsontwikkeling, Werk en Middelen.

Dagelijks bestuur

Middelen

Secretariaat

Communicatie

Arbeidsontwikkeling

Werk

Magazijn

Bedrijfsbureau

Product en Werving

Begeleiding en
Plaatsing

Persomeel en
Organisatie

Accountmanagement

Productie

K&N

Verpakken en Metaal
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Aan de linkerzijde van het organogram is de afdeling Arbeidsontwikkeling te zien, waarin de
jobcoaches actief zijn en vanuit hun rol op basis van een loonwaardemeting de SW-medewerkers
plaatsen bij werkgevers. Arbeidsontwikkeling is de afdeling die verantwoordelijk is voor de begeleiding
en individuele detachering van het SW-personeelsbestand naar externe werkgevers. Binnen sociale
werkvoorzieningsbedrijven is deze afdeling opgezet om het volledige SW-personeelsbestand te helpen
bij het inschatten en ontwikkelen van hun arbeidspotentieel.
Aan de rechterzijde wordt de afdeling Werk toegelicht. De afdeling Werk is de afdeling die het SWpersoneelsbestand begeleid in de (productie-)werkzaamheden op de werkvloer, waarvoor
opdrachtgevers worden benaderd voor opdracht in productie-, groen- en schoonmaakwerk (zowel
‘beschut’ als ‘werken op locatie’). Een groot gedeelte van het SW-personeelsbestand werkt hier op
dagelijkse basis onder directe begeleiding van de werkleiders van PAUW Bedrijven.
Achter deze afdelingen staat een administratie waarin reguliere werkzaamheden zoals financiën, ICT,
salarisadministratie en de faciliteiten worden geleid. In de volgende paragrafen zal meer aandacht
worden besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen.
Voor de business case van WIL zijn de afdeling ‘Arbeidsontwikkeling’ en ‘Middelen’ het meest van
belang.
Kernactiviteiten
Afdeling Arbeidsontwikkeling
Primaire werkprocessen
De afdeling Arbeidsontwikkeling verzorgt de individuele detachering van SW-medewerkers en verzorgt
tevens de begeleiding van de SW-medewerkers in begeleid werken. Binnen dit team vindt onder meer
de begeleiding en plaatsing plaats van de medewerkers. Deze afdeling is daarmee verantwoordelijk
voor een inschatting van het arbeidsvermogen met gebruik van CompetenSYS. Hierop wordt een
voorstel voor een plaatsing binnen of buiten PAUW Bedrijven gedaan. Deze taak is toebedeeld aan de
trajectbegeleiders van het team Begeleiding en Plaatsing. Waar mogelijk worden de Wsw’ers een
interne of externe plaatsing gegeven.
De werkgeversbenadering is ook in handen van de afdeling Arbeidsontwikkeling. De trajectbegeleiders
van het team Begeleiding en Plaatsing werken met Product en Werving samen om werkgevers te
contracteren voor individuele en groepsdetacheringen. Na het acquisitie- en matchproces wordt een
detacheringscontract opgesteld waarin is opgenomen welke werkzaamheden tegen welk uurtarief
uitgevoerd zullen worden. De trajectbegeleiders krijgen in beginsel gemiddeld 25 uur per jaar voor de
begeleiding van een gedetacheerde. Als er bij een opdrachtgever meerdere mensen zijn gedetacheerd,
wordt het totaal aantal uren voor deze opdrachtgever verminderd. In 2016 heeft de afdeling
Arbeidsontwikkeling de detachering en facturering voor bijna 80 opdrachtgevers verzorgd.
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Organisatie
In de onderstaande figuur is de afdeling Arbeidsontwikkeling in een organogram weergegeven aan de
hand van de huidige teams.
Manager P&O
1 FTE

Medewerker opleidingen
1 FTE

Personeel en
Organisatie

P&O Adviseur
1,7 FTE

Arbeidsdeskundige
0,8 FTE

Arbo-coördinatie
1 SW-FTE

Administratief medewerker
1,6 FTE

Manager
1 FTE (vacant)

Arbeidsontwikkeling
Product & Werving

Productontwikkeling
0,5 FTE (ZZP)
Accountmanagers
2 FTE
2 SW-FTE

Begeleiding &
Plaatsing

Teamleider
1 FTE

Jobcoach/Trajectbegeleider
6,4 FTE

In de onderstaande tabel wordt een beschrijving gegeven van de dagelijkse werkzaamheden binnen
deze afdeling.
Beschrijving Afdeling Arbeidsontwikkeling
Team
Rol
Product en
Het Team Product en Werving is verantwoordelijk voor het uiteindelijke product dat
werving
door PAUW Bedrijven geleverd wordt aan de klant. De werkgeversbenadering vindt
plaats in samenwerking met het werkgeversservicepunt, waarop gericht
accountmanagers worden ingeschakeld.
Begeleiding en
Plaatsing

De afdeling Begeleiding & Plaatsing (B&P) maakt deel uit van het bedrijfsonderdeel
Arbeidsontwikkeling. B&P is een full-service arbeidsontwikkelafdeling die zich bezig
houdt met begeleiden, ontwikkelen, (job) coachen, opleiden, werven & selecteren,
detacheren, matchen, arbeidsdiagnoses, werkgeversadviezen, werkplek acquisitie
(inclusief ‘jobcarving’ en ‘jobcreation’), functioneringsgesprekken, opstellen
Persoonlijke Ontwikkel Plannen, verzuimmanagement, aanvragen indicaties,
bestandsanalyses, loonwaarde metingen, gedrag- en vaardigheidstrainingen en
facilitering van werkgeverschap t.b.v. kandidaten uit het doelgroepenregister.
Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor een deel van de administratieve
afhandeling en verantwoording t.b.v. de eerder genoemde taken. Voorbeelden
hiervan zijn het opstellen van offertes, inleenovereenkomsten,
verantwoordingsrapportages (o.a. jobcoaching- en arbeidsontwikkeling rapportages
van interne en externe klanten), loonwaarde rapportages, facturatie,
projectadministratie in AFAS en de aanvraag van subsidie beschikkingen.
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De afdeling biedt haar expertise en dienstverlening aan voor de doelgroepen: Wsw,
nieuw beschut, Banenafspraak baan, Wajong, dagbesteding en inwoners van de
PAUW gemeenten zonder indicatie maar wel met een tijdelijke of structurele
achterstand op de arbeidsmarkt. De afdeling bestaat uit een team van 8 generieke
trajectbegeleiders met ieder een eigen specialisatie op deeltaken. Denk hierbij aan
gedrags- en vaardigheidstraining, gespecialiseerde job coaching, loonwaarde
deskundigen, jobhunters en jobcarving en jobcreation specialisten. Eén
trajectbegeleider is fulltime aangesteld om uitvoering te geven aan de begeleiding
en ontwikkeling van de medewerkers bij de Kringkoop te Mijdrecht. Een tweede
trajectbegeleider is fulltime uitgeleend aan Werk en Inkomen Lekstroom t.b.v. de
intensieve samenwerking tussen WIL en PAUW binnen het WGSP Lekstroom. De
overige 6 trajectbegeleiders hebben allen een diversiteit aan opdrachten/projecten
die zo veel mogelijk aansluiten bij zijn of haar kerncompetenties. Daarnaast bestaat
het team B&P uit een medewerker projectondersteuning en een manager.
Het team van de afdeling B&P heeft ervaring met de uitvoering van duizenden
trajecten arbeidsontwikkeling en re-integratie voor interne (afdelingen PAUW) en
externe opdrachtgevers (gemeente, UWV en commerciële partijen) in de afgelopen
jaren. In de afgelopen 2 jaar is het aanbod van externe ontwikkel opdrachten vanuit
de gemeenten vrijwel gemarginaliseerd. De opdrachten die op dit moment vanuit de
gemeente worden verstrekt zijn voornamelijk gericht op job coaching t.b.v. het
verduurzamen van een Banenafspraak baan en het vaststellen van loonwaarden. Op
dit moment (november 2017) heeft de afdeling ruim 300 lopende interne en externe
projecten.
Op dit moment zijn circa 75% van de lopende projecten interne opdrachten. De
overige zijn externe opdrachten en worden individueel middels een offerte en een
accordering van de offerte bekrachtigd tot een overeenkomst. De afdeling B&P is
verantwoordelijk voor het opmaken en afsluiten van inleenovereenkomsten t.b.v.
detacheringen Wsw en Banenafspraak baan. Ook het vaststellen en het beschikken
t.a.v. loonkostensubsidie bij Begeleid Werken behoort tot de taken en
verantwoordelijkheden van de afdeling.
De medewerkers van de afdeling Begeleiding & Plaatsing werken vanuit de locatie
PAUW IJsselstein en PAUW Breukelen. De medewerkers zijn primair op basis van
competenties gekoppeld aan opdrachten in ons gehele werkgebied. Indien mogelijk
wordt bij de verdeling rekening gehouden met een efficiënte geografische toedeling
van de opdrachten.
De afdeling maakt gebruik van de infrastructuur van PAUW als vangnet om tijdelijk
extern geplaatste medewerkers op een interne afdeling te plaatsen indien
persoonlijke omstandigheden van de medewerker of omstandigheden bij de inlener
hier omvragen.
Personeel en
Organisatie

Binnen de Afdeling Arbeidsontwikkeling fungeert de afdeling Personeel en
Organisatie als administratieve ondersteuning bij personeel gerelateerde zaken,
zoals de HR-functies, personeelsdossiers bijhouden en digitaliseren en het bieden van
trainingen aan het NRG-personeel. P&O verzorgt haar taken voor de gehele
organisatie. De P&O medewerkers hebben elk een deel van de organisatie onder hun
verantwoordelijkheid. Door de vacature van Directeur Arbeidsontwikkeling is er nauw
contact tussen de Directeur Middelen en de Manager P&O. Daarmee zijn de
afdelingen van Personeel en Organisatie en Middelen op dit moment nauw met elkaar
verbonden
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Personeel
Het NRG-personeel dat binnen de afdeling Arbeidsontwikkeling werkt wordt aan de hand van de
volgende tabel inzichtelijk gemaakt:
Team10
Arbeidsontwikkeling
Product en werving

Begeleiding en
Plaatsing

Personeel en
Organisatie

Functie
Directeur Arbeidsontwikkeling
Manager Product en Werving
Productontwikkeling
Accountmanagers
Accountmanagers (Wsw)
Manager Begeleiding en Plaatsing
Trajectbegeleider
Trajectbegeleider (Kringkoop)
Trajectbegeleider (zzp)

FTE
1,0 (vacature)
1,0
0,5
2,0
2,0
1,0
4,7
1,0
0,7

Schaal
Vacature
11
z.z.p.
8
Wsw
10
9
9
n.v.t.

