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Samenvatting 
 
In opdracht van de Ondernemingsraad van PAUW Bedrijven is een second opinion gemaakt over het 
recent verschenen onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Wsw voor de PAUW gemeenten 
(Langedijk SWO 28 oktober 2016). 
 
Overall beeld dat het rapport Langedijk oproept is dat een toekomst voor PAUW Bedrijven 

onhoudbaar en onwenselijk is. Daar zijn serieuze kanttekeningen bij te plaatsen. De voorliggende 

second opinion is opgebouwd aan de hand van de volgende vijf onderwerpen: 

 

Achtereenvolgens worden in deze samenvatting de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de 

hoofdstukken weergegeven. 

1. Het onderzoek 
1.1. De opzet van het onderzoek Het onderzoek richt zich alleen op de WSW-doelgroep en laat analyse 

van de brede doelgroep achterwege. Daarmee is het onderzoek 

beperkt van opzet. 

1.2 De drie modellen vergeleken De drie modellen uit het rapport Langedijk zijn ongelijkwaardig.  

1.3. De betekenis van het 

regiemodel 

Het regiemodel is helemaal geen uitvoeringsmodel. Het lijkt eerder 
een filosofie die bestuurders en beleidsmakers comfort biedt. 

1.4. Het toetsingskader Toepassen van het toetsingskader leidt tot een voorspelbare uitkomst. 

 
Overall conclusie m.b.t. het onderzoek luidt: 
 

Het onderzoek biedt onvoldoende basis voor vergaande besluitvorming. De opzet is eenzijdig 
gericht op de WSW en de gepresenteerde drie modellen zijn ongelijkwaardig. Het lijkt alsof het 
regiemodel de enige mogelijke uitkomst is, terwijl het model niets zegt over de toekomstige 
uitvoeringsstructuur van de Participatiewet. 

 

 
2. De financiële analyse 

2.1. Het berekende financiële 

voordeel van het regiemodel 

Het berekende financieel voordeel van het regiemodel is twijfelachtig. 
Vier aannames zorgen samen voor een verschil van 0,5 mln.. Deze 
aannames hebben op geen enkele wijze te maken met een efficiëntere 
wijze van uitvoering. 

2.2. Consequenties detacherings- en 

aanbestedingsoperatie 

De beoogde detacherings- en aanbestedingsoperatie in het 

regiemodel biedt per saldo geen financieel voordeel. 

2.3. Verdiepende analyse per 

werksoort 

Een analyse per werksoort laat zien dat het financieel gunstiger kan 

zijn om sommige werksoorten juist niet te detacheren of aan te 

besteden. 
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Overall conclusie m.b.t. de financiële analyse is: 
 

Het gepresenteerde financiële voordeel van het regiemodel is twijfelachtig. De voordelen worden 
veroorzaakt door een paar aannames die niet gerelateerd zijn aan een efficiëntere wijze van 
uitvoering. Op basis van een verdiepende analyse per werksoort kunnen financieel verantwoorde 
beslissingen genomen worden in welke omstandigheden detacheren en aanbesteden voordelig is. 

 
3. De gevolgen van opheffen 

3.1. Opheffen is ontmantelen Een opheffingsbesluit betekent het ontmantelen van PAUW Bedrijven 

en het in gang zetten van de liquidatie. 

3.2. Kosten van ontmantelen De eenmalige kosten van ontmantelen bedragen circa € 10 mln.. 

3.3 Gevolgen voor de doelgroep Een grote meerderheid van de doelgroep (2/3) verliest na opheffing 
van PAUW Bedrijven zijn werkplek. 

3.4. Gevolgen voor kwaliteit en 

expertise 

Kwaliteit en expertise van PAUW Bedrijven verdwijnt als het besluit tot 

opheffen wordt genomen.  

 
Overall conclusie m.b.t. de gevolgen van opheffen: 
 

De consequenties worden onderschat. Een opheffingsbesluit leidt tot ontmantelen en liquidatie. De 
eenmalige kosten bedragen circa € 10 mln., de meerderheid van de werkplekken blijft niet 
behouden en kwaliteit en expertise van PAUW Bedrijven verdwijnt. 

 

In hoofdstuk vier worden mogelijke alternatieven uitgewerkt in drie hoofdmodellen: het sociale 

detacheringsbedrijf, het sociale werkbedrijf (Werk op Maat) en de integrale uitvoeringsorganisatie in 

de subregio. Daarnaast wordt ingegaan op twee verbijzonderingen: een overname door een sociale 

onderneming en een verdergaande structurele samenwerking in de arbeidsmarktregio. Deze 

modellen zijn in hoofdstuk vier beschreven en wordt in iedere paragraaf aan de hand van het 

toetsingskader een indicatie gegeven van de mogelijke voor- en nadelen.  

4. Mogelijke alternatieven 

4.1. Een Sociaal Detacheringsbedrijf Een alternatief als gemeenten behoefte hebben aan een 

samenwerkingsrelatie op basis van een zakelijke opdrachtgever- 

opdrachtnemerrelatie en actieve invulling van het werkgeverschap 

voor bestaande en nieuwe doelgroep. 

4.1.2. Overname door een sociale 

onderneming 

Een alternatief als gemeenten de bedrijfsmatige keuzes onder nader te 

bepalen randvoorwaarden grotendeels willen overlaten aan een 

sociale onderneming. 

4.2. Een Sociaal Werkbedrijf (Werk 

op Maat) 

Een alternatief als gemeenten werkgerelateerde activiteiten en 

werkgeversdienstverlening willen bundelen en processen met de 

afdelingen Werk en Inkomen willen stroomlijnen. 

4.2.2. Structurele samenwerking in 

de arbeidsmarktregio 

Een alternatief als gemeenten in hun overweging de rol van de 

arbeidsmarktregio en de mogelijkheden van regionale schaal en 

slagkracht meer willen benutten. 

4.3. Subregionale integrale 

uitvoeringsorganisatie 

Een alternatief als gemeenten de uitvoering van alle activiteiten van 

de Participatiewet in één uitvoeringsorganisatie willen bundelen. 

4.4. Dienstverleningsovereenkomst 

in plaats van GR 

Een bestuurlijk alternatief als een gemeente wel de dienstverlening wil 

afnemen maar niet de gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid wil 

dragen voor deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling. 
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Overall conclusie m.b.t. de alternatieven: 
 

Er zijn alternatieven. Om tot een duidelijke keuze te komen is het van belang om uitspraken te 

doen over de gewenste samenwerkingsrelatie tussen de gemeenten, de afdelingen werk en 

inkomen en het sociaal werkbedrijf. Ieder van de beschreven alternatieven heeft voor- en nadelen. 

 
In het afsluitende hoofdstuk vijf wordt een pleidooi gehouden om in de huidige complexe situatie 

voortvarend èn stapsgewijs te handelen. Een keuze tot het zogenoemde regiemodel zou terstond 

leiden tot het opstellen van een liquidatieplan, met zeer grote gevolgen voor werknemers uit de 

doelgroep, begeleiders, werkplekken, opdrachtgevers en kosten van ontmanteling. Tegelijkertijd is 

het onwenselijk om een lange en onzekere periode tegemoet te gaan waarin allerlei alternatieven 

langdurig onderzocht zouden gaan worden.  

Als het uitwerken van de alternatieven en besluitvorming hierover onverhoopt niet in enige 

maanden zou kunnen plaatsvinden, dan verdient het een serieuze overweging om voor de komende 

paar jaar te kiezen voor het alternatief van een sociaal detacheringsbedrijf. 

Voorkom onnodige schade door ontmantelen en liquidatie. Overweeg voor de kortere termijn het 

transformeren van PAUW Bedrijven naar een sociaal detacheringsbedrijf. 

Over een paar jaar is over verschillende onderwerpen in de Participatiewet landelijk en in de regio 

veel meer ervaring opgedaan. Als in de toekomst een ander alternatief de voorkeur krijgt, kan het 

sociaal detacheringsbedrijf daar naar toe groeien. Een voordeel is dat de gevolgen voor 

opdrachtgevers, medewerkers uit doelgroep en begeleiders en frictiekosten beter beheersbaar zijn. 