Manager Personeel en Organisatie
P&O Adviseur
Medewerker opleidingen
Arbeidsdeskundige
Arbo-coördinator
Administratief medewerker

1,0
2,7
1
0,8 (vacature)
1,0
1,6

11
9
Vacature
Wsw
5-6

Een deel van het NRG-personeel werkt vanuit de Stichting PAUWWerk op basis van een
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Deze stichting is ooit opgezet voor exploitatie van de
Participatiewet en re-integratie ten behoeve van de gemeenten, omdat dit de uitvoering van
marktactiviteiten mogelijk maakte die als de GR niet zomaar uitgevoerd kunnen worden. Vanuit de
Stichting werken ongeveer zeven NRG-medewerkers in PAUW Bedrijven, waarvan de kosten worden
doorbelast.11
De P&O adviseurs van de afdeling Arbeidsontwikkeling hebben op dit moment een dubbele rol,
bijvoorbeeld door de combinatie van de medewerker opleidingen met de combinatie van de P&O
adviseur. De P&O adviseurs zijn zowel werkzaam voor het NRG-personeel als het Wsw-personeel.
Het team Begeleiding & Plaatsing van de afdeling Arbeidsontwikkeling is de schakel in de
werkgeversbenadering en detacheert SW-medewerkers naar werkgevers. Het aantal detacheringen en
begeleid werkers dat via het team Arbeidsontwikkeling bij werkgevers geplaatst zijn is als volgt:
SW-personeel12

Functie

FTE

Schaal

Arbeidsontwikkeling

Detacheringen
Begeleid werken

77,2
31,0

Wsw
Wsw

10

Stand: December 2017
Voor de beoogde uitvoering van SW-taken in WIL heeft dit als gevolg dat deze werknemers bij
overgang ambtenaar zouden worden.
12
Stand: April 2017
11
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Financieel
De afdeling Arbeidsontwikkeling is verantwoordelijk voor de werkgeversbenadering van PAUW
Bedrijven. Daarmee is ze op dit moment van groot belang voor het realiseren van de omzet. De
opbrengsten van PAUW Bedrijven worden gerealiseerd door detacheringen bij reguliere werkgevers, de
groen- en schoonmaakwerkzaamheden (meer dan 80% gerealiseerd bij de gemeenten) en de beschutte
werkomgeving van Productie en het werken op locatie bij Kuehne en Nagel.
In het onderstaande overzicht worden de opbrengsten van detachering voor het jaar 2016 gegeven:
Resultaat 2016 (in €’s)
Omzet
Materiaalkosten
Uitbesteed werk
Toegevoegde waarde
Overige bedrijfsopbrengsten
Loonkosten Wsw
Loonkosten NRG
Afschrijvingen activa
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rijksbijdrage
Gemeentelijke bijdrage
Rentelasten
Resultaat

Detachering
1.376.775
0
0
1.376.775
129.578
3.155.286
412.559
31.522
129.578
-2.225.764
2.816.309
250.557
22.436
818.666

De inkomsten van de afdeling Arbeidsontwikkeling worden gerealiseerd vanuit de omzet die met
detacheringsopdrachten worden gerealiseerd. Wanneer de Kringkoop (kringloopwinkel van de
gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met PAUW Bedrijven) niet meegenomen wordt variëren de
gemiddelde opdrachtgevers in bedragen van €1.000,- tot €84.000,- per jaar. Het gemiddelde bedrag
van een opdracht is €14.000,-, waarbij de Kringkoop niet meegerekend wordt. De opdrachten die
binnen de detachering worden gerealiseerd kennen soms mutaties. Deze komen voor als er sprake is
van een mismatch, beëindiging van de opdrachtovereenkomst, faillissement van de opdrachtgever of
pensionering of andere uitval van de Wsw-medewerker.
De kosten van de afdeling Arbeidsontwikkeling zijn voornamelijk gelegen in de loonkosten van de SWen NRG-medewerkers. Doordat het arbeidsvermogen van SW-medewerkers onder wettelijk
minimumloon ligt moet het verschil tussen de loonkosten en de opbrengsten gedicht worden door de
Rijksbijdrage aan de gemeenten middels het Participatiebudget, waarvoor PAUW Bedrijven een bedrag
van €2.816.309 ontvangt van de gemeenten. Het uiteindelijke resultaat van de afdeling
Arbeidsontwikkeling bedroeg €818.666.
Bij het benaderen van werkgevers en gemeenten voor het plaatsen van medewerkers wordt gebruik
gemaakt van een zogenaamde ‘menukaart’, waarop de activiteiten en de producten in het kader van
de Wsw en de Participatiewet gekoppeld worden aan een prijs. Grote klanten van PAUW Bedrijven zijn
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o.a. Kneipp, J. de Beer, Hema, GT Retail, OBO, Limeta, Schilte, Roba en Profidrum. Deze klanten zijn
binnen PAUW Bedrijven verantwoordelijk voor ruim 80% van de totale omzet. Binnen de klantenkring
van de afdeling Productie bevinden zich geen gemeentelijke klanten. Het MT van PAUW Bedrijven
heeft de bevoegdheid om het tarief met de opdrachtgevers te bepalen.
Het contractering- en detacheringsproces is belegd bij zowel het team B&P als de afdeling Middelen.
Het personeel in de administratie heeft ruime ervaring met dit proces. Nadat een trajectbegeleider
een contract voor een individuele detachering bij een werkgever heeft voorbereid, wordt dit
doorgeleid naar de afdeling Middelen. Zij verwerken de informatie van de plaatsing en zetten dit
contract door in het financiële en administratieve proces.
Automatisering
Voor een beschrijving van de automatiseringssystemen wordt verwezen naar het subhoofdstuk ‘Afdeling
Middelen’. De personeelsadministratie, uitgevoerd door het team Personeel en Organisatie, wordt
verzorgd vanuit AFAS.
Huisvesting
Huisvesting
Werken op locatie

Toelichting

Locatie Breukelen

Het personeel van arbeidsontwikkeling is gehuisvest op
de locatie in Breukelen.

Er zijn geen meters aan huisvesting gealloceerd aan de
trajectbegeleiders van het team Begeleiding en
Plaatsing. De trajectbegeleiders werken voornamelijk op
locatie.

Afdeling Werk
Primaire werkprocessen
De afdeling Werk is verantwoordelijk voor de begeleiding en operationele aansturing van de Wsw’ers
binnen de groenwerk, schoonmaakwerk- en productieteams. Op dagelijkse basis wordt het werk van
het SW-personeelsbestand voorbereid en begeleid door het NRG-personeel (en een klein deel door
leidinggevenden met een SW-dienstverband). Een deel van de activiteiten betreft beschut werken op
de locatie bij het bedrijf Kuehne en Nagel onder begeleiding van de werkbegeleiders van PAUW
Bedrijven.

Organisatie
De Afdeling Werk is onderverdeeld in 3 werkbedrijven: Productie, Groen en Schoonmaak. stuurt
meerdere teams aan. In de volgende figuur is de afdeling Werk grafisch afgebeeld 13:

13

Stand: April 2017
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Werk

Account-management

Bedrijfsbureau

Magazijn

Productie

Groen

Schoonmaak

Ca. 70 SW-FTE

Kuehne & Nagel (WoL)

Ca. 60 SW-FTE

Verpakken en metaal

Ca. 35 SW-FTE

Locatie Breukelen
Ca. 70 SW-FTE

Locatie IJsselstein
Ca. 85 SW-FTE
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Beschrijving Afdeling Werk
Team
Rol
Productie
Bij productie werken de SW-medewerkers met de laagste loonwaarde. Het werk
hiervan wordt in eigen ruimtes georganiseerd. Over het algemeen worden de
medewerkers niet uitgewisseld met groen en schoonmaak, maar het komt wel
eens voor dat mensen van groen en schoonmaak in productie worden ingezet
(bijvoorbeeld als gevolg van seizoensinvloeden). Uit deze populatie wordt
constant gekeken wie er zo ver ontwikkeld is dat men kan doorstromen naar
werk hoger op de werkladder.
Binnen de afdeling Productie worden SW-medewerkers in productieteams
geplaatst om in een beschutte werkomgeving te werken. Ook worden vanuit
deze afdelingen WOL (Werken Op Locatie) opdrachten uitgevoerd. De meeste
SW-medewerkers werken binnen de afdeling Verpakken Breukelen/IJsselstein
en Metaal, welke de klassieke beschutte werkzaamheden worden genoemd.
Deze activiteiten worden uitgevoerd op de locaties IJsselstein en Breukelen.
Metaal is een afdeling binnen Productie die relatief een hogere omzet
genereerd (alleen georganiseerd in de vestiging IJsselstein). De afdeling Metaal
fungeert intern als een soort uitzendbureau van de organisatie. Ze draaien dus
ook mee bij K&N, Groen en bij Productie voor moeilijkere en zwaardere
activiteiten.
Kuehne en Nagel

Een bijzondere klant voor beschut werken op locatie is Kuehne en Nagel. Op dit
moment worden hier Wsw-medewerkers in een groep geplaatst. De werknemers
zijn afkomstig uit alle deelnemende gemeenten in PAUW Bedrijven (en enkele
niet deelnemende gemeenten). Niet alle medewerkers die bij Kuehne en Nagel
in Utrecht kunnen individueel worden gedetacheerd. In feite is er bij Kuehne en
Nagel sprake van een beschutte werkomgeving in de bedrijfshal (en onder de
“mores” van K&N) van de opdrachtgever onder leiding van PAUW Bedrijven.
Deze externe vorm van beschut werken wordt met Kuehne en Nagel verrekend
aan de hand van een stuktarief, waarbij het productiviteitsrisico voor PAUW is.
Voor iedere nieuwe opdracht/product wordt een nieuwe offerte en calculatie
gemaakt. Het risico van leegloop (en extra capaciteitsbehoefte) wordt binnen
PAUW Bedrijven opgevangen door een flexibele schil met mensen uit de andere
productietakken van IJsselstein en Breukelen. Het contract met Kuehne en
Nagel loopt op dit moment nog tot 2020.

Groen

Hier vormen de gemeenten de grootste groep opdrachtgevers (ongeveer 85%).
Er wordt in wisselende teams gewerkt over het gehele verzorgingsgebied van
PAUW Bedrijven. Er wordt veelal gewerkt op basis van beeldbestek, waarbij het
gewenste kwaliteitsniveau wordt geschetst aan de hand van foto’s. Het
werkaanbod beweegt mee met de seizoenen. Productie functioneert als
vangnet voor medewerkers die (tijdelijk) niet mee kunnen als gevolg van uitval,
maar ook als het werkaanbod bij Groen tijdelijk wat minder is. Tevens kunnen
in deze periode ook medewerkers van Groen ingezet worden bij Kuehne en
Nagel, waardoor de huidige opzet synergievoordelen bevatten voor PAUW
Bedrijven. Het leidinggevende personeel van Groen bestaat, op drie man na
(één teamleider en twee voormannen), allemaal uit wsw personeel.
Opleidingen worden zowel in huis als extern gegeven in (met name gedurende
de winterperiode). Certificaten zijn nationaal erkend. Commercie wordt door
de manager Groen gedaan. Groen heeft intern een administratieve kracht voor
allerhande zaken.
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Schoonmaak

Bij Schoonmaak is de indeling van de teams relatief vast, welke verdeeld
werken over drie gebieden: Nieuwegein/Vianen, IJsselstein/Lopik en De Ronde
Venen/Stichtse Vecht. De gemeenten zijn de voornaamste opdrachtgevers van
het schoonmaakwerk (ca 95%). Niet alleen gemeentehuizen, maar ook
gemeentelijke gebouwen zoals sporthallen, zwembaden en een paar
brandweerkazernes. De voormannen en teamleiders behoren tot het NRGpersoneel. Bij de medewerkers schoonmaak wordt geïnvesteerd in erkende
vakdiploma opleidingen. De opleidingen (SVS) worden deels extern en deels
intern gegeven (eigen gecertificeerde instructeurs). Commercie wordt door de
manager Schoonmaak gedaan. Schoonmaak heeft een administratieve kracht
voor allerhande zaken.

Magazijn

Magazijn maakt onderdeel uit van de afdeling Werk en is verantwoordelijk voor
de logistiek voor de afdelingen van Productie die verzorgt wordt vanuit de
beide locaties in Breukelen en IJsselstein. Voor de business case zal niet nader
ingegaan worden op het team Magazijn.

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau verzorgt planning, calculatie, offertes,
opdrachtgeverscontact, inkoop materialen, kwaliteitsborging, applicatiebeheer
ISAH en sturing op het productieproces van beide locaties.

Accountmanagement

Op dit moment is er een vacature vrij op de functie van accountmanager. De
accountmanager is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe
opdrachten (met name voor Productie) en het onderhouden van de relaties met
de werkgevers.

40 | Business case – Uitvoering SW-taken door WIL

Van

Personeel
Om een indruk te geven van de functies binnen PAUW Bedrijven en de uitvoering van de Wsw wordt
hieronder een illustratief overzicht gegeven van de afdeling Werk. Het NRG-personeel dat binnen de
afdeling Werk werkzaam is wordt aan de hand van de volgende tabel inzichtelijk gemaakt:
Team14
Werk
Accountmanagement
Productie

Magazijn

Bedrijfsbureau

Functie
Directeur Werk
Vacature
Unitleider Breukelen
Manager Productie
Werkbegeleider Breukelen

FTE
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Bijzonderheden

Werkbegeleider
Werkbegeleider IJsselstein
Unitleider IJsselstein
Unitleider metaal

1,0
1,0
1,0
1,0

Vacature

Werkbegeleider metaal
Unitleider Kuehne & Nagel
Voorman K&N
Hoofd magazijn
Werkbegeleider magazijn
Teamleider magazijn

1,0
1,0
1,0
1,0
1,9
1,0

Wsw

Administratief medewerker
Medewerker magazijn

2,0
8,5

Wsw
Wsw

Hoofd bedrijfsbureau

1,0

Vacature

Werkvoorbereider
Assistent bedrijfsbureau

2,0
2,0

Wsw

Wsw

De afdeling Werk ziet in samenwerking met het team Begeleiding en Plaatsing van de afdeling
Arbeidsontwikkeling toe op de juiste plaatsing van SW-medewerkers binnen werkplaatsen binnen en
buiten de organisatie. De werkplaatsen bij de afdeling Werk zijn zowel interne beschutte banen als
banen in de groenwerk en schoonmaakwerk. Het aantal plaatsingen van SW-medewerkers binnen deze
werksoorten is als volgt:
SW-personeel15
Productie

Groen
Schoonmaak

Functie
Locatie Breukelen
Locatie IJsselstein

Aantallen
61
87

Schaal
Wsw
Wsw

Kuehne & Nagel

36

Wsw

Werken op locatie
Werken op locatie

71
61

Wsw
Wsw

Binnen de afdeling Werk bestaat er flexibiliteit om in de winterperiode groenwerkers andere
activiteiten uit te laten voeren (bijvoorbeeld kerstpakketten inpakken of ander verpakking
werkzaamheden, schoonmaakactiviteiten, Werken op Locatie of productie). Op deze manier worden
seizoen effecten van de werkprocessen opgevangen. Binnen Schoonmaak wordt ook alternatief werk
geboden, indien medewerkers om wat voor reden ook tijdelijk niet inzetbaar zijn als schoonmaker.

14
15

Stand: April 2017
Stand: April 2017
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Financieel
In 2016 waren de opdrachten binnen de afdeling Beschut van PAUW als volgt verdeelt:
Klanten beschut16
Beschut (Breukelen)
Beschut (IJsselstein)
Metaal
Magazijn (Breukelen)

Aantal
38
31
28
36

De omzet, die binnen de afdeling Werk gegenereerd wordt, is afkomstig uit de bovenstaande
opdrachten. In de onderstaande tabel wordt het bedrijfsresultaat weergegeven en onderverdeeld aan
de hand van de afdelingen van de afdeling Werk:
Resultaat 2016
(in €’s)17
Omzet
Materiaalkosten
Uitbesteed werk
Toegevoegde
waarde

Verpakken
Breukelen
268.611
41.224
0
227.387

Verpakken
IJsselstein
166.029
47.806
0
118.223

60.748

Loonkosten Wsw
Loonkosten NRG
Afschrijvingen
activa
Overige
bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Overige
bedrijfsopbrengsten

Rijksbijdrage
Gemeentelijke
bijdrage
Rentelasten
Resultaat

Metaal
266.158
65.152
2.024
198.982

Kuehne
en Nagel
215.607
0
0
215.607

Magazijn
Breukelen
135.371
0
0
135.371

Totaal

78.627

26.742

39.103

6.880

212.101

1.613.291
421.048
130.969

2.227.366
680.096
74.063

726.446
151.502
32.310

1.106.935
264.444
6.805

190.165
107.583
0

5.864.203
1.624.673
244.147

272.848

259.344

84.726

75.182

36.056

728.156

-2.150.021

-3.044.019

-769.260

-1.198.655

-191.554

-7.353.508

1.574.504
140.078

2.143.861
190.731

545.072
48.493

974.114
86.663

156.506
13.924

5.394.057
479.889

50.256

21.538

5.385

0

112.564

89.742

-485.695

-730.964

-181.079

-137.877

-33.688

-1.569.303

1.051.776
154.182
2.024
895.570

Uit dit financiële overzicht volgt dat de middelen voor de participatie van mensen met een Wswindicatie, in de bovenstaande tabel opgenomen als ‘Rijksbijdrage’, niet altijd toereikend is voor het
dekken van de SW-loonkosten. In de komende jaren zal dit tekort tussen het exploitatie- en het
subsidie-resultaat oplopen als gevolg van een teruglopend budget per subsidie-eenheid van een Wswindicatie. WIL zal hier na de transitie niet mee geconfronteerd worden.

16
17

Bron: Foto PAUW April 2017
In dit resultaat zijn overheadkosten van PAUW Bedrijven verwerkt.
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Net zoals het geval is bij het vergelijkbare financiële overzicht van de afdeling Arbeidsontwikkeling is
het bedrijfsresultaat voor de afdeling Productie negatief. Het Magazijn in de vestiging Breukelen draait
wel bijna kostendekkend.
Hieronder wordt een figuur weergegeven met het bedrijfsresultaat per Wsw-fte over 2016:

Bedrijfsresultaat per Wsw-fte (2016)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000

Industrie

Groen

Schoonmaak

Detachering

-4.000
-6.000
-8.000
-10.000

Resultaat (in €’s)
Bedrijfsresultaat per fte

Industrie
-7.851

Groen
7.004

Schoonmaak
510

Detachering
7.845

Zoals uit de bovenstaande figuur blijkt zijn de bedrijfsonderdelen van industrie minder rendabel dan
groenwerk, schoonmaakwerk en individuele detacheringen. In de SW-omgeving wordt gerekend met
subsidieresultaten en toegevoegde waardes per Wsw-fte. Door de gefaseerde verlaging van de
rijkssubsidie per Wsw-fte is het financieel van belang dat SW-bedrijven een groot deel van het
personeelsbestand bij werkgevers detacheren, omdat de verhouding tussen de opbrengsten en de
kosten van detacheringen beter zijn dan deze verhoudingen binnen de klassieke, beschutte SW-taken.
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Automatisering
Voor een beschrijving van de automatiseringssystemen wordt verwezen naar het subhoofdstuk ‘Afdeling
Middelen’.
Huisvesting
De productiewerkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties IJsselstein en Breukelen. Deze panden
zijn in eigendom van PAUW Bedrijven. De panden waar Groen (Breukelen) en Schoonmaak (IJsselstein)
gehuisvest zijn, zijn huurpanden.
2.2.3 Afdeling Middelen
Primaire werkprocessen
De afdeling Middelen verzorgt de salaris, financiële en personeelsadministratie van PAUW Bedrijven.
Daarnaast wordt vanuit deze afdeling de automatisering en de facilitaire diensten verzorgt voor de
andere werkprocessen. Ook wordt vanuit de afdeling Middelen het proces van facturering en
contractering aangestuurd.
Organisatie
Hieronder is een organogram weergegeven van de afdeling Middelen.

Middelen

Salarisadministratie
2 FTE

Financiële
administratie

ICT

1,8 FTE

1 FTE

1 SW-FTE
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Technische dienst

Receptie

1 FTE

2,2 SW-FTE

1 SW-FTE

Kantines
6,8 SW-FTE

Van

In de onderstaande tabel volgt een beschrijving van de teams binnen de afdeling Middelen:
Beschrijving afdeling Middelen
Team
Rol
Salarisadministratie Facturering van detachering, applicatiebeheer AFAS, verzorging SWstatistieken voor het CBS, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en Panteia.
Financiële administratie voor PAUW Bedrijven.
Financiële
administratie
Verzorging van de automatisering binnen PAUW Bedrijven, waaronder mede
ICT
verstaan wordt serverbeheer.
De technische dienst verzorgt het gebouwenbeheer en draagt zorg voor de
Technische dienst
faciliteiten.
De receptie fungeert als de traditionele centrale ingang ten behoeve van
Receptie
informatie voor externen in PAUW Bedrijven.
In de kantines worden broodjes, soep en andere eenvoudige etenswaren
Kantine
bereid en verkocht aan medewerkers
Personeel
Het personeel dat van PAUW Bedrijven over zal komen uit de afdeling Middelen betreft voornamelijk
NRG- personeel, dat werkzaam is op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst (50/50 ambtenaren
en regulier). Er is ook personeel aanwezig op basis van ambtelijke aanstelling. De huidige formatie
binnen de afdeling Middelen wordt ingezet binnen de taken die inzichtelijk worden gemaakt in de
volgende tabel:
Team
Middelen
Salarisadministratie
Financiële
administratie
ICT
Technische dienst
Receptie
Kantine

Functie
Directeur Middelen
Salarisadministrateur
Salarisadministrateur & Applicatiebeheer
Teamleider financiële administratie
Medewerker financiële administratie
Medewerker financiële administratie (SW)
Hoofd automatisering
Hoofd technische dienst
Medewerker technische dienst (SW)
Medewerker receptie (SW)
Hoofd kantine
Medewerker kantine
Medewerker kantine

FTE
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
2,2
1,0
0,9
5,8

Schaal
PM
7
9
10
7
Wsw
9
9
Wsw
Wsw
Wsw
Tijdelijk dienstverband
Wsw

Financieel
De afdeling Middelen verzorgt de salaris-, financiële en personeelsadministratie voor de SW-activiteiten
van PAUW Bedrijven. Er zijn geen aanvullende financiële aspecten aan deze overheadfuncties
verbonden.
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Automatisering
Functie

Systeem

Toelichting

Salarisadministratie

AFAS

AFAS wordt gebruikt als salarisadministratie,
personeelssysteem, financieel en CRM
systeem.
Er worden regelmatig AFAS trainingen
gevolgd, voornamelijk in de zomerperiode.
AFAS is belangrijk onderdeel voor zowel de
salarisadministratie, personeel-volgsystemen,
productieomzet (o.a. groenwerk en
schoonmaak), gefactureerde detachering, het
ziekmeldsysteem, verlofkaarten en de
financiële administratie. Dit systeem is per 1
januari geïmplementeerd. Het contract met
AFAS loopt tot eind 2018.
Er werd er een module voor een volgsysteem
ontwikkelt voor de facturatie en detachering
van SW-medewerkers. Deze module zal
waarschijnlijk niet meer worden
geïmplementeerd. Dit betekent dat het
proces van contracteren en detacheren nog
steeds met MS Office wordt gestuurd.