Robert Capel 

09 januari 2017 
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Inleiding 
 

In opdracht van de Ondernemingsraad van PAUW Bedrijven is een second opinion gemaakt over het 

recent verschenen onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Wsw voor de PAUW gemeenten 

(Langedijk SWO 28, oktober 2016). De ondernemingsraad heeft aan de onderzoeker de volgende 

vragen gesteld: 

1. Geef een oordeel over de onderzoeksopzet en de gehanteerde modellen 

2. Geef een oordeel over de gehanteerde financiële aannames en uitkomsten 

3. Geef een oordeel over de gehanteerde toetsingscriteria en daaruit voortvloeiende weging 

4. Geef een oordeel over de geschetste overgangsproblematiek en frictiekosten  

5. Biedt mogelijke suggesties t.a.v. alternatieve organisatiemodellen 

6. Biedt mogelijke suggesties t.a.v. het beoogde besluitvormingsproces 

De second opinion is tot stand gekomen door middel van de volgende stappen: 

i. Analyse van het rapport Langedijk SWO 

ii. Bestuderen van de beschikbare achtergrondinformatie van PAUW Bedrijven  

iii. Beoordeling door de onderzoeker o.b.v. ervaringen elders in het land1 

Overall beeld dat het rapport Langedijk oproept is dat een toekomst voor PAUW Bedrijven 

onhoudbaar en onwenselijk is. Daar zijn serieuze kanttekeningen bij te plaatsen. Deze second opinion 

heeft als titel ‘er zijn alternatieven voor PAUW Bedrijven’ gekregen. Hiermee wordt aangegeven dat 

ook op een andere wijze naar deze complexe materie gekeken kan worden. Bestuurders en 

raadsleden zouden op basis van argumenten en alternatieven in deze second opinion tot een andere 

conclusie kunnen komen. De voorliggende second opinion is opgebouwd aan de hand van de 

volgende vijf hoofdstukken: 

 

In de eerste drie hoofdstukken wordt inhoudelijk ingegaan op het rapport Langedijk, en wordt 

gekeken naar de onderzoeksopzet, de financiële analyse en de gevolgen van opheffen. Hoofdstuk 

vier schetst een aantal mogelijke alternatieven. Hoofdstuk vijf sluit af met een pleidooi om 

stapsgewijs te handelen. 

Robert Capel, 09 januari 2017 

                                                             
1 Robert Capel heeft de afgelopen jaren een groot aantal gemeenten en SW-bedrijven geadviseerd over toekomstscenario’s 
Participatiewet en organisatieontwikkeling van SW-bedrijven. Daarnaast voert hij in opdracht van brancheorganisatie Cedris 
de jaarlijkse benchmark uit voor SW-bedrijven en heeft ruim inzicht in de bedrijfsvoering van SW-bedrijven. 
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1. Het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het onderzoek en de reikwijdte die daarin is 

gekozen. Vervolgens bekijken we de drie gepresenteerde modellen (basismodel, regiemodel en 

cafetaria model),  zoomen in op de betekenis van het regiemodel en beantwoorden de vraag in 

hoeverre uitvoeringsorganisaties hiermee toereikend beschreven worden. In de laatste paragraaf 

staan we stil bij het toetsingskader. 

1.1. De opzet van het onderzoek 

 
In het rapport Langedijk is in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek toegelicht. De opdracht luidt 

om inzicht te geven in de aantallen Wsw-werknemers per gemeente en in hun specifieke kenmerken, 

mogelijke modellen voor de uitvoering van de Wsw te inventariseren en inzicht te geven in de 

gevolgen van deze modellen. Vervolgens zijn drie modellen onderscheiden (basismodel, regiemodel 

en cafetariamodel), is een toetsingskader opgesteld en zijn financiële uitgangspunten benoemd.  

i. een brede onderzoeksvraag wordt smal ingevuld 

Oorspronkelijk hadden de gemeenten voor het onderzoek een aantal uitgangspunten geformuleerd. 

Daarin is gesteld dat elke gemeente een plan van aanpak wil voor de BREDE doelgroep. In de 

onderzoeksvragen was aangegeven dat parallel aan dit onderzoek de zes gemeenten in de eigen 

regio bezig zijn met het ontwikkelen van aanbod voor de brede doelgroep. De onderzoeker was 

gevraagd deze per gemeente in beeld te brengen en te toetsen op basis van de visie(s), wat de 

gedeelde uitgangspunten betekenen voor de uitvoering van de Participatiewet (beleid en uitvoering) 

voor de brede doelgroep. Het verrichte onderzoek richt zich op de uitvoering van de WSW. Wat 

achterwege is gebleven, is de analyse of de huidige dienstverlening en ondersteuning aan de 

WSW’ers toekomst kan bieden voor de brede doelgroep en vice versa. 

ii. de maatschappelijke opgave is groter en breder dan de WSW 

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de uitvoering van de WSW. In onderstaande figuur zien we de 

verwachte landelijke ontwikkeling van de 

verschillende doelgroepen weergegeven. We zien 

in de figuur de dalende lijn van de WSW-doelgroep 

(de paarse driehoek). Daarvoor in de plaats komen 

in de Participatiewet regelingen voor de nieuwe 

doelgroep werken in een reguliere omgeving, de 

nieuwe doelgroep beschut en moet de gemeente 

ook rekening houden met een toename van de 

totale gemeentelijke doelgroep omdat zij ook 

verantwoordelijk is voor de personen die voorheen 

gebruik kon maken van de Wajong. 

hartw
Markering



7 
 

De maatschappelijke opgave is voor de gemeente met de decentralisatie dus groter geworden en de 

benodigde dienstverlening voor medewerkers met een beperking al dan niet met dienstbetrekking 

neemt toe. Recent (december 2016) hebben Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het verplicht 

stellen van beschut werk. Daarnaast zijn landelijk en op het niveau van de arbeidsmarktregio 

afspraken gemaakt over de zogenoemde garantiebanen. Gemeenten hebben net als reguliere 

werkgevers de verplichting om komende jaren extra banen te genereren voor de nieuwe doelgroep. 

Kijkend naar deze bredere ontwikkelingen, is de focus in het rapport Langedijk op alleen de 

uitvoering van de WSW een inperking. Met het stopzetten van de WSW zullen een aantal wettelijke 

en financiële regels veranderen maar de bredere nieuwe doelgroep in de Participatiewet en de 

hiervoor benodigde ondersteunings- en begeleidingsbehoefte zijn grotendeels vergelijkbaar. De 

WSW-subsidie zal plaatsmaken voor een systematiek met loonkostensubsidie. De werkplekken zullen 

deels in eigen infrastructuur, deels via gemeentelijke garantiebanen en voor zover mogelijk bij 

reguliere werkgevers worden georganiseerd (al dan niet gedetacheerd). De omvang van de 

gemeentelijke doelgroep neemt toe en de hiervoor benodigde dienstverlening en ondersteuning zal 

ook toenemen. 

iii. Taken en expertise van PAUW Bedrijven worden selectief gepresenteerd 

In het rapport Langedijk worden in de hoofdtekst de resultaten van de uitvoering van de WSW de 

behandeld. Er wordt niet ingegaan op andere activiteiten van PAUW Bedrijven zoals gemeentelijke 

trajecten, projecten in de arbeidsmarktregio, het gevarieerde opleidingsaanbod, de 

arbeidsontwikkeltrajecten voor Wajongers en de doelgroep Participatiewet, en allerlei activiteiten 

ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (aanvragen garantiebanen, loonwaarde-

metingen, bedrijfsscans). 

In het rapport Langedijk is zonder enige verwijzing of duiding in bijlage VII de productencatalogus 

opgenomen. Er is ook andere informatie beschikbaar die een breder beeld geven van PAUW 

Bedrijven. In het jaarverslag 2015 van PAUW Bedrijven is bijvoorbeeld verslag gedaan van deze 

activiteiten. Met het document Stuur Houden is voor de jaren 2015 – 2016 een koers uitgestippeld 

en wordt ingegaan op de thema’s brede doelgroep, expertisecentrum, creatieve oplossingen en 

financiën. Ook op dit moment (december 2016) worden projecten voor de gemeenten uitgevoerd. 

De ervaringen op dit terrein zijn in de analyse van het rapport Langedijk niet aan de orde gekomen. 

Conclusie 

Het onderzoek richt zich louter en alleen op de WSW-doelgroep en laat analyse van de brede 
doelgroep achterwege. Daarmee is het onderzoek beperkt van opzet. Het gevolg van een dergelijke 
onderzoeksopzet is van  grote invloed op de conclusies met betrekking tot toekomst van PAUW 
Bedrijven en de daarbij behorende SW-infrastructuur.  
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1.2. De drie modellen vergeleken 

 
In het rapport Langedijk zijn drie modellen gepresenteerd die na overleg van de opdrachtgever met 

de onderzoeker tot stand zijn gekomen: het basismodel, regiemodel en het cafetariamodel. In 

onderstaande figuur is de beschrijving uit het rapport Langedijk overgenomen. 

 

De beperking tot de doelgroep WSW in combinatie met de keuze voor de drie modellen heeft 

vergaande consequenties. In onderstaande figuur is de impliciete redeneerlijn schematisch 

weergegeven. 

 

 Het geschetste ‘basismodel’ is in feite een ‘sterfhuisscenario’ omdat het alleen de WSW uitvoert. 