Financiële administratie

AFAS

Inkoop- en magazijnadministratie

ISAH

Ook het groen- en schoonmaakwerk wordt op
dit moment afgehandeld (operationeel) in
AFAS.
Zie ‘Personeelsadministratie’.
De processen bij de afdeling Productie zijn
geautomatiseerd met het ERP-pakket ISAH.
ISAH heeft twee jaar geleden een update
gekregen, waardoor de restduur op dit
moment nog vier jaar bedraagt. Dit pakket
wordt onder andere gebruikt voor het
magazijn (magazijn script) en als
ordervolgsysteem. PAUW Bedrijven geeft aan
dat gekeken moet worden of een dergelijk
zwaar pakket wel nodig is voor de nieuwe
stichting Beschut Werk. De kosten van dit
pakket zijn gelegen op ongeveer €18.000 per
jaar. Het contract met ISAH kan jaarlijks
opgezegd worden.
Een inkoop- en magazijnadministratie is voor
de business case niet van belang en wordt
niet verder besproken.

CRM systeem

AFAS
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Diagnose & Matching

CompetenSYS

De screening van SW-medewerkers vindt
plaats met behulp van het programma
CompetenSYS. De trajectbegeleiders
verkrijgen hun licenties van CompetenSYS.
Vrijwel alle trajectbegeleiders en jobcoaches
beschikken over certificaten en licenties. Op
dit moment vinden andere investeringen in
personeel vooral plaats op ad hoc basis.

Kantoorautomatisering

MS Office

In de rest van de werktaken wordt voorzien
met Microsoft Office. De MS Office versie van
PAUW Bedrijven is verouderd.

ICT-infrastructuur

De servers zijn allemaal in de vestiging
Breukelen gehuisvest in een ruimte van
ongeveer 12-16 m2. Deze servers zijn in
eigendom van PAUW Bedrijven en vier jaar
geleden vervangen voor een bedrag van
€70.000. Er wordt voorzien in een back-up
door middel van een cloudoplossing.
Waarschijnlijk moeten de servers, die in
Breukelen opgeslagen staan, over een jaar
vervangen worden. Dit zal in verband met het
besluit tot opheffing van PAUW Bedrijven
waarschijnlijk niet plaatsvinden.

Kantoorautomatisering

Aan inventariskosten wordt ongeveer €2.000
per trajectbegeleider gealloceerd ten
behoeve van een laptop, een mobiel en
overige bedrijfsinstrumenten.
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B Beschrijving Werk en Inkomen Lekstroom


KERNACTIVITEITEN WIL (IST SITUATIE)

3.1 Inleiding
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk,
inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik,
Nieuwegein en Vianen. WIL voert de Participatiewet uit voor de vijf gemeenten.
In de onderstaande figuur is een organogram weergegeven van WIL. De primaire werkprocessen zijn
georganiseerd in een afdeling ‘Werk’, ‘Inkomensondersteuning’, ‘Inkomen’, een bedrijfsbureau en een
afdeling HR. Voor de business case zijn de afdeling ‘Werk’, bedrijfsbureau en HR het meest van belang.
Werkgeversbenadering
Poort & Schouw

Werk
Jongerenloket
Re-integratie en participatie

Bedrijfsbureau

Schuldhulpverlening

Inkomensondersteuning

Directie

Bijzondere bijstand

HR

Uitkeringsadministratie
Bestandsbeheer

Inkomen
Handhaving
Terugvordering, Incasso en
Boete

Werkprocessen
Afdeling Werk
Primaire werkprocessen
De afdeling Werk van WIL is verantwoordelijk voor de toelating en de tegenprestatie voor het
ontvangen van een uitkering en de toeleiding van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt.
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Organisatie

Afdeling Werk

Werkgeversbenadering

Accountmanagers

Poort & Schouw

Poortwachter

Jongerenloket

Werkcoaches

Re-integratie en
participatie

Werkcoaches

Beschrijving afdeling Werk
Team
Rol
Poort & Schouw
Uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden (‘nuggers’) ontvangen een
intake en een screening binnen het team Poort en Schouw van Werk, waarop
doorgeleiding naar Inkomen voor een uitkering plaatsvindt en het vaststellen van
het recht en de duur op een uitkering. Dit proces wordt gevolgd in CompetenSYS,
onder meer door het gebruikmaken van een DPS-matrix. Hiermee wordt een
klantprofiel opgesteld, waar vervolgens doorgeleiding plaats kan vinden naar de
werkcoaches of een match met een werkgever.
Werkgeversbenadering

De afdeling werkgeversbenadering is vanuit WIL verantwoordelijk voor de
benadering van werkgevers in het werkgeversservicepunt. Er vindt onderling
werkoverleg plaats tussen de collega’s van het Werkgeversservicepunt en de
werkcoaches van de afdeling re-integratie en participatie.

Jongerenloket

Het team Jongerenloket richt zich op het bestand van uitkeringsgerechtigden die
de leeftijd van 27 nog niet bereikt hebben. Hierin werken medewerkers van het
UWV Werkbedrijf, de vijf gemeenten, het RMC (Meldpunt voortijdig
schoolverlaten), het ROC Midden-Nederland en het Leerwerkloket Utrecht samen
ter bevordering van participatie en re-integratie van jongeren.

Re-integratie en
participatie

Het team re-integratie en participatie zet werkcoaches in, die in de lokale
werkteams in de gemeenten ingezet worden. De meerderheid van de aandacht
gaat hierbij uit naar werkzaamheden gericht op een categorie
uitkeringsgerechtigden van WIL, bijvoorbeeld 90% van de werkzaamheden aan
uitkeringsgerechtigden die niet op korte termijn naar de arbeidsmarkt begeleid
kunnen worden. De overige 10% van de werkzaamheden wordt binnen de
geografische grenzen van de gemeente uitgevoerd.
De werkcoaches richten hun inspanningen op het bestand van
uitkeringsgerechtigden met een leeftijd boven 27 jaar oud in aan de hand van
vier klantgroepen (Participatiebevordering Werk en Inkomen Lekstroom):
1. klantgroep 1: klanten die jobready zijn, met een loonwaarde van (meer
dan) 100% van het WML; Op termijn met begeleiding geschikt voor werk
2. klantgroep 2: klanten die nog niet jobready zijn, met een loonwaarde
van (meer dan) 80% van het WML ;
3. klantgroep 3: klanten met een arbeidsbeperking en perspectief op
arbeid, met een loonwaarde tussen de 20% en 80% van het WML;
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4. klantgroep 4: klanten met perspectief op maatschappelijke participatie
en een loonwaarde van (minder dan) 20% van het WML.
De werkcoaches worden ingezet op doelgroepen voor de eerste drie
klantgroepen. Door de economische situatie stromen veel uitkeringsgerechtigden
van de klantgroepen 1 en 2 door naar werk. Op dit moment wordt verwacht dat
de taakstelling aan te realiseren garantiebanen (ca. vijftig) ruimschoots
overtroffen gaat worden (ca. 150-200, inclusief degenen die in voorbereiding of
de pijplijn zitten).
De derde klantgroep wordt gezien als een lastigere doelgroep. De begeleiding
van de uitkeringsgerechtigden kost vaak een veelvoud aan benodigde tijd en
inzet door de betrokken werkcoaches ten opzichte van de traditionele
klantengroep. Door het vallen van andere voormalige vormen van bijstand,
bijvoorbeeld de Wajong, onder de Participatiewet neemt binnen het
Participatiedeel het aandeel uitkeringsgerechtigden uit categorie 3 toe.
De vierde categorie uitkeringsgerechtigden vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van WIL, maar onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente waarin de belanghebbende uitkeringsgerechtigde woonachtig is.
Personeel
Binnen de afdeling Werk werken ongeveer vijftig medewerkers. De belangrijkste functies van de
afdeling Werk die aansluiting vinden bij de functies van PAUW Bedrijven zijn weergegeven in de
onderstaande tabel.
Beschrijving afdeling Werk
Team
Poort & Schouw
Werkgeversbenadering
Jongerenloket
Werk & Inkomen

Functie
Senior Poortwachter
Poortwachter
Senior accountmanager
Accountmanager
Senior werkcoach
Werkcoach
Senior werkcoach
Werkcoach

Financieel
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden, wat voor WIL grote financiële gevolgen
heeft betekend. De Participatiewet heeft met zich gebracht dat de toegang tot de Wet sociale
werkvoorziening afgesloten is voor nieuwe instroom. Ook is een groot deel van de Wajongindicaties
opnieuw beoordeeld. Tegelijkertijd zijn de wettelijke eisen voor toekenning van de Wajong-uitkering
door het UWV, verscherpt. Alleen volledige en duurzame arbeidsgehandicapten, die al met een
arbeidshandicap vóór de leeftijd van 18 jaar geconfronteerd werden, worden nog tot de Wajong
toegelaten. De meest recente Wajongindicaties (2010-2015) in de Wajong zijn door het UWV aan een
herindicatie onderworpen en op dit moment gebeurt dit ook voor de oudere doelgroep van de Wet
Wajong (voor 2010). Dit betekent dat veel inwoners die voorheen onder een Wsw- of Wajongregime
vielen, zich per 1 januari 2015 voor een regeling vanuit de overheid alleen nog bij de gemeentelijke
sociale dienst voor de Participatiewet kunnen melden. Daarnaast is er de laatste jaren sprake van een
sterke instroom van statushouders in de Participatiewet. Daarmee is de doelgroep die een beroep doet
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op de bijstand groter geworden. Dit wordt ook wel de ‘brede doelgroep’ van de Participatiewet
genoemd. Ook WIL bedient sinds 2015 deze nieuwe brede doelgroep.
De Afdeling Werk ontvangt voor de uitvoering van de Participatiewet een gemeentelijke bijdrage voor
de uitvoering van de Participatiewet. De benodigde inzet om een uitkeringsgerechtigde aan het werk te
helpen kunnen echter niet altijd uit het Participatiebudget gedekt worden, omdat het aantal
benodigde uren door WIL verschilt voor de vier categorieën uitkeringsgerechtigden. Waar de aanpak
van WIL in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een stabiele uitstroom uit het uitkeringsbestand
naar werk, waardoor er geld bespaard kon worden op het Participatiebudget. Door de ontwikkelingen
in de uitstroom van de Wsw, de Wajong en statushouders zal het in de toekomst waarschijnlijk
moeilijker worden om dit te realiseren. De benodigde inzet door WIL voor een goede begeleiding van
de het toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden in categorie 3 zal daarmee naar verwachting
toenemen.