Het gaat voorbij aan de huidige en potentiele taken en activiteiten van PAUW Bedrijven bij de 

uitvoering van de Participatiewet. De inperking tot alleen uitvoering WSW heeft daarmee als 

direct gevolg dat in de financiële analyse en in de weging van de criteria dit model als 

onaantrekkelijk uit de bus komt. 

 Het geschetste ‘regiemodel’ specificeert niet hoe de taken georganiseerd worden. Aanname is 

dat alle taken in een regie wordt georganiseerd, gecombineerd met alle doelgroepen, 

gecombineerd met alle vormen van dienstverlening, en daarmee optimale mogelijkheden biedt 

voor de individuele gemeente. Soms door de taken zelf uit te voeren, soms door uit te besteden. 

Het regiemodel is in feite een stand-alone model zonder regionale samenwerking en  betekent 

het optimaal zelf gaan regelen zonder dat aangegeven wordt hoe en wat daarvan de financiële 

en beleidsmatige consequenties zijn.  

hartw
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 Het geschetste ‘cafetariamodel’ is een mengvorm van het ‘sterfhuisscenario’ en ‘het regiemodel. 

De meeste gemeenten hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben en komt het 

model daarmee vrijwel neer op het basismodel. Daarmee is het model in de beoordeling iets 

aantrekkelijker dan het basismodel en veel onaantrekkelijker dan het regiemodel. 

Conclusie 

De drie modellen uit het rapport Langedijk zijn ongelijkwaardig. Door de opzet van deze drie 

modellen lijkt er maar één conclusie mogelijk dat alleen het regiemodel levensvatbaar is. 

 

1.3. De betekenis van het regiemodel 

 
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de betekenis van het regiemodel. Wat is het model wel en 

wat is het model niet? Alle gemeenten in Nederland hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de 

vraag wat de nieuwe Participatiewet betekent voor de uitvoeringsstructuur in de eigen gemeente en 

de regio. Vaak is het SW-bedrijf subregionaal georganiseerd via een gemeenschappelijke regeling en 

zijn de afdelingen Sociale Zaken vaker lokaal georganiseerd. 

i. Gebruikelijke uitvoeringsmodellen in het land 

Meer dan de helft van de gemeenten heeft inmiddels een keuze gemaakt over het gewenste 

uitvoeringsmodel voor de Participatiewet en de uitvoering van de WSW. In onderstaande figuur 

staan de meest voorkomende keuzes schematisch weergegeven2. 

 

Soms wordt gekozen voor een sociaal werkbedrijf op afstand. Gemeentelijke afdelingen houden een 

eigen verantwoordelijkheid voor verschillende werk-gerelateerde activiteiten en er zijn eigen 

gemeentelijke uitvoeringsorganisaties voor Werk en Inkomen. De focus ligt voor deze sociale 

werkbedrijven op het werkgeverschap, en een opdrachtgever/ opdrachtnemer relatie met de 

gemeenten op basis waarvan ook allerlei trajecten en activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

Voorbeelden hiervan zijn UW (Utrecht) en Promen (Gouda). 

                                                             
2 Periodiek wordt door branchevereniging Cedris onderzoek gedaan bij de sociale werkbedrijven naar de 
gemaakte en binnenkort te maken keuzes over de uitvoeringsmodellen. De in de figuur genoemde percentages 
zijn een inschatting van de onderzoeker voor het landelijke beeld rond december 2016. 

hartw
Markering
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Bij een groot aantal gemeenten wordt er voor gekozen om de werkgerelateerde activiteiten te 

bundelen in één werkbedrijf. Op deze wijze is er voor de werkgevers één gezicht en één organisatie 

waar afspraken mee worden gemaakt. De afzonderlijke gemeenten blijven verantwoordelijk voor het 

verstrekken van de inkomens en de loonkostensubsidie, een generieke intake en casemanagement. 

Ook deze keuze wordt frequent gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn Alphen/ SWA, AM Werkt 

(Haarlemmermeer en omgeving) en DZB (Leiden en omgeving). 

Bij een ander deel van de gemeenten zien we dat de keuze is gemaakt voor een integrale 

uitvoeringsorganisatie met een fusie tussen Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en het SW-

bedrijf. In subregio’s waar de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand al gebundeld was in één ISD, of 

bij een gemeente met een eigen SW-bedrijf, kan deze stap relatief gemakkelijk worden gemaakt. 

Voorbeelden hiervan zijn Ferm Werk (Woerden en omgeving) en Weener XL (s’-Hertogenbosch). 

Deze drie uitvoeringsmodellen hebben ieder voor- en nadelen. Als er niet gekozen wordt voor een 

integrale uitvoeringsorganisatie, geeft dat een focus gericht op werk. Anderzijds vraagt dat om 

nadere invulling van het opdrachtgeverschap en de opdrachtnemersrol en afstemming in de 

werkprocessen. 

In een enkel uitzonderlijk geval ( < 5%) is gekozen voor ontmanteling van het SW-bedrijf. Twee 

voorbeelden zijn Top-Craft (Oldenzaal en omgeving) en Hameland (Oost-Achterhoek). Bij deze 

bedrijven was sprake van meerjarige tekorten in de bedrijfsvoering. De huidige gezonde situatie voor 

PAUW Bedrijven is daarmee niet te vergelijken. Daarnaast zijn er enkele voorbeelden van individuele 

gemeenten die uit een gemeenschappelijke regeling zijn getreden. Vaak wordt in zo’n situatie de 

dienstverlening bij het bestaande sociale werkbedrijf grotendeels gecontinueerd op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst. 

In het rapport Langedijk is aangegeven dat er allerlei uitvoeringsmodellen denkbaar zijn die kunnen 

worden geduid als een sub-variant van één van de drie hoofdmodellen. Dit is een onbegrijpelijke 

uitspraak. Er wordt bij de drie gepresenteerde modellen geen antwoord gegeven op de wijze waarop 

de uitvoering van de Participatiewet wordt georganiseerd en wat daarbij de rol van de afdeling Werk 

en Inkomen is. 

ii. Het regiemodel ‘sluit aan bij de Participatiewet‘ 

In de omschrijving van het regiemodel wordt in het rapport Langedijk kortweg aangegeven dat het 

regiemodel aansluit bij de Participatiewet. Niet uitgelegd wordt wat dit ‘aansluiten’ inhoudt. De 

suggestie daarentegen wordt gewekt dat het bij een gemeenschappelijke regeling niet mogelijk zou 

zijn om aan te sluiten bij de Participatiewet. Voorbeelden elders laten juist het tegendeel zien. Door 

dit te veronachtzamen wordt  de drastische conclusie getrokken dat het bij een nieuwe wet het beter 

is om een GR te ontmantelen en als individuele gemeente de uitvoering zelf te gaan organiseren, 

want dan kan er wel ‘bij de nieuwe wet worden aangesloten’.  

In onderstaande figuur is deze eendimensionale redeneerlijn schematisch weergegeven. Als een 

Gemeenschappelijke Regeling een wet uitvoert, en er komt een nieuwe wet, dan is het opheffen van 

de GR niet de enige oplossing. Als gekozen wordt voor samenwerking en transformatie kan de 

gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de nieuwe wet.  
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Om te beoordelen of de bestaande uitvoeringsorganisatie in staat is de nieuwe wet uit te voeren, is 

het van belang om te benoemen welke instrumenten hiervoor benodigd zijn. Voor een deel zijn dat 

disciplines die al voor de uitvoering van de WSW worden ingezet (beschut werk, detacheringen, 

begeleiding etc.). In het land zijn er allerlei voorbeelden beschikbaar waarin deze instrumenten zijn 

uitgewerkt3. In het verlengde van de beperkte onderzoeksopzet en de voorkeur voor een stand-alone 

model volstaat het rapport Langedijk met de notie dat het regiemodel ‘aansluit bij de 

Participatiewet’. Er ontbreekt een brede doelgroepanalyse en een modelmatige onderbouwing  

welke taken en deskundigheden voor de Participatiewet benodigd zijn en of PAUW Bedrijven met 

haar SW-infrastructuur  daar naar toe zou kunnen transformeren. 

iii. Het regiemodel en het maken van eigen keuzes 

 

Het regiemodel suggereert dat de gemeente alleen in dat model op eigen lokale schaalgrootte 

zelfstandige beleidskeuzes kunnen maken met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid en de 

financiering daarvan. Dit is een misvatting. Het is goed mogelijk om een gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie te hebben waar schaal, kwaliteit en expertise zijn gebundeld in een regionale 

samenwerking en tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de eigen gemeentelijke beleidskeuzes. 