Figuur: Trendlijn benodigd Participatiebudget in licht van ‘brede doelgroep’
In de bovenstaande figuur is de trend weergegeven van de beschreven ontwikkeling op benodigde
kosten voor uitstroom naar arbeid in de tijd. Naarmate de uitkeringsgerechtigden uitstromen naar werk
zal het klantenbestand op peil blijven, terwijl het aandeel van de doelgroepen die verder van de
arbeidsmarkt afstaan zal blijven groeien. Dit betekent dat voor dezelfde aantallen in het bestand een
groter beroep op het Participatiebudget gedaan zal worden. Deze ontwikkeling betekent dat de
uitvoering van de Participatiewet en het afsluiten van de toegang in de Wet sociale werkvoorzieningen
sterk op elkaar ingrijpen.
Automatisering
De automatisering van de afdeling Werk wordt gefaciliteerd door het bedrijfsbureau / HR.
Huisvesting
Op dit moment worden de medewerkers van WIL gehuisvest op de derde etage van het stadshuis van de
gemeente Nieuwegein.
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Afdelingen HR en Bedrijfsbureau
De afdelingen BB (bedrijfsbureau) en HR (human resource) zijn stafafdelingen van WIL die primaire
processen ondersteunen met vooral controlerende, adviserende, beleidsmatige en ondersteunende
taken voor alle MT-leden en personeelsleden van WIL.
Afdeling HR
HR is verantwoordelijk voor HR advies, HR beleid, salarisadministratie en personeelsadministratie
inclusief het secretariaat van GO en OR. HR adviseert het MT bij het hele traject van aanstelling tot en
met ontslag van personeel, inclusief HR advisering bij ziekte, inhuur, functiewaardering HR21, CARUWO, opleidingen, mobiliteit en ontwikkeling. HR maakt het HR beleid. Het secretariaat voor het GO
(georganiseerd overleg) en de OR (ondernemingsraad) wordt naast de personeelsadministratietaken
gedaan.
Afdeling Bedrijfsbureau
De afdeling bedrijfsbureau bestaat uit meerdere teams die allen een eigen professionele en
ondersteunende verantwoordelijkheid hebben.
 Applicatiebeheer: gericht op de informatievoorziening binnen WIL en up-to-date houden van
applicaties van WIL o.a. Suite, K2fin, GWS etc., en contacten met leveranciers en
verantwoordelijk voor informatiebeleid en CISO.
 Beleid: gehele beleidsontwikkeling voor alle WIL producten (primaire proces), relaties met
gemeenten.
 Bezwaar en Beroep: heroverwegen van besluiten waar burgers het niet mee eens zijn,
rechtsbescherming en vertegenwoordigen WIL in (hoger) beroepszaken.
 Communicatie: ondersteuning en concern brede advisering over interne en externe
communicatie.
 DIV: documentaire informatievoorziening verricht de digitale archivering en postverwerking.
 Financiën: financiële administratie en verslaglegging en verantwoordelijk voor begroting,
budgetrapportage, kwartaalrapportages en jaarrekening en concerncontrolling.
 Interne controle: verantwoordelijk voor toetsen en borgen van administratieve organisatie.
 Juridische zaken: juridische advisering (o.a. ook aanbestedingen en juridische toetsing van
verordeningen en regelingen).
 KSV: de klantenservice beantwoordt zoveel mogelijk vragen van klanten in de frontoffice zodat
er in het primaire proces meer tijd komt voor beantwoording vragen met meervoudige
complexe problematiek.
 Kwaliteitsbeheer en kwaliteitsontwikkeling: borging van kwaliteit in organisatie conform
kwaliteitsplan en klachtenafhandeling. Projectleiding bij kwaliteitsontwikkelingsprojecten.
 Managementassistenten: ondersteuning MT met secretariële en facilitaire ondersteuning,
agenda beheer en verslaglegging (MT, AB, DB en cliëntenraad).

Automatisering
Zoals uit de beschrijving van de afdeling Bedrijfsbureau volgt is deze verantwoordelijk voor het
applicatiebeheer van WIL.
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Functie

Systeem

Toelichting

Personeelsadministratie

Youforce RAET

Youforce (RAET) is het softwarepakket dat
gebruikt wordt in het kader van de HRprocessen van WIL. Het programma werkt
voornamelijk in de cloud en biedt applicaties
ten behoeve van een salaris- en
personeelsadministratie.

Salarisadministratie

Youforce RAET

Financiële administratie

Key2Financien

CRM systeem

SuiteCRM

Youforce (RAET) wordt tevens gebruikt voor
de salarisadministratie van WIL.
Key2Financien wordt gebruikt voor de
financiële administratie van WIL.
Suite is het bedrijfspakket wat gebruikt wordt
voor de dienstverlening en de interne
bedrijfsvoering. Het bevat onder meer een
klant contact systeem.

Diagnose & Matching

CompetenSYS

Kantoorautomatisering

MS Office

Loonwaardemetingen en het opstellen van
klantprofielen wordt verricht met
CompetenSYS.

ICT-infrastructuur

De servers van WIL zijn gehuisvest in de
gemeente Houten. Uit navraag blijkt dat de
ruimte waarin deze servers zijn geplaatst
geen ruimte meer bestaat voor extra servers.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een
digitaliseringsslag, waardoor er in de
toekomst meer in de cloud gewerkt zal
worden. De benodigde ruimte voor servers zal
daarmee afnemen. Dit zou door middel van
dienstverleningsovereenkomsten
georganiseerd kunnen worden.

Kantoorinventaris

WIL sluit voor de berekening van
kantoorinventaris aan bij de overhead van de
berekening in de Handleiding voor
Overheidstarieven. Dit betreft 10% van een
bedrag van €30.500 per fte.

Afdeling Inkomen
De Afdeling Inkomen is verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking, handhaving, controle,
terugvordering en incasso over de uitkeringsgerechtigden. Een verdere beschouwing van de Afdeling
Inkomensondersteuning is voor de business case niet van belang.
Afdeling Inkomensondersteuning
De afdeling Inkomensondersteuning bieden advies en ondersteuning aan de doelgroepen door het
bieden van gemeentelijke schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Een verdere beschouwing van de
Afdeling Inkomensondersteuning is voor de business case niet van belang.
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C Beschrijving transformatieplannen


ONTWIKKELINGEN SW-PERSONEELSBESTAND PAUW BEDRIJVEN EN NIEUW BESCHUT

Inleiding
De transformatieplannen van de gemeenten beschrijven de elementen van het voorstel vanuit de
gemeenten voor een nieuwe uitvoeringsstructuur van de Wsw, die in samenhang met de andere taken in
het sociaal domein door WIL uitgevoerd kunnen worden. In de bijlagen van de transformatieplannen is een
uitwerking van het voorstel gegeven.
De transformatieplannen zijn door de respectievelijke Gemeenteraden goed gekeurd, waarbij IJsselstein
een voorwaarde heeft geformuleerd (PM).
Organisatie
De transformatieplannen zoeken aansluiting bij de gemeentelijke opdracht in het kader van de
Participatiewet om de doelgroep te matchen, plaatsen en te begeleiden op passende (aangepaste)
werkplekken bij geschikte werkgevers. Hierbij wordt een kernorganisatie voor de Participatiewet
voorgesteld waarin de kennis en kunde belegd worden bij WIL. In deze kernorganisatie worden de
werkgeverstaken van PAUW Bedrijven gelegd, zodat de organisatie vanuit WIL plaatsvindt.
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Beschrijving organisatie
Team
Rol
De transformatieplannen beogen een nauwe samenwerking tussen de
Dienstverlening
administratieve werkgeversunit en de lokale werkteams. De taken die vanuit
PAUW Bedrijven overkomen naar WIL blijven grotendeels hetzelfde, namelijk
de matching, bemiddeling, plaatsing en begeleiding van SW-medewerkers die
gedetacheerd worden bij werkgevers die benaderd zijn vanuit WIL. De
transformatieplannen leggen de taak van de voorlopige ontwikkeling van de
lokale werkteams neer bij de gemeentelijke projectleiders. WIL zal
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de lokale werkteams.
Administratieve
backoffice

De administratieve werkgeverstaken die gekoppeld zijn aan de Wswactiviteiten worden bij WIL geïmplementeerd. Dit betekent onder meer dat
de salarisadministratie, HR-functies en financiële administratie overgenomen
worden door WIL.
Het niet-regeling gebonden personeel van PAUW Bedrijven dat
werkzaamheden binnen de administratie uitvoert zullen overgaan naar WIL.
De transformatieplannen beogen niet een materieel werkgeverschap van WIL
over de SW-medewerkers. De SW-medewerkers zullen formeel in dienst zijn
van de gemeenten, maar hebben WIL als materieel werkgever (met daar
bijhorende taken uit hoofde van de arbowetgeving, RI&E en caoverplichtingen).
Houten wordt niet geconfronteerd met deze transformatie. Dit wordt
gegarandeerd door een logische administratie van de inzet door WIL voor
deze beoogde implementatie.

Stichting Beschut

Het niet-regeling gebonden personeel dat voor de Stichting Beschut
werkzaam is, is in dienst van WIL en wordt gedetacheerd naar de Stichting
Beschut.

Groen- en
schoonmaakwerk

De meerderheid van de PAUW-opdrachten in groen- en schoonmaakwerk is
afkomstig van de zes deelnemende gemeenten. In de toekomst zullen de
gemeenten dit werk elders beleggen met behoud van werkgelegenheid van
de Wsw-medewerkers. Dit kan in eigen beheer van de gemeenten uitgevoerd
worden, het overdragen van het werkgeverschap in combinatie met de
opdracht in het groen- en schoonmaakwerk aan een derde partij, of een
aanbesteding van dit werk met een verplichting om de Wsw’ers op
detacheringsbasis in te zetten.

Personeel
De functies die overkomen met het NRG-personeel zijn in de transformatieplannen als volgt beoogd:
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Team
Dienstverlening
Administratieve
backoffice

Functie
Jobcoaches
Teamleider
Financiële administratie
Salarisadministratie
P&O adviseurs
Arbo coördinatie
Detachering en contracteren
Expertise detachering/proces

18

FTE18
7,4
0,5
0,8
1,8
1,4
0,5
0,5
0,5

Schaal
9
10
9
7
9
9
8
7

Salaris19
€
66.345
€
78.771
€
66.345
€
51.692
€
66.345
€
66.345
€
58.661
€
58.661

Hierbij wordt uitgegaan van het scenario waarin WIL voor de vier latende Lekstroomgemeenten de SWtaken uitvoert.
19
De salarissen zijn overgenomen uit de transformatieplannen.
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Stichting Beschut

Schoonmaak

Manager/acquisitie
Financiële administratie
Werkbegeleiding (incl. AO)
K&N Unitleider
K&N voorman
Planning en werkvoorbereiding
Unitleider/technische dienst
Teamleider A
Teamleider B
Voorman

1,5
1,0
4,5
1,5
1,0
2,0
1,0
8,9

12
9
7&8
8
5
7&8
8

€
€
€
€
€
€
€

89.200
66.345
55.000
58.661
47.235
55.000
58.661

De transformatieplannen beogen binnen de beoogde uitvoering van SW-taken een overkomst van in totaal
23,4 fte naar WIL. Hiervan wordt 9,0 fte gedetacheerd naar de Stichting Beschut. De functies die niet
overkomen naar WIL in de transformatieplannen zijn de functies binnen het groen- en schoonmaakwerk:
Team
Groenwerk
Schoonmaakwerk

Kringkoop

Functie
Teamleider

FTE
1,0

Voorman
Teamleider A
Teamleider B
Voorman
Manager/acquisitie
Financiële administratie

2,0
2,0
1,0
8,9
1,5
1,0

Financieel
De implementatiekosten zijn gelegen in de transitie en transformatie van de SW-activiteiten naar de
gemeenten en WIL. Om aansluiting bij het beoogde dienstverleningsconcept van WIL te zoeken moeten del
lokale werkteams worden ingericht en operationeel worden gemaakt. Voor het jaar 2018 wordt voor de
kosten van de implementatie bij WIL uitgegaan van een bedrag van € 100.000, welke gedragen worden
door de gezamenlijke Lekstroomgemeenten. De financiering die beoogd wordt met de
transformatieplannen van de gemeenten voor de uitvoering van de taken is berekend per Wsw-fte
medewerker. De schaal van het benodigde personeel in de lokale werkteams en administratieve backoffice
is verhoogd met een overheadopslag van 30%.
Automatisering
In de transformatieplannen wordt geen aandacht besteed aan de transitie van automatiseringssystemen
binnen PAUW en WIL.
Huisvesting
In de transformatieplannen zijn de transitie van de huisvesting van de backoffice in WIL nog niet nader
uitgewerkt.
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D Kenmerken SW-personeelsbestand


ONTWIKKELINGEN SW-PERSONEELSBESTAND PAUW BEDRIJVEN EN NIEUW BESCHUT

In de onderstaande figuur is de leeftijdsopbouw gegeven van het SW-personeelsbestand van PAUW
Bedrijven.

Leeftijdsopbouw SW-personeelsbestand PAUW
Bedrijven (incl. begeleid werken)
120

Aantal

100
80
60
40
20
0
18 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 59 - 65

Leeftijdscohorten
Figuur: Leeftijdsopbouw SW-personeelsbestand PAUW Bedrijven20
Zoals uit de bovenstaande figuur blijkt is er sprake van een links aflopende verdeling van leeftijd, wat
betekent dat veel Wsw’ers nog meer dan tien jaar werkzaam zullen zijn tot het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Op basis van het verleden blijkt het personeelsverloop op ongeveer 3-4% te
liggen. Op landelijk niveau wordt doorgaans een verloop aangenomen van 5% van het personeelsbestand.
Op basis van deze historische gegevens betekent dit lage verloop dat het overkomende SWpersoneelsbestand minder snel zal krimpen dan de krimp op nationaal niveau. Dit betekent dat op lange
termijn voldoende personeel aanwezig moet zijn om de SW-taken voor deze grote groep uit te kunnen
voeren.
Doordat de toegang tot de Wet sociale werkvoorzieningen is afgesloten, zal de uitstroom gebaseerd op het
natuurlijk verloop (verhuizing en vooral pensionering) van de sw-medewerkers. Deze uitstroom uit het SWpersoneelsbestand betekent dat de benodigde caseload voor de administratieve ondersteuning aangepast
moeten worden voor een duurzame organisatie zoals figuur 12 laat zien. Ter illustratie zijn hieronder de
verwachte afbouw van het SW-personeelsbestand opgenomen aan de hand van het macrobudget
(Meicirculaire 2017) en de opgenomen afbouw in de transformatieplannen.

20

Peildatum: 6 november 2017
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SW-personeelsbestand in SE's

Verwachte afbouw SW-personeelsbestand
(Meicirculaire 2017)
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-3,12%

-3,95%

-3,63%

-3,86%

-3,82%

-4,18%
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SW-personeelsbestand in fte's

Verwachte afbouw SW-personeelsbestand
(Transformatieplannen)
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Aantal SW-fte22
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Jaar

2017
436

21

2018
421

2019
404

2020
385

2021
367

Gebaseerd op de blijfkansen, zoals verspreid met de Meicirculaire 2017 voor de gemeenten IJsselstein,
Lopik, Nieuwegein en Vianen.
22
Weergegeven voor de zes gemeenten in PAUW Bedrijven, zoals opgenomen in de gemeentelijke
transformatieplannen.
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De gemeenten staan in de komende jaren ook voor een taakstelling bij het bieden van beschutte
werkplekken (‘nieuw beschut’). Deze nieuwe vorm van beschut werk heeft veel overeenkomsten met de
huidige uitvoering van de SW. In de transformatieplannen is aangegeven dat WIL de taken voor het nieuwe
beschutte werk ook uit kan gaan voeren. In de onderstaande tabel wordt de trend weergegeven van de
betreffende groep.

Verwachte ontwikkeling Nieuw Beschut
70
53

60

Aantal

50
40

43

45

2019

2020

63

58

34

30
20
10
0
2018

2021

2022

2023

Jaar

Nieuw Beschut23

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Houten

7

9

10

12

13

14

IJsselstein

8

10

11

13

14

15

Lopik

2

2

2

2

2

3

15

19

19

23

25

27

Vianen

2

3

3

3

4

4

Totaal

34

43

45

53

58

63

Nieuwegein

23

Gebaseerd op de publicatie van de aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 van 29
november 2018, waarbij de verdeelsleutel op basis van een schatting doorgetrokken is voor de jaren 2020
e.v. met betrekking tot de gewenste inhaalslag in de realisatie van het aantal beschutte werkplekken.
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E Toelichting structurele kosten


SPECIFICERING EN TOELICHTING

Loonkosten NRG-personeel
De loonkosten van het NRG-personeel dat aan het werk zal gaan in de afdeling Werk, HR en Bedrijfsbureau
zijn gebaseerd op de loonkosten van WIL (peildatum: december 2017). Op basis van de verwachte
formatie in de wordt-tabel worden de loonkosten (exclusief de loonkosten van het personeel dat
gedetacheerd wordt naar de Stichting Beschut Werk Lekstroom en de Stichting SchoonmaakWerk) als volgt
ingeschat:
Wordt-tabel WIL (excl. bedrijfsunit Stichting Beschut Werk Lekstroom/SchoonmaakWerk)
Loonkosten 1 januari 2018 (peildatum: 6 december 2017)

HR

BB Werk

Afd.

Functie
Teamleider
Jobcoach
Detacheringscoördinator
Medewerker financiële administratie
HR Adviseur (SW)
Medewerker salarisadministratie (incl.
gegevensbeheer)
Medewerker salarisadministratie
Arbocoördinatie / Preventiemedewerker

FTE

Inhuur
+0,5
+7,4
+1,0
+0,8
+1,0

+0,4

+1,0
+0,8
-

+0,5

Schaal
Loonkosten
11
€ 44.000
€ 511.000
9
7
€ 54.000
€ 43.000
7
11
€ 140.000
9
7
9
Totaal

€ 69.000
€ 48.000
€ 52.000
€ 961.000

De loonkosten ten behoeve van de personeelsleden die gedetacheerd worden naar de Stichting Beschut en
de Stichting Schoonmaak worden weergegeven in de volgende tabel:

Schoonmaak

Beschut

Wordt-tabel WIL (Stichting Beschut Werk Lekstroom/Stichting SchoonmaakWerk)
Afd. Functie
FTE
Schaal
Loonkosten
Managementassistent
+0,5
6
€ 24.500
Accountmanagement
+0,5
9
€ 34.500
Hoofd financiën / plv. directeur
+1,0
11
€ 87.000
Werkvoorbereider / planner
+1,0
7
€ 54.000
Werkleider magazijn
+1,0
7
€ 54.000
Unitleider Verpakken
+1,0
8
€ 61.000
Werkleider Metaal
+1,0
7
€ 54.000
Coördinator gebouwenbeheer en
technische dienst
+0,5
8
€ 30.500
Managementassistent
+0,2
6
€ 10.000
Manager
+1,0
9
€ 69.000
Teamleider
+2,0
8
€ 122.000
Meewerkend voorman
+4,5
5
€ 198.000
Totaal
€ 798.500
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Het is de verwachting dat in de komende jaren loonindexaties plaatsvinden (gerelateerd aan de
gemiddelde prijsindexatie). In de aanvullende dienstverleningsovereenkomsten wordt vastgelegd dat deze
loonindexaties worden vergoed door de gemeenten.
Zoals in de business case aangegeven is worden de loonkosten van het personeel vastgesteld op het aantal
fte in tranches van vier jaar. Na deze vaste periode wordt een nieuwe afspraak gemaakt over de
financiële vergoeding van de loonkosten, die ook voor een langere vaste periode zal gelden.
Overige structurele personeelskosten
De opbouw van de structurele personeelskosten, vastgesteld op een bedrag van €97.000,- voor het
personeel binnen WIL (exclusief het personeel dat gedetacheerd zal worden richting de Stichting Beschut
Werk Lekstroom (SBWL) en de Stichting Schoonmaak (SSW)), worden kort toegelicht aan de hand van de
volgende tabel:

Overige structurele kosten
Overig personeel gerelateerd
Training en ontwikkeling
Dienstreizen en verblijfskosten
Woon-werkverkeer
Representatiekosten
Ziekteverzuim
Verzuimbegeleiding
Overige overhead
Totaal

WIL
(excl. bedrijfsunit)
€12.500
€ 30.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 2.500
€ 15.000
€ 5.000
€7.000
€ 97.000

Bedrijfsunit
SBWL/SSW24
€ 10.500
€ 25.000
€ 4.500
€ 17.500
€ 3.000
€ 12.000
€ 4.500
€ 6.500
€ 83.500

Totaal
€ 23.000
€ 55.000
€ 9.500
€ 37.500
€ 5.500
€ 27.000
€ 9.500
€ 13.500
€ 180.500

Toelichting:
 Overig personeel gerelateerd
Hieronder vallen de overige personeel gerelateerde kosten, waaronder werving & selectie en de
benodigde inzet ten behoeve van diverse juridische aangelegenheden.
 Training en ontwikkeling
Ten behoeve van training en ontwikkeling van het NRG-personeel wordt een totaalbedrag van €30.000 (PM
m.b.t. Stichting Beschut/Schoonmaak) structureel berekend. Dit betreffen de reguliere investeringen in
het menselijk kapitaal van WIL, die op structurele basis gedaan worden in de organisatie.
 Dienstreizen, verblijfskosten, woon-werkverkeer en representatiekosten
Deze kosten zijn algemene kosten in de uitvoering van de werkzaamheden. De opgenomen bedragen zijn
gebaseerd op de huidige bedrijfsvoering van WIL.
 Ziekteverzuim
In geval van ziekte besluit WIL in sommige gevallen een vervanger in te huren. Voor de bepaling van dit
bedrag wordt aangesloten bij de huidige aantallen binnen WIL.
 Verzuimbegeleiding
Op dit moment is WIL bezig met het vormgeven van haar arbobeleid. De huidige arbodienstverlener is
Cohesie, die verzuimbegeleiding, bedrijfsartsconsultatie en aanvullende dienstverlening biedt in een all-in

24

Deze kosten worden in de overeenkomsten met de Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting
SchoonmaakWerk doorbelast.
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contract. De dienstverlening van deze overeenkomst wordt uitgebreid ten behoeve van het nieuwe
personeel.
 Overige overhead
Diverse kleinere posten zijn hieronder opgenomen, zoals advisering en ondersteuning (overgeslagen over
het personeelsbestand), overige overhead personeelsadministratie, jubilea en overige kosten.
Informatiserings- en automatiseringssystemen
Na de implementatie van de beoogde SW-taken zal een groter beroep worden gedaan op de gehanteerde
applicaties RAET, Key2Financien, CompetenSYS, Microsoft Office en de algemene kantoorinventaris. Voor
RAET geldt dat er met de loonbetalingen voor de sw-medewerkers (materieel werkgeverschap) het aantal
licenties moet worden uitgebreid. Dit gaat om ongeveer € 150,- ex btw per licentie per medewerker. De
kosten hiervan zijn voornamelijk gelegen in de uitbreiding van het aantal benodigde licenties (ten
behoeve van ca. 280 Wsw-medewerkers, ca. 16 NRG-medewerkers WIL en ca. 16 NRG-medewerkers van de
Stichting Beschut en Stichting Schoonmaak).