Een karakteristiek voorbeeld is het afvalinzamelbeleid. Vrijwel iedere gemeente in Nederland maakt 

daarin eigen beleidskeuzes (diftar, inzamelfrequentie, afvalsoorten, inzamelmethodiek) terwijl de 

uitvoering zelden door een eigen gemeentelijke uitvoeringsorganisatie wordt gedaan. Vaak wordt 

gekozen voor uitvoering door een marktpartij of via een gemeenschappelijke regelingen waarin de 

gezamenlijke uitvoeringsorganisatie maatwerk levert. Voor de uitvoering van de Participatiewet 

hoeft dat niet anders te zijn. Inmiddels zijn er veel voorbeelden in het land waarin het gezamenlijke 

sociaal werkbedrijf maatwerk levert aan de afzonderlijke gemeenten: Paswerk (Haarlem), Promen 

(Gouda en omgeving), WSD (Boxtel en omgeving) of IBN (Uden en omgeving). 

Conclusie 

Het regiemodel is geen uitvoeringsmodel. Het lijkt eerder een filosofie die bestuurders en 

beleidsmakers comfort biedt om in het eigen gemeentelijke domein zelfstandig besluiten te kunnen 

nemen. Zonder zich daarbij te hoeven verhouden tot een gezamenlijk regionaal arbeidsmarktbeleid 

en rekenschap te geven aan de daarvoor benodigde (sub)regionale expertise en kwaliteit.  

                                                             
3 Zes instrumenten voor succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak (Cedris): Werkproces op maat, 

Beschut werk, Matching en begeleiding, Werknemersvaardigheden ontwikkelen, Werkgeversnetwerk, Detachering 
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1.4. Het toetsingskader 

 
In deze paragraaf wordt ingezoomd op het toetsingskader. In afstemming met de raadsleden zijn in 

raadsconferentie toetsingscriteria benoemd. In het rapport Langedijk zijn de drie modellen hierop 

getoetst. In onderstaande tabel is een beknopte samenvatting gegeven van de toetsing zoals deze in 

het rapport heeft plaatsgevonden. 

 

De scores op de criteria bij het basismodel zijn in het rapport Langedijk allen negatief. Dit is 

rechtstreeks terug te voeren op uitvoering van alleen de WSW (daarmee geen verbinding met 

Participatiewet) en het dalende volume van de WSW (en dus een sterfhuis). Vice versa is het geen 

verrassing dat alle criteria bij het regiemodel positief scoren: er is sprake van een brede doelgroep en 

brede expertise die in de toekomst kan worden ingezet. Het cafetariamodel scoort overwegend 

negatief omdat dit grotendeels bestaat uit het basismodel (grotendeels WSW en daarmee sterfhuis). 

De toetsing in het rapport Langedijk zou een heel ander karakter hebben gekregen als er 

daadwerkelijk verschillende uitvoeringsmodellen met elkaar vergeleken zouden zijn. Dan zien we dat 

er serieuze argumenten kunnen zijn om kwaliteit en maatwerk (sub)regionaal te behouden en 

bundelen, maar dat tegelijkertijd een genuanceerde afweging vereist is onder welke condities 

integratie met andere doelgroepen, synergie in processen en financiën gunstig uitvalt. In hoofdstuk 

vier worden verschillende alternatieven geschetst en worden deze getoetst aan de hand van het 

toetsingskader. 

Conclusie 

Toepassen van het toetsingskader leidt in het rapport tot een voorspelbare uitkomst. Als de 

toetsingscriteria worden losgelaten op de drie ongelijkwaardige modellen leidt dat tot één 

mogelijke uitkomst: het regiemodel. Het toetsingskader zou juist een weging moeten maken van 

verschillende uitvoeringsmodellen. 

  

Samenvatting resultaten toetsingskader Langen/SWO (hoofdstuk 6)

Basismodel Regiemodel Cafetariamodel

Maatwerk - (minder keuze door sterfhuis) + (volop keuze) overwegend -

Integratie - (weinig kansen door alleen WSW) + (volop kansen door P-wet) overwegend -

Synergie - (apart van andere vormen) + (aansluiten op bredere ondersteuning overwegend -

Kwaliteit - (loopt weg door sterfhuis) + (brede inzet door P-wet) overwegend -

Financiën - (hoogste kosten) + (laagste kosten) overwegend -
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2. Financie le analyse 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële analyse. In het rapport Langedijk is aangegeven dat 

het regiemodel tot een financieel voordeel leidt in vergelijking met het basismodel. Onderzocht 

wordt in dit hoofdstuk door welke factoren dit verschil veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt 

ingezoomd op de specifieke aannames van het regiemodel. Verondersteld wordt een operatie 

waarbij de huidige werksoorten van PAUW Bedrijven worden opgeheven en de doelgroep 

medewerkers worden gedetacheerd door de individuele gemeente of een beschutte werkplek 

krijgen via een aanbesteding. Bekeken wordt wat de consequenties zijn van deze operatie en wat dit 

betekent voor de afzonderlijke werksoorten. 

2.1. Het berekende financiële voordeel 

van het regiemodel 

 
Het rapport Langedijk geeft aan dat op termijn (2019) het regiemodel 0,5 miljoen voordeliger is dan 

het basismodel. Terecht wordt in het rapport opgemerkt dat de loonkosten en de subsidie aan 

andere werkgevers/ WSW-bedrijven niet zullen veranderen door een andere werkplek. Wat wel 

verandert met het regiemodel zijn de kosten en de baten van de uitvoering. In onderstaande tabel 

zien we de vijf factoren waarom het regiemodel in het rapport 0,5 mln. beter scoort.   

 

 
 

 Een deel van het voordeel komt doordat gerekend is met oplopende kosten van de overhead bij 

het basismodel van in totaal 0,100 miljoen. Dit is onlosmakelijk verbonden met de aanname van 

het sterfhuisscenario van een krimpende doelgroep. 

 Een deel van het voordeel verdwijnt als in de analyse wordt rekening gehouden met de 

begrotingscijfers 2016 in plaats van de jaarrekening 2015. Als in het basismodel rekening wordt 

gehouden met de verbeterslag in 2016 wordt het verschil 0,150 miljoen kleiner. 

 Een deel van het voordeel van het regiemodel is gebaseerd op de veronderstelling dat individuele 

gemeenten in staat zouden zijn om een extra arbeidsontwikkelslag te maken waarbij 

medewerkers op een hoger werkniveau kunnen worden geplaatst. Dit geeft een effect van 0,175 

mln.. Deze aanname is twijfelachtig omdat PAUW Bedrijven ondanks haar expertise, kennis en 

ervaring  met ontwikkeltrajecten voor de medewerkers deze slag tot nu toe niet heeft weten te 

maken.  

Verklarende factoren in mln €'s

Resultaat basismodel -11,6

i.    In basismodel rekenen met hogere overhead (sterfhuisscenario) 0,100

ii.   In basismodel rekenen met cijfers 2015 i.p.v. actuele cijfers 2016 0,150

iii.  In regiemodel plaatsen van medewerkers op hoger niveau van werk 0,175

iv.  In regiemodel niet meenemen van kosten SW-ers buitengemeenten 0,100

v.   In regiemodel alle werksoorten detacheren of aanbesteden 0,000

Totaal verschil regiemodel en basismodel 0,5

Resultaat regiemodel -11,1
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 Een deel van het voordeel ontstaat omdat de huidige kosten voor de SW-ers van de 

buitengemeenten niet in de analyse worden meegenomen en wordt verondersteld dat de 

medewerkers kostenneutraal terugkeren naar de eigen woongemeente (0,100 miljoen). 

 Tenslotte wordt in de aannames uitgegaan van een operatie waarbij het productie-diensten-

detacheringsbedrijf van zes gemeenten wordt omgezet in een detacheringsorganisatie voor 

iedere gemeente afzonderlijk. Met de gehanteerde aannames verloopt deze operatie ongeveer 

neutraal is de stelling. Dit terwijl de economische schaalgrootte van de bedrijfsvoering verkleind 

wordt en zes keer een vergelijkbare bedrijfsvoering wordt opgezet.  De  financiële onzekerheden 

zijn echter uitermate groot en niet gecalculeerd. Risico bestaat dat na ontmanteling van PAUW 

Bedrijven de resultaten in arbeidsontwikkeling teruglopen en door kleinere schaal en minder 

gebundelde expertise in de uitvoering de kosten oplopen.  

Conclusie 

Het in het rapport Langedijk berekende financieel voordeel van het regiemodel is twijfelachtig. Vier 

aannames zorgen voor een verschil van 0,5 mln.. Deze aannames zijn niet gerelateerd aan  een 

efficiëntere wijze van uitvoering.  

 

2.2. Consequenties van de 

detacheringsoperatie 

 
In de vorige paragraaf is aan de orde gekomen dat met de keuze voor een regiemodel de uitvoering 

van de werksoorten op een andere schaalgrootte een ander karakter kan krijgen. Er wordt in het 

rapport Langedijk geen expliciete keuze gemaakt over de organisatievorm, maar bij de gehanteerde 

financiële  aannames voor de werksoorten wordt impliciet uitgegaan van detacheren en/of 

aanbesteden van alle werksoorten. In deze paragraaf brengen wij in beeld wat de consequenties zijn 

van deze operatie. 