Structurele posten
Uitbreiding RAET
Uitbreiding Key2Financien
Uitbreiding CompetenSYS
Uitbreiding Office 365 & Oracle
Totaal

WIL
(excl. bedrijfsunit)
€44.000
€ 2.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 61.000

Bedrijfsunit Stichting
Beschut/Schoonmaak
€2.500
€2.500

Totaal
€46.500
€2.000
€5.000
€10.000
€63.500

De structurele kosten ten behoeve van de informatiserings- en automatiseringssystemen worden begroot
op een bedrag van circa €63.500 per jaar.
Huisvesting
Een belangrijke kostenpost met betrekking tot de huisvesting van het personeel is gelegen in de benodigde
ruimte. Op dit moment voldoet het pand in Nieuwegein niet meer aan de huisvestingsbehoefte van WIL.
Een structurele uitbreiding van kantoorruimte in het stadhuis van Nieuwegein is waarschijnlijke
noodzakelijk, in verband met de ontwikkelingen met betrekking tot WIL 2.0.
Wordt-tabel WIL (excl. bedrijfsunit Stichting Beschut/Schoonmaak)

HR

BB

Werk

Afd.

Functie
Teamleider
Jobcoach
Detacheringscoördinator
Medewerker financiële administratie
HR Adviseur (SW)
Medewerker salarisadministratie
Arbocoördinatie / Preventiemedewerker

Aantal werkplekken
1
8
1
1
2
2
1
Totaal

Huurkosten
€ 2.000
€ 16.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 2.000
€ 4.000
€ 32.000

Er wordt naar gestreefd om de jobcoaches zoveel mogelijk lokaal te laten werken, zodat de huisvesting
van WIL niet teveel belast wordt.
Voor de berekening van de benodigde opslag per extra werkplek wordt aangesloten bij de huidige
huurovereenkomst van WIL met de gemeente Nieuwegein. Deze uitbreiding van de overeenkomst betekent
een stijging van de huurkosten met een totaalbedrag van €32.000.
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F Toelichting incidentele kosten


SPECIFICERING EN TOELICHTING

De implementatie van de SW-taken zal leiden tot incidentele kosten op het gebied van projectorganisatie,
personeel en organisatie, financiële en juridische ondersteuning, informatiserings- en
automatiseringssystemen, communicatie en huisvesting.
Interne urenberekening van de incidentele kosten
De implementatie van de SW-taken bestaan naast directe, ook uit indirecte kosten vanuit de organisatie
van WIL zelf. Deze indirecte kosten zijn gebaseerd op worden op hoofdlijnen ingeschat aan het
benodigde aantal uren door de organisatie en in het kader van transparantie opgenomen in deze
toelichting. Deze uren worden afgezet tegen het gehanteerde interne uurtarief en afgerond, waarmee
er een totale inschatting is voor het totale aantal uren per hoofdactiviteit. Het implementatieplan
werkt deze activiteiten op hoofdlijnen verder uit.

Projectorganisatie
De kosten ten behoeve van de projectorganisatie zijn als volgt:

Project

Afd.

Taak
Opstellen business case & implementatieplan
Ondersteuning uitvoering implementatieplan
Totaal

2017
€50.000
€0

2018
€10.000
€100.000

2019
€0
€15.000

€50.000

€110.000

€15.000

De totale kosten in het kader van de projectorganisatie zijn €50.000 in 2017, €110.000 in 2018 en €15.000
in 2019.
Toelichting:
 Ondersteuning uitvoering implementatieplan
De uitvoering van het implementatieplan, met name gelegen in het inventariseren, vertalen en
visualiseren van de werkprocessen in WIL, vergt over 2018 en het begin van 2019 ongeveer twee dagen per
week inzet. De implementatie van deze werkprocessen stelt WIL in staat om per 1 januari 2019 ‘going
concern’ te gaan. Gedurende dit traject vindt continu afstemming plaats met het management van WIL.
Interne urenberekening Projectorganisatie
WIL heeft een Stuurgroep om de uitvoering sw-taken voor te bereiden. De Stuurgroep bestaat uit zes
leden die in 2018 ongeveer 150 uur per persoon daar aan besteden. Voor een groep van zes personen
vergt van WIL is (6 personen x 150 uur =) totaal 900 uur. Daarnaast is er een klankbordgroep actief waar
voor op dit moment geen uren zijn berekend.

64 | Business case – Uitvoering SW-taken door WIL

Personeel en organisatie
De beoogde overkomst van SW-taken moeten geïmplementeerd worden in de werkprocessen in WIL. Vanuit
de organisatie is aangegeven dat deze implementatie een bepaalde inzet vergt, waarbij er behoefte is aan
additionele ondersteuning voor het jaar 2018 in de afdeling Werk, HR en Bedrijfsbureau.
De kosten in het kader van de implementatie t.b.v. personeel en organisatie zijn als volgt:

HR

BB Werk

Afd.

Taak

2017

2018

2019

Ondersteuning uitwerken werkprocessen

€0

€56.000

€0

Opleiding en trainingen financiële administratie

€0

€10.000

€0

Personele ondersteuning HR advisering
Opleiding en trainingen salaris- en
personeelsadministratie
Opleiding en trainingen coördinerend personeel
Totaal

€0

€18.000

€0

€0
€0
€0

€10.000
€20.000
€114.000

€0
€0
€0

Toelichting:
 Personele ondersteuning
Het management van de afdelingen Werk en HR heeft aangegeven dat de uitvoering van de nieuwe taken
extra personele ondersteuning vereist. Het management van deze afdelingen heeft de verwachte inzet
aan uren aangegeven, wat afgezet tegen het gehanteerde uurtarief resulteert in een benodigd bedrag van
€56.000 ter ondersteuning van de afdeling Werk en een bedrag van €18.000 ter ondersteuning van de
afdeling HR.
o
Binnen de afdeling Werk behoeft ondersteuning bij de afstemming van de samenwerking met
de lokale werkteams (minstens 24 uur per week voor een periode van zes maanden).
o
De afdeling HR heeft additionele ondersteuning nodig op piekmomenten, zoals gedurende de
laatste maanden van 2018 voorafgaand aan de implementatie (minstens 4 uur per week voor
een periode van een jaar).
 Opleidingen en trainingen financieel, salaris- en personeelsadministratie
Na de overkomst ontvangen de nieuwe medewerkers in administratieve functies een opleiding en/of
training. De kosten van deze trainingen worden geraamd op €5.000 per fte.
 Opleiding en trainingen coördinerend personeel
WIL heeft haar leidinggevend en kaderpersoneel in 2017 voorzien van een cursus persoonlijk leiderschap.
Dit past binnen de bedrijfsfilosofie van WIL. De overkomende medewerkers in vergelijkbare functies
ontvangen deze cursus ook, zodat er een soepele transitie plaatsvindt in de organisatie van WIL.
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Interne urenberekening Personeel en organisatie
Opstellen persona’s
In het implementatieplan zal beschreven worden hoe de organisatie van WIL zal wijzigen. Om de
uitvoering van de SW-taken soepeler te laten verlopen is wordt een beschrijving van de diverse
‘klantgroepen’ en de verschillende verantwoordelijkheden van de organisatie (bijv.
werkgeversbenadering en/of samenwerking Stichting Beschut/Schoonmaak) gegeven. Hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt hoe de processen verlopen en waar deze verantwoordelijkheden liggen. Per
persona wordt een inzet van tien uur verwacht, wat voor twee klantgroepen (individuele detacheringen
en beschut binnen) en vijf entiteiten (Re-integratie en participatie, WGSP, HR, bedrijfsbureau en de
Stichting Beschut) resulteert in zeker 70 uur aan inzet.
Procesbeschrijvingen
Voor een goede uitvoering van de overkomende taken is het van belang dat WIL per 1 januari 2019
‘going concern’ kan gaan. Een aantal processen, gelegen in het contractbeheer en de
facturatieprocessen, dienen dan afgerond te zijn. In 2018 wordt dit proces ingeregeld in de organisatie.
Naast de externe inhuur dient de organisatie ook eigen medewerkers in te zetten. Het
implementatieplan geeft een gedetailleerde omschrijving van de aanpak. De inschatting van de
benodigde capaciteit voor Werk betreft minstens de vormgeving van contracteren, facturering,
trajectbegeleiding, aansluiting op financiën (samenwerking met Bedrijfsbureau), oprichting van de
bedrijfsunit Stichting Beschut/Schoonmaak en de nieuwe processen binnen de afdeling HR. De
totstandkoming van deze processen vindt plaats in overleg tussen de collega’s van PAUW Bedrijven, de
verantwoordelijke WIL medewerker en een vertegenwoordiger van Finance & Control. Een inzet van
minstens 480 uur is hiervoor benodigd.
Ontwikkeling HR agenda
De overkomende SW-taken zijn nieuw voor de organisatie. Het functiehuis en –boek worden hierop
aangepast. Ook zet de afdeling HR ten behoeve van een gelijkvormig pakket van arbeidsvoorwaarden in
op synchronisatie.

Financiële en juridische ondersteuning
De uitvoering van SW-taken gaat gepaard met het opstellen van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten
en financiële stromen. De afdeling Bedrijfsbureau dient in 2018 deze processen in te richten en juridisch
te borgen. Voor personele ondersteuning bij het opzetten van de financiële administratie trekt de
organisatie voor de duur van een half jaar een (externe) kracht aan voor twee dagen in de week. De
kosten in het kader van financiële en juridische ondersteuning zijn als volgt:

BB

Afd.

Taak
Juridische en fiscale borging
Personele ondersteuning financiën

2017
Totaal

2018
€0
€0
€0

€12.500
€37.500
€50.000

2019
€0
€0
€0

In het implementatieplan worden deze processen nader uitgewerkt.
Interne urenberekening Informatiserings- en automatiseringssystemen
WIL zal enkele processen goed juridisch moeten borgen. Een grote taak ligt in het opstellen van
dienstverleningsovereenkomsten en het juridisch correct inregelen van de uitvoering van SW-taken.
Deze juridische en fiscale borging vindt plaats vanuit de organisatie, waarvoor gedurende een nader te
bepalen periode een structurele inzet plaatsvindt door een jurist. Deze jurist wordt ondersteund vanuit
een beleidsmedewerker.
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Informatiserings- en automatiseringssystemen
De kosten in het kader van de informatiserings- en automatiseringssystemen zijn als volgt:

BB

Afd.

Taak
Gebruik en onderhoud servers AFAS
Uitfasering applicatie AFAS t.b.v. SW-personeel
Digitale dossiervorming NRG-personeel
Kantoorinventaris
Totaal

2017

2018
€
€
€
€
€

0
0
0
0
0

2019

€10.000
€0
€6.000
€ 10.000
€26.000

€10.000
€80.000
€0
€0
€90.000

In 2019 is een grote incidentele uitgave het afsluiten van een tweejarige overeenkomst met AFAS t.b.v. de
geleidelijke uitfasering. De kosten in het kader van informatiserings- en automatiseringssystemen zijn
begroot op €26.000,- voor 2018 en €90.000,- in 2019.
Interne urenberekening Informatiserings- en automatiseringssystemen
Conversie informatiserings- en automatiseringssystemen
De conversie van de systemen brengt incidentele kosten vanuit de organisatie met zich ten behoeve het
inlezen van stukken, het voorbereiden van de overgang en de uitvoering hiervan. Voor de conversie naar
Key2Financien en RAET wordt respectievelijk €20.000,- en €10.000,- aan interne uren toegerekend.
Aansluiting Zaakgericht werken:
Zoals aangegeven in de business case wordt aangesloten bij Zaakgericht werken na de implementatie
van de nieuwe taken. Deze aansluiting kent een interne kostentoerekening van €5.000,-.
Ontwikkeling Cognos & Dashboard Suite
De applicaties worden gereed gemaakt voor de uitbreiding na de overkomst van de nieuwe taken in de
organisatie. Uit de interne kostenrekening wordt hiervoor een bedrag van €10.000,- geraamd.
Toelichting:
 Gebruik en onderhoud servers AFAS
Gedurende een vaste periode zullen de servers met de applicatie AFAS gehanteerd worden om een
geleidelijke uitfasering mogelijk te maken. Deze keuze gaat gepaard met kosten.
Communicatie
In het kader van draagvlak voor de beschreven veranderingen in de organisatie dient er duidelijke
communicatie met de stakeholders plaats te vinden. Vanaf het moment van goedkeuring op de business
case wordt er ingezet op één ongedeelde bedrijfscultuur, waarbinnen de voormalige NRG-medewerkers
van PAUW Bedrijven integraal onderdeel uitmaken van de organisatie.
De middelen die hiertoe benodigd zijn door de organisatie zijn als volgt:

BB

Afd.

Taak
Personele ondersteuning (voorbereiding)
Personele ondersteuning (uitvoering)
Verwelkomingstrajecten

2017

2018
€0

Totaal

€0
€0

2019

€30.000
€30.000
€5.000
€65.000

De kosten in het kader van communicatie voor het jaar 2018 worden ingeschat op een bedrag van
€75.000,-.
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€0
€10.000
€0
€10.000

Toelichting:
 Personele ondersteuning
De afdeling Bedrijfsbureau staat voor een grote taak op het vlak van communicatie. Onder de
verantwoordelijkheden van de afdeling Bedrijfsbureau vallen de communicatie naar en voorbereiding van
overleg met de ondernemingsraad, de organisatie van bijeenkomsten tussen het NRG-personeel van PAUW
Bedrijven en het personeel van WIL, het opstellen van nieuwsbrieven en het werken aan een plan ten
behoeve van de communicatie gedurende het implementatieproces. De extra taken van de
communicatiemedewerkers rondom de invlechtingsoperatie
De benodigde externe inzet kost voor de duur van een jaar ongeveer twee dagen in de week tijd (0,4 fte).
Deze inzet zal variëren in de tijd. Er wordt een grote inspanning verwacht van de communicatieadviseurs
rondom de ontmanteling van PAUW Bedrijven. Aangezien de capaciteit binnen WIL hiervoor niet
toereikend is zal deze externe ondersteuning ingehuurd moeten worden. Hiervoor wordt een bedrag van
€70.000,- geraamd.
 Verwelkomingstrajecten
Er zijn kosten verbonden aan de integratie van de nieuwe medewerkers in WIL. De organisatie van één-opéén meetings, bijeenkomsten en aspecten als kerstpakketten aan het einde van 2018 gaan gepaard met
kosten. Op deze manier wordt geborgd dat het volledige personeel zich onderdeel en welkom voelt in het
nieuwe WIL. De kosten van de verwelkomingstrajecten worden begroot op €5.000,- voor 2018.
Huisvesting
Tenslotte zijn er incidentele kosten verbonden aan de uitbreiding van de huisvesting. De verhuis- en
inrichtingskosten worden ingeschat op een totaalbedrag van €15.000,-

BB

Afd.

Taak
Verhuiskosten
Inrichting werkplekken

2017

Totaal
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2018
€0
€0
€0

€10.000
€5.000
€15.000

2019
€0
€0
€0

G Toelichting risico’s


SPECIFICERING EN TOELICHTING

De risicoparagraaf is vastgesteld door middel van een scenario-analyse van een optimistisch, neutraal en
pessimistisch scenario. De drie scenario’s geeft voor de drie kwantificeerbare risico’s aan hoe
waarschijnlijk het risico op zal treden, maar ook hoe groot de omvang van dit risico is.
Het neutrale scenario betreft de meest waarschijnlijke gewogen omvang van het risico, welke vastgesteld
is aan de hand van de waarschijnlijkheid dat complexe issues op gebied van personele knelpunten,
personeelsdossiers of automatisering zich voordoen. De omvang van dit risico kan zowel lager (optimistisch
scenario) als hoger uitvallen (pessimistisch scenario).
Het wordt de gemeenten aanbevolen om een reservering aan te maken ter dekking van deze risico’s.
Personele knelpunten
Op dit moment zijn binnen PAUW Bedrijven enkele personeelsfuncties ingevuld door SW-medewerkers.
Ook zijn enkele administratieve taken van vacante functies belegd bij het huidige personeel van PAUW
Bedrijven. Er bestaat daarmee een risico dat het huidige personeel van PAUW Bedrijven mogelijk niet de
benodigde expertise bevat om de taken binnen het beoogde dienstverleningsconcept van WIL uit te
voeren. Ook is het niet uitgesloten dat de verwachte geformeerde functies niet ingevuld kunnen worden
na de implementatie van de SW-taken in WIL. Deze personele knelpunten gaan in dat geval gepaard met
extra kosten als gevolg van de inhuur van externen.
Indien een positief besluit op de business case wordt gegeven, moet WIL in staat worden gesteld om de
nieuwe overkomende taken goed uit te kunnen voeren. Een kundig en ervaren personeelsbestand is
daarvoor essentieel. Indien hierin niet voorzien kan worden uit het voormalige PAUW Bedrijven, dan zal
dit personeel ingehuurd moeten worden. Deze kosten gaan gepaard met een opslag (voor deze paragraaf
ingeschat op 50%).
Dit risico is sterk aanwezig voor enkele functies. Afgezet tegen de duur waarin gezocht wordt naar een
geschikte kandidaat op de arbeidsmarkt moet een externe kracht ingehuurd worden. In een pessimistisch
scenario moet er lang (18 maanden) gezocht worden naar deze nieuwe medewerker, waar dit bij een
optimistisch scenario in een kortere periode zal lukken (6 maanden). Hiermee kan een inschatting van het
totale risico gegeven worden voor het beoogde personeelsbestand.
Een mogelijk complicerende factor in het kader van ‘personele knelpunten’ is de mogelijke oprichting van
een integraal sociaal werkbedrijf door de gemeente Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Dit impliceert dat
de toekomstige werkplek van het personeel van PAUW Bedrijven in het liquidatieproces in overleg met
meerdere partijen (PAUW Bedrijven, WIL, Stichtse Vecht & De Ronde Venen) bepaald moet worden. Dit
brengt mogelijk complicaties voor de uitvoering van de overkomende SW-taken naar WIL, waarmee de
omvang van dit risico groter wordt.
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In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven over de omvang van dit risico:25
Functie

Opslag

Risicovolle FTE's Inschatting kans

Jobcoach

€

33.173

1

10%

Teamleider

€

39.386

0

0%

Financiële administratie

€

33.173

0,8

5%

Salarisadministratie

€

25.846

1

50%

P&O adviseurs

€

33.173

0,5

5%

Arbo coördinatie

€

33.173

0,5

5%

Detachering en contracteren

€

29.331

0,5

50%

Expertise detachering/proces

€

29.331

0,5

50%

Manager/acquisitie

€

44.600

1

40%

Financiële administratie

€

33.173

1

5%

Werkbegeleiding (incl. AO)

€

27.500

1

10%

Planning en werkvoorbereiding

€

27.500

1

5%

Unitleider/technische dienst

€

29.331

1

5%

Gerelateerd naar een gewogen gemiddelde van de benodigde kosten zal WIL geconfronteerd worden met
een bedrag dat kan variëren in omvang, gerelateerd aan de benodigde externe inhuur. Indien dit scenario
zich voordoet, dan zal dit algemene personele risico bij de gemeenten in rekening gebracht worden. Het
totale risico is daarmee gelegen tussen €30.000 en €125.000.

Scenario's
Kans
Risico-inschatting

Optimistisch
scenario

Neutraal
scenario

Pessimistisch
scenario

40%

50%

10%

€ 30.000

€ 62.000

€ 125.000

Personeelsdossiers
Zoals in elke bedrijfsvoering kunnen er complexe personeelsdossiers zijn. Bij het zoeken naar oplossingen
voor de afhandeling van complexe personeelsdossiers worden er veel inspanningen de organisatie
gevraagd. WIL heeft aangegeven niet geconfronteerd te willen worden met de (financiële) gevolgen van
eventuele personele complicaties uit de PAUW-boedel.
De kwantificering van dit risico is gebaseerd op een onderzoek van het SEO.26 Hieruit blijkt dat de
gemiddelde kosten van een ontslag ongeveer negen maandsalarissen bedragen, waarvan deze kosten
verdeeld zijn over tijdsbestedingskosten, juridische kosten, vergoedingen en improductiviteitskosten.
De omvang van het aantal personeelsdossiers, evenals welke dossiers overkomen bij de transitie, is
onbekend. De scenario’s zijn bepaald door een inschatting van het percentage aan personeelsdossiers
waar WIL een oplossing voor moet zoeken. Het optimistische scenario is dat er geen personeelsdossiers
aanwezig zijn. Het neutrale scenario veronderstelt 10% aan personeelsdossiers in het personeelsbestand.
Het pessimistische scenario gaat uit van het dubbele percentage ten opzichte van het neutrale scenario.

25

Hierbij is gekeken naar de functies uit het functiehuis van PAUW Bedrijven die op hoofdlijnen
overeenkomen met de taken uit de gemeentelijke transformatieplannen.
26
A. Heyma, et al, De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers. SEO Economisch
onderzoek, Amsterdam: 2017.
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Personeelsdossiers

Aantal
maandsalarissen

Gemiddelde
kosten

Optimistisch
scenario

Neutraal
scenario

Pessimistisch
scenario

Tijdbestedingskosten

1,4

€ 7.145

€0

€ 17.862

€ 35.725

Juridische kosten
Vergoedingen
Improductiviteitskosten
Overige ontslagkosten
Risico-inschatting
(afgerond)

0,7
4,3

€ 3.572
€ 21.945

€0
€0

€ 8.931
€ 54.863

€ 17.862
€ 109.726

2,5
0,1

€ 12.759
€ 510

€0
€0

€ 31.897
€ 1.276

€ 63.794
€ 2.552

€0

€ 115.000

€ 230.000

In een neutraal en pessimistisch scenario liggen de risico’s op bedragen van €115.000 en €230.000.

Personeelsdossiers
Kans
Risico-inschatting

Optimistisch
scenario
10%
€0

Neutraal
scenario
40%
€ 115.000

Pessimistisch
scenario
50%
€ 230.000

Automatisering
Mogelijk is er extra kennis van buitenaf nodig is voor de beoogde harmonisering van de informatiseringsen automatiseringssystemen. De inhuur van deze externe kennis gaat gepaard met kosten. In de
onderstaande tabel wordt een financiële indicatie gegeven van het risico inzake de automatisering. De
kans dat het optimistische, neutrale of pessimistische scenario zich voordoet wordt ingeschat op de
respectievelijke percentages van 40%, 50% en 10%.

Risico-opslag automatisering
Kans
Risico-inschatting
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Optimistisch
scenario
40%
€ 7.500

Neutraal
scenario
50%
€ 23.000

Pessimistisch
scenario
10%
€ 50.000

nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie
staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie
succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor
verandering. En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons
liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij
onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal
netwerk. Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO
helpt u graag om vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken.
Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker,
wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een mkb-bedrijf,
familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