In onderstaande tabel geven we schematisch de verschillen weer van de huidige situatie bij PAUW 

bedrijven en de beoogde situatie na invoering van het regiemodel. 

 Huidige situatie van PAUW Bedrijven Aannames na invoering van het regiemodel 

Organisatievorm Een integrale 
arbeidsontwikkelorganisatie 

Onduidelijk. Mogelijk een eigen werkbedrijf, al 
dan niet geïntegreerd met sociale dienst, 
aanbesteed aan derden of in samenwerking. 

Takenpakket: 
 

Intern werk 
Groen en schoonmaak 
Detacheringen 
Trajecten voor de Participatiewet 

Beschut werk mogelijk aanbesteed bij derden 
Groen en schoonmaak in eigen gemeentelijke 
dienst of gedetacheerd 
Detacheringen 

Professionals Management 
arbeidsontwikkelorganisatie 
Teamleiders/ voormannen 
Werkleiders/ trajectbegeleiders 
Bedrijfsbureau, P&O, consulenten, staf 

Consulenten 
Generieke toeslag voor overhead 
 

Kosten en baten Integrale bedrijfsexploitatie met kosten 
en baten van de verschillende 
werksoorten 

Loonkosten consulenten met opslag (€ 2.571) 
Detacheringstarieven (€ 9.000) 
Kosten voor P&O/ werkgeverschap (€ 1.100) 
Aanbesteding beschut werk (€ 4.000) 
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Op basis van de aannames over de kosten en de opbrengsten van de detacheringen en de 

aanbesteding beschut werk bij het regiemodel kan een financieel vergelijk gemaakt worden met de 

huidige programmabegroting 2016 van PAUW Bedrijven. 

In onderstaande tabel zien we aan de linkerzijde de kosten en baten van de bedrijfsvoering uit de 

programmabegroting voor PAUW Bedrijven. De loonkosten, subsidies voor werkgevers en 

rijkssubsidie zijn hierbij buiten beschouwing  gelaten. Ongeacht welk model zijn deze kosten gelijk. In 

de tabel zien we dat de totale baten 5,1 mln. bedragen en de totale kosten 5,0 mln.. Per saldo is er 

sprake van een licht positief bedrijfsresultaat van 0,1 mln.. 

Als bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed dan leidt dat tot een daling van de netto toegevoegde 

waarde en parallel daaraan tot een daling van de totale kosten. Vooral is dan van belang wat er dan 

met het saldo, het bedrijfsresultaat gebeurt. 

 

Aan de rechterzijde zien we de berekeningen zoals deze in het rapport Langedijk zijn gehanteerd. 

Voor de groep gedetacheerden (individuele detacheringen, groepsdetacheringen, groen en 

schoonmaak) wordt gerekend met een standaard detacheringsopbrengst van € 9.000. Dit leidt tot 

een opbrengst van 2,2 mln.. Daarnaast zijn er kosten voor de gehele populatie (detacheringen en 

P&O) van respectievelijk € 2.571 en € 1.100 en wordt voor de interne populatie gerekend met 

aanbestedingskosten van € 4.000. Dit leidt tot kosten van in totaal 2,1 mln.. Per saldo geeft dit een 

bedrijfsresultaat van 0,1 mln., vergelijkbaar met het resultaat in de programmabegroting 2016. 

Conclusie 

De beoogde detacheringsoperatie in het regiemodel biedt per saldo geen financieel voordeel. De 

kosten en opbrengsten van het detacheren en aanbesteden van beschut werk volgens het 

regiemodel leiden tot een vrijwel identiek bedrijfsresultaat als in de programmabegroting 2016 

van PAUW bedrijven.  

 

2.3. Kosten en baten per werksoort 

 
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de operatie van detacheringen en aanbesteding beschut 

werk tot een vergelijkbaar bedrijfsresultaat leidt als de programmabegroting 2016. In deze paragraaf 

maken we een verdiepingsslag naar de verschillende werksoorten. 

Programmabegroting 2016 PAUW Bedrijven Kosten en opbrengsten detachering en beschut cf regiemodel

Baten in mln € Baten aantal prijs per stuk in mln €'s

NTW 4,5 Detachering 248 9.000€     2,2

Overige opbrengsten 0,6 Overige opbrengsten 0,0

5,1 2,2

Kosten Kosten

Salarissen -3,2 Kosten detachering 416 -2.571€    -1,1

Afschrijvingen -0,4 Kosten P&O 416 -1.100€    -0,5

Overige kosten* -1,4 Extra kosten beschut 144 -4.000€    -0,6

-5,0 -2,1

Bedrijfsresultaat (excl loon/ subsidie) 0,1 Bedrijfsresultaat (excl loon/ subsidie) 0,1

* excl  subs idie begeleid werken en opleidingskosten WSW * excl  veronderstelde toename in hogere werksoorten
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In onderstaande figuur zien we dat het bedrijfsresultaat voor PAUW 2016 en de 

detacheringsoperatie beiden rond de 0,1 mln. positief liggen. Vervolgens is ten behoeve van deze 

second opinion een differentiatie gemaakt van de kosten en baten per werksoort, en zijn deze 

vergeleken met de aannames uit het rapport Langedijk.  

 De werksoort industrie  laat een negatief financieel resultaat zien van -1,0 mln. In deze werksoort 

werken de medewerkers met het laagste verdienpotentieel en fungeert dit ook als tijdelijk 

vangnet voor medewerkers uit andere werksoorten.  Ook elders in het land zijn de kosten hoger 

dan de baten. Als het werk van deze groep medewerkers zou zijn aanbesteed zou dit met de 

gehanteerde kengetallen tot een hogere kostenpost leiden van in totaal -1, 1 mln. 

 Bij de werksoort groen zien we een substantieel beter resultaat bij PAUW Bedrijven (0,6 versus 

0,3 mln.). Het detacheren van deze medewerkers voor een gemiddeld detacheringstarief zou een 

financieel onverstandige keuze zijn. 

 Bij de werksoort schoonmaak zien we daarentegen een minder goed financieel resultaat  (0,0 

mln. versus 0,3 mln.). Specifiek bij deze werksoort zijn reguliere vakkrachten ingezet (extra 

kosten) die onvoldoende in de opbrengsten tot uiting zijn gekomen. Detacheren zou een 

financieel verstandige keuze kunnen zijn. 

 Bij de individuele en groepsdetacheringen zijn de onderlinge verschillen beperkt (0,6 versus 0,7 

mln.). In het rapport Langedijk is gerekend met gemiddelde detacheringstarieven. Bij PAUW 

Bedrijven zorgen de groepsdetacheringen (voor een relatief zwakke doelgroep) in de praktijk 

voor een gemiddeld net wat lager detacheringstarief. 

 

Op grond van deze analyse per werksoort zou het financieel dus onverstandig zijn om het interne 

werk aan te gaan besteden en de groenmedewerkers te detacheren. Bij schoonmaak lijkt echter een 

verbetering van het resultaat mogelijk ten opzichte van de huidige situatie.  

De situatie ligt dus complexer dan het eenvoudiger wijs stellen dat detacheren of aanbesteden tot 

een financieel voordeel leidt. Het verdient de voorkeur om de voor -en nadelen per werksoort te 

bekijken en op basis daarvan de beste keuze te maken. 

Conclusie 

Een verdiepende analyse per werksoort laat zien dat het financieel gunstiger kan zijn om sommige 

werksoorten wel of niet te detacheren of aan te besteden.  
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3. De gevolgen van opheffen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van het opheffen van de gemeenschappelijke 

regeling. Eerst wordt ingegaan op de consequentie van het besluit tot opheffen en daarmee het 

ontmantelen van PAUW Bedrijven. Vervolgens wordt ingegaan op de kosten en de gevolgen voor de 

medewerkers uit de doelgroep en de gevolgen voor kwaliteit en expertise. 

3.1. Opheffen is ontmantelen 

 
In het rapport Langedijk is het in hoofdstuk 7 het besluitvormingsproces beschreven. Van cruciaal 

belang is dat bestuurders en raadsleden zich goed bewust zijn van de verantwoordelijkheden en de 

juridische consequenties van mogelijk op korte termijn te nemen besluiten. In onderstaande figuur 

zijn de stappen na een besluit tot opheffen schematisch weergegeven:  

 

 Artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven geeft aan dat het algemeen 

bestuur terstond over dient te gaan tot liquidatie als de regeling wordt opgeheven.  

 Niet alleen in de gemeenschappelijke regeling zelf maar ook op grond van de bepalingen in de 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) dienen de deelnemende gemeenten zich aan de 

bepalingen omtrent opheffing zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling zelf te 

houden. Dit houdt in dat de gemeenten terstond over moeten gaan tot liquidatie. Bovendien 

heeft de OR adviesrecht over het besluit tot opheffing. Op basis van de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR) dient er bij een dergelijke traject ook inzicht te worden gegeven in de 

personele gevolgen en de maatregelen die hiervoor getroffen worden. Overigens hebben 

bestuurders deze verantwoordelijkheid ook in het kader van een zorgvuldig adviestraject. Dit 

betekent dus niet dat de bestuurders nog maanden of jaren na kunnen of mogen denken over de 

wijze van liquideren. 

 Dit betekent ook dat bestuurders of gemeenteraden na een opheffingsbesluit niet meer de 

gelegenheid hebben om alternatieven te ontwikkelen en daarmee een mogelijke soepele 

transformatie te realiseren. Een opheffingsbesluit betekent het opstellen van een liquidatieplan. 

 Het liquidatieplan dient meer te behelzen dan een begroting van de mogelijke financiële 

aspecten4. Het dient een compleet beeld te geven van de liquidatie en daarmee dient het 

                                                             
4
 Onderdelen zijn: Tijdsplanning, Overdracht/verkoop activa, Financiële consequenties van de opheffing, Beëindiging of overdracht van 

contracten, Aanhangige juridische procedures, Sociaal plan personeel, Benoeming, opdracht en machtiging vereffenaar . 
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algemeen bestuur c.q. de bestuurder ook direct in onderhandeling te gaan over het sociaal plan 

De personele gevolgen van een opheffing dienen immers goed geborgd te zijn.  

In het rapport Langedijk wordt de suggestie gewekt dat wanneer voldoende tijd wordt genomen en 

ruimte bestaat voor onderling overleg dat de bij PAUW Bedrijven opgebouwde kennis en expertise 

deels behouden kan blijven doordat gemeenten op onderdelen personeel en activiteiten van GR 

PAUW kunnen overnemen en voortzetten. Bij een besluit tot opheffen is dit niet aan de orde. 

In de communicatie aan de gemeenteraden wordt aangegeven dat na het besluit tot opheffen een 

vervolgstap is het opstellen van een transformatieplan waarmee de lokale invoering wordt 

uitgewerkt en een liquiditeitsbegroting. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken en in strijd met de 

gemeenschappelijke regeling en overige wet- en regelgeving. Het besluit tot opheffen betekent een 

liquidatieplan. Dit wordt aan de gemeenteraden voorgelegd ter instemming. 

Conclusie 

Een opheffingsbesluit betekent het ontmantelen van PAUW Bedrijven en het opstellen van een 

liquidatieplan. 

 

3.2. Kosten van ontmantelen  

 
In het rapport Langedijk zijn verschillende kosten van ontmantelen benoemd en in bijlage IV 

toegelicht. Vervolgens wordt een liquiditeitsbegroting gepresenteerd van 5,2 mln.. 

 

Om tot een volledig beeld van de mogelijke kosten van ontmantelen te komen, zijn de volgende 

aspecten van belang: 

i. De personele frictiekosten 

ii. Het liquideren en afwikkelen van alle balansposten 

iii. Het meenemen van alle relevante incidentele kosten 

iv. Het vrijvallen van eigen vermogen 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste aspecten weergegeven van de ontmanteling. 

 

 
 

Overzicht kosten van ontmantelen in mln 

€'si.          De personele frictiekosten Personele frictiekosten (cf rapportLangedijk) 5,6         

ii.        Het liquideren van alle balansposten Boekverlies onroerend goed (cf rapport Langedijk) 1,6         

Aanspraken, afkoop en overige kosten (cf rapport Langedijk) 1,3         

iii.      Alle relevante incidentele kosten Uitvoeringskosten wachtgeld (cf rapport Langedijk) 0,1         

Afnemende opbrengsten tijdens transitie 1,0         

Inrichtingskosten nieuwe organisaties p.m.

9,6+p.m.

iv.      Het vrijvallen van eigen vermogen Eigen vermogen 31-12-2015 -2,2

Voorzieningen 31-12-2015 -0,6

Vrijvallend -2,8
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Belangrijkste post vormen de personele frictiekosten. In het sociaal plan moet er van uitgegaan 

worden dat een zeer groot deel van de medewerkers niet herplaatst kan worden. Gezien de 

ambtelijke status van de meeste dienstverbanden moet rekening gehouden worden met 

frictiekosten van meerdere jaarsalarissen. De in het rapport ingeschatte kosten van 5,6 mln zijn 

daarbij reëel. 

Tweede belangrijke post bestaat uit het liquideren van de overige balansposten: het onroerend goed 

en de machines. Het is reëel om daarbij rekening te houden met boekverliezen en versnelde 

afschrijvingen. 

Derde post vormen de incidentele kosten. Bij een bedrijf in ontmanteling loopt de opdrachtenstroom 

terug voor het feitelijke moment van liquidatie. In onderstaande tabel is een toelichting gegeven dat 

dit in de orde van 1,0 mln. kan zijn. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 

inrichtingskosten bij de individuele gemeenten. Deze zijn vooralsnog op p.m. gezet.  

 

Als deze drie posten bij elkaar opgeteld worden, moet in totaal met de ontmantelingsoperatie 

rekening gehouden worden met eenmalige kosten van ongeveer 10 mln.. 

In de tabel op de vorige bladzijde zijn ook het eigen vermogen en voorzieningen opgenomen conform 

de jaarrekening 2015. Het gaat hierbij om een bedrag van 2,8 mln.. Technisch gezien vallen deze 

bedragen vrij bij het opheffen van een bedrijf nadat alle balansposten (onroerend goed, leningen) 

zijn geliquideerd. Het is echter onjuist dit bedrag van 2,8 mln. als een opbrengst te beschouwen en 

dit weg te strepen tegen een deel van de te maken eenmalige kosten. Het is een gezamenlijk in het 

verleden bijeengebracht en gegenereerd vermogen van de deelnemende gemeenten. En bij een 

eventuele nieuwe stand-alone uitvoeringsorganisatie per gemeente zal doorgaans ook eigen 

vermogen nodig zijn voor een goed bedrijfsmatig functioneren. 

Conclusie 

De eenmalige kosten van ontmantelen bedragen ongeveer € 10 mln.. Gemeenten moeten de 

afweging maken welk (financieel) vraagstuk hiermee wordt opgelost en of de beoogde voordelen 

van de nieuwe uitvoeringsorganisaties deze eenmalige kosten rechtvaardigen. 

 

  

opbrengst in mln € kans op behoud 

werkplekken

opbrengstverlies verlies in mln €

Productie 1,0 0% 2 kwartaal 0,5

Detachering 1,4 60% 1 kwartaal 0,1

Groenvoorziening 1,3 25% 1 kwartaal 0,2

Schoonmaak 0,9 50% 1 kwartaal 0,1

Totaal 4,6 1,0
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3.3. Gevolgen voor de doelgroep  

 
In deze paragraaf gaan we in op de vraag wat de gevolgen zijn voor de medewerkers uit de WSW-

doelgroep en het behoud van hun werkplek als tot opheffing van PAUW Bedrijven wordt besloten. In 

het rapport Langedijk wordt aangegeven dat voor een groot deel van de Wsw-werknemers de 

bestaande werkplek behouden kan blijven. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de ontvlechting van de 

regionale productmarktcombinaties en de daarbij behorende bezetting van de werkplekken door 

Wsw-doelgroep per gemeente. In onderstaande tabel is voor de verschillende werksoorten een 

beschrijving gegeven van de gevolgen van opheffing van PAUW Bedrijven voor de werkplek en wordt 

een inschatting gegeven van de kans van behoud van de werkplek.  

  
 

Op grond van bovenstaande weging gaan wij er van uit dat circa 1/3 van de medewerkers uit de 

doelgroep (163 van de 479) zijn werkplek kan behouden. Voor meer dan 300 medewerkers zal dus 

door de afzonderlijke gemeenten op lokaal niveau in de eigen gemeente een nieuwe werkplek 

moeten worden gecreëerd. 

Werksoort Aantal 

f.t.e.'s

Gevolgen opheffing voor werkplek Kans behoud 

werkplek

Aantal 

werkplekken

Begeleid werken 32 Individuele contracten kunnen grotendeels worden 

gecontinueerd. Door mutaties en terugval zal een 

aantal werkgevers afhaken (geen vergelijkbare 

ondersteuning en vervanging).

75% 24

Individueel 

detacheren

109 Individuele contracten kunnen grotendeels worden 

gecontinueerd. Door mutaties en terugval zal een 

aantal werkgevers afhaken (geen vergelijkbare 

ondersteuning en vervanging).

75% 82

Groepsdetacheren 42 Door vervallen van één coördinatie, deskundige 

begeleiding en het ontbreken van een bufferopvang 

in eigen productie-infrastructuur is kans op behoud 

beperkt

25% 10

Werken in groen 74 Zie nadere analyse. Een beperkt deel van de 

werknemers werkt in opdracht van eigen gemeente. 

Een groot deel werkt in opdracht van andere 

gemeenten of voor derden.

25% 18

Werken in 

schoonmaak

57 Een zelfde soort problematiek speelt als bij 

werksoort groen. Veel medewerkers werken in 

opdrachten van andere gemeenten of voor derden. 

Met name door grote opdracht schoonmaak 

Nieuwegein en IJsstelstein waar medewerkers uit 

eigen gemeente werkzaam zijn, is de problematiek 

minder groot als bij groen.

50% 29

Werken in 

industrie/ intern

166 Eigen productie-infrastructuur wordt opgeheven. 

Gemeenten voeren zelf intern werk niet uit maar 

besteden aan. Een verlenging van productie-

opdrachten door de huidige opdrachtgevers bij een 

van de individuele gemeenten is  onwaarschijnlijk. 

Gemeentelijk opdrachtgeverschap voor intern werk 

is vrijwel nihil (2%)

0% 0

Totaal 479 163
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Daarnaast is het van belang om in te zoomen op de gemeentelijke opdrachten, in het bijzonder voor 

de werksoorten groen en schoonmaak. Een terechte constatering in het rapport Langedijk is dat deze 

opdrachten mogelijkheden bieden om de medewerkers uit de doelgroep passend werk te bieden. 

Een belangrijke toevoeging hierbij is dat de huidige werkzaamheden van PAUW Bedrijven niet 

georganiseerd en ingedeeld zijn op basis van de woongemeente van de medewerkers, maar dat de 

medewerkers daar ingezet worden waar passend werk is en in de werkomstandigheden die passen 

bij het niveau en de benodigde begeleiding van de desbetreffende medewerkers. Immers PAUW 

Bedrijven heeft een regionaal marktbereik met verschillende alternatieven en mogelijkheden voor de 

doelgroep. 

In onderstaande figuur zien we waar de medewerkers van de zes PAUW gemeenten in het groen 

werkzaam zijn. Soms is dat voor opdrachten van de eigen gemeente. Vaak is dat voor opdrachten van 

andere gemeenten, of in een gezamenlijk team (bijvoorbeeld de maaiploeg voor de zes gemeenten) 

en ook voor andere opdrachtgevers. Per gemeente zien we in de paarse blokjes de aantallen 

medewerkers die voor eigen gemeente werken, in grijze blokjes de werkzaamheden voor andere 

gemeenten en derden. Op dit moment is circa 25% van de medewerkers in het groen werkzaam voor 

een opdracht uit de eigen gemeente. 

 

Als PAUW Bedrijven opgeheven zou worden, ontstaat er een complex ontvlechtings- en 

migratieproces waarbij 75% van de medewerkers uit de verschillende groenopdrachten weggehaald 

moeten worden, en in nieuwe uitvoeringsconstellaties met nieuwe opdrachten bij de eigen 

gemeente moeten worden herplaatst. Zover dit gelet op het beperkte marktbereik al mogelijk is. De 

vraag is welke toegevoegde waarde dit biedt voor de medewerker die op dit moment passend werk 

verricht in het groen in de regio maar (net) buiten zijn eigen gemeente. 

Conclusie 

Een grote meerderheid van de doelgroep (2/3) verliest na opheffing van PAUW Bedrijven zijn 

werkplek en zal door de eigen gemeente naar nieuw passend werk moeten worden bemiddeld in 

een nieuwe lokale uitvoeringsconstellatie. Daarnaast ontstaat  bij de gemeentelijke opdrachten  

een complex ontvlechtings-  en migratieproces en door een beperkt marktbereik een verlies van 

werkplekken. 
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3.4. Gevolgen voor kwaliteit en expertise  

 
Behoud van kwaliteit en expertise van PAUW Bedrijven is in de raadsconferentie door de raadsleden 

als randvoorwaarde meegegeven voor de toekomstige uitvoeringsmodellen. Deze kwaliteit en 

expertise wordt gedragen door de professionele medewerkers van PAUW Bedrijven. In het rapport 

Langedijk wordt gesteld dat wanneer voldoende tijd wordt genomen en ruimte bestaat voor 

onderling overleg de bij PAUW Bedrijven opgebouwde kennis en expertise deels behouden kan 

blijven doordat gemeenten op onderdelen personeel en activiteiten van GR PAUW overnemen en 

voortzetten. In deze paragraaf bekijken we welk deel waarschijnlijk behouden blijft. 

In onderstaande tabel zien we verschillende groepen functionarissen en wordt een inschatting 

gegeven welk deel mogelijkerwijs mee kan gaan als PAUW bedrijven wordt opgeheven en de 

medewerkers uit de doelgroep worden overgeheveld naar de afzonderlijke gemeenten. 

  

Op hoofdlijnen kan geconcludeerd worden dat voor enkele functionarissen (werkbegeleiders, 

trajectbegeleiders en meewerkende voormannen) het denkbaar is dat zij mee kunnen gaan naar 

individuele gemeenten, maar voor de meeste functionarissen is dit onwaarschijnlijk. Per saldo moet 

rekening gehouden worden dat voor ongeveer 80% van de medewerkers (46 van de 57) er kwalitatief 

en kwantitatief geen vergelijkbare functie beschikbaar is vanwege de beperkte schaalgrootte per 

gemeente. 

Conclusie 

Kwaliteit en expertise van PAUW Bedrijven verdwijnt. Een klein deel van de functionarissen kan 

worden herplaatst naar de gemeenten als het besluit tot opheffen wordt genomen.  

  

Professionals Aantal 

f.t.e.'s

Gevolgen opheffing voor functionaris Kans behoud 

kwaliteit

Aantal f.t.e's

begeleiding 14 Werkbegeleiders en trajectbegeleiders. Het deel van 

de medewerkers dat zich bezighoudt met individuele 

detacheringen en begeleid werken kan 

mogelijkerwijs bij een van de gemeenten aan de slag

50% 7

diensten groen + schoon 16 Meewerkende voormannen en teamleiders zullen 

maar zeer ten dele bij gemeenten aan de slag 

kunnen, afhankelijk van al dan niet inbesteden in 

eigen diensten en beschikbare plekken.

25% 4

infra (gebouw, intern) 7 Infrastructuur wordt afgebouwd. Intern werk wordt 

vermoedelijk aanbesteed door de individuele 

gemeenten

0% 0

management & coördinatie 7 Management & coördinatiefuncties gekoppeld aan 

integraal arbeidsontwikkelbedrijf. Niet voor de hand 

liggend dat een individuele gemeente dit 

overneemt.

0% 0

staf (P&O, com, sal.adm) 12 Meeste staffuncties bestaan uit eenmansfuncties/ 

specifieke expertise. Bij opsplitsing naar zes 

gemeenten zijn er geen volwaardige staffuncties per 

gemeente.

0% 0

Totaal 57 11
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4. Mogelijke alternatieven 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op alternatieven voor PAUW Bedrijven. In hoofdstuk 1 is toegelicht 

dat het onderscheid naar basismodel, cafetariamodel en regiemodel niet voldoet voor het maken van 

de passende uitvoeringskeuzes en ook niet aansluit bij de gangbare uitvoeringsmodellen in het land. 

Startpunt is om expliciet te maken welke uitvoerende taken, instrumenten en competenties 

benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Participatiewet. De vervolgstap is om te beoordelen 

of deze taken, instrumenten en processen op dit moment volledig of ten dele bij PAUW Bedrijven 

aanwezig zijn. Mijn indruk is dat deze vraag positief beantwoord kan worden, zowel op beleidsmatig, 

uitvoerend als operationeel niveau. Antwoorden hierop zijn te vinden in: 

 Strategische koers in 2015/ 2016 (beleidsplan Stuur houden) 

 Ketenpartner voor afdelingen sociale zaken in de uitvoering van de Participatiewet (o.a. het 

bedrijfsplan 2014- 2018 van Werk en Inkomen Lekstroom ) 

 Deelnemer aan Utrechtse Werktafel/ stuurgroep arbeidsmarktregio 

 Concrete activiteiten t.b.v. de Participatiewet (screening, loonwaardemetingen, detacheringen) 

 Positieve ervaringen van bestuurders, uitvoerders, medewerkers en cliënten. 

 

Bij positieve beantwoording van deze vraag, leidt dit normaliter tot een keuze voor samenwerken & 

transformeren. Vervolgvraag is dan wat een passend uitvoeringsmodel is. Om dit te beantwoorden is 
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het wenselijk om te kijken naar de gewenste toekomstige samenwerkingsrelatie. In hoofdlijnen kan 

deze samenwerking langs drie lijnen vorm krijgen: 

i. Opdrachtgeverschap van de gemeenten en opdrachtnemersrol door een organisatie op afstand 

ii. Ketenpartners waarbij de werkprocessen op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd 

iii. Collegiale samenwerking in één integrale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet 

Deze samenwerkingsrelaties zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt in drie hoofdmodellen: het sociaal 

detacheringsbedrijf, het sociaal werkbedrijf (Werk op Maat) en de integrale uitvoeringsorganisatie in 

de subregio. Daarnaast wordt ingegaan op twee verbijzonderingen: een overname door een sociale 

onderneming en een verdergaande structurele samenwerking in de arbeidsmarktregio. 

De modellen zijn globaal beschreven en wordt aan de hand van het toetsingskader een indicatie 

gegeven van de mogelijke voor- en nadelen. Omdat voor deze second opinion geen verkenning heeft 

plaatsgevonden bij de afzonderlijke gemeenten, is het voor de onderzoeker niet mogelijk om een 

advies te geven over het best passende uitvoeringsmodel  voor de afzonderlijke gemeenten. 

4.1. Een Sociaal Detacheringsbedrijf 

 
Centrale gedachte bij het model van een sociaal detacheringsbedrijf is dat de gemeenten behoefte 

hebben aan een professionele dienstverlener die als werkgever optreedt voor de doelgroepen met 

een beperking en de begeleiding en ondersteuning organiseert. Daarnaast kan deze organisatie het 

vangnet (intern werk) organiseren. Een voordeel van het uitvoeren van intern werk in dezelfde 

organisatie is dat een ontwikkelstap naar detachering of een tijdelijke terugval naar intern werk 

gemakkelijk in het eigen bedrijf wordt georganiseerd. In onderstaande figuur is dit weergegeven.  

 

In dit model hebben de gemeenten mogelijk geen behoefte aan een organisatie die zelf diensten 

verzorgt zoals groen  en schoonmaak en met de exploitatie van deze werksoorten commerciële 

risico’s loopt. In sommige gemeenschappelijke regelingen bestaat er ongemak tussen de 

deelnemende gemeenten door forse onderlinge verschillen in de omvang van de opdrachten voor 

vooral het uitvoeren van gemeentelijk groen. Dit ongemak is deels te voorkomen door transparante 

afspraken te maken over de passende vergoedingen (marktconform) en een eventuele financiële 
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verrrekening. Andere mogelijkheid is dat de deelnemende gemeenten expliciet kiezen voor een 

uitvoeringsorganisatie die detacheert en de dienstenactiviteiten (groen, schoonmaak) overlaat aan 

de gemeentelijke diensten of marktpartijen die deze taak uitvoeren. Het sociaal detacheringsbedrijf 

zorgt dan vooral voor het werkgeverschap en de passende opleiding en begeleiding. 

Het sociaal detacheringsbedrijf is goed in staat voor bestaande en nieuwe doelgroep de werkgevers-

rol te vervullen. Rekening kan worden gehouden met een gelijkblijvend of mogelijk licht dalend 

volume5. Tenslotte is het goed mogelijk om in het sociale detacheringsbedrijf naast de 

dienstbetrekkingen ook andere activiteiten ten behoeve van de Participatiewet uit te voeren zoals 

arbeidsontwikkeltrajecten. Het sociaal detacheringsbedrijf functioneert op afstand. Tussen het 

bedrijf en de afdelingen Werk en Inkomen wordt op basis van zakelijke opdrachtgever-

opdrachtnemer-relatie afspraken gemaakt over de taken die worden uitgevoerd. 

In de specifieke situatie van PAUW Bedrijven zien we dat in de werksoorten groen en schoonmaak 

circa 25% van de medewerkers werkzaam is. Sommige gemeenten hebben er mogelijk behoefte aan 

deze werkzaamheden in eigen regie uit te voeren. Dan is een groepsdetachering bij de gemeente een 

mogelijke optie. Ook denkbaar is dat deze activiteiten in samenwerking met een marktpartij worden 

uitgevoerd. Dit kan door middel van een meerjarige groepsdetachering, maar ook met een joint 

venture waarin de publieke en private belangen worden gewaarborgd.  

Onderstaand is het sociaal detacheringsbedrijf beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria. 

Een sociaal 
detacheringsbedrijf 

Globaal oordeel 

Maatwerk Door een groot werkgeversnetwerk in de regio zijn veel plaatsingsmogelijkheden voor 
medewerkers uit de doelgroep. De focus op detachering leidt tot minder directe 
mogelijkheden tot uitplaatsing in het ‘eigen’ groenbedrijf of schoonmaakbedrijf. Een 
voordeel van behouden van intern werk in de eigen organisatie is dat hiermee een 
tijdelijke terugvaloptie uit detacheringen kan worden gerealiseerd. 

Integratie Door focus op detachering worden medewerkers met nadruk geplaatst bij andere 
werkgevers en is voor de doelgroep voor wie dat kan sprake van integratie. 

Synergie Synergie is er vooral in werkgeversbenadering.  
Met de afzonderlijke gemeenten/ afdelingen sociale zaken moeten afspraken worden 
gemaakt over het proces van intake en toeleiding. 

Kwaliteit Met huidig en verwacht vrijwel gelijkblijvend volume aan werknemers uit de 
doelgroep kan kwaliteit worden gewaarborgd. 

Financiën Mogelijk afstoten van werksoorten groen en schoonmaak zal leiden tot frictiekosten 
voor de desbetreffende organisatieonderdelen. Deze zullen in vergelijking met 
opheffen beperkt zijn. De overige functies kunnen grotendeels behouden blijven. 
Afhankelijk van de keuze of en welke werksoort wordt afgestoten, kan dit leiden tot 
een verbetering van het totale bedrijfsresultaat. 

 

  

                                                             
5
 De huidige WSW-populatie zal afnemen (recente berichten wijzen op 3,5 a 4% per jaar), er is een verplichte instroom van 

beschutte plekken (1 a 1,5% per jaar). Daarnaast zien we dat voor de eigen invulling van garantiebanen gemeenten vaak 
graag gebruiken van een formele werkgever op afstand (in plaats in dienst in de ambtelijke organisatie) en zien we dat in de 
marktsector een substantieel deel van de werkgevers de voorkeur geeft aan een detacheringsfaciliteit in plaats van een 
dienstbetrekking in het eigen bedrijf. 

hartw
Markering



26 
 

Verbijzondering: overname door een sociale onderneming 

Op een aantal plaatsen in het land zien we dat onderdelen van een SW-bedrijf worden overgenomen 

door een private sociale ondernemer. Vaak gebeurt bij diensten (groen, schoonmaak, catering, 

beveiliging) en er zijn ook aansprekende voorbeelden waarin interne werkzaamheden worden 

verzelfstandigd (metaal, montage, verpakkingslijn). Vanzelfsprekend zijn de kansen daartoe 

beduidend gunstiger als er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering, deskundige medewerkers, 

goed lopende bedrijfsprocessen en een stevige opdrachtenportefeuille.  

 

In sommige regio’s wordt op dit moment onderzocht of er sprake kan zijn van een volledige 

overname van het SW-bedrijf door een sociale onderneming of consortium van meerdere 

ondernemingen. Een dergelijke operatie is uiteraard veel complexer dan een overname van een 

specifiek bedrijfsonderdeel. Deze optie is vooral relevant wanneer de gemeenten geen behoefte 

hebben aan bestuurlijke invloed op de bedrijfsvoering via een gemeenschappelijke regeling maar wel 

waarde hechten aan het continueren en behouden van de werkgelegenheid en infrastructuur. 

 

 
 

In bovenstaande figuur is de situatie weergegeven dat een sociale onderneming de interne 

productie, de diensten en het detacheringsbedrijf overneemt. Ook de sociale onderneming kan 

eventueel trajecten uitvoeren in een opdrachtgever- opdrachtnemerrelatie met de afdelingen Werk 

en Inkomen van de gemeenten. 

Voor de hand ligt dat de gemeenschappelijke regeling in een lichte vorm blijft bestaan, het formele 

werkgeverschap uitoefent en met de sociale onderneming een integrale detacherings-overeenkomst 

afsluit. De sociale onderneming zelf maakt een bedrijfseconomische afweging in welke 

bedrijfsactiviteiten de medewerkers worden ingezet. 

 

In de specifieke situatie van PAUW Bedrijven zal bij een volledige overname door een sociaal 

werkbedrijf kritisch bekeken moeten worden of dit passend is voor alle medewerkers en moeten 

afspraken worden gemaakt over tijdelijk continueren van gemeentelijke opdrachten, gedeeltelijke of 

gehele overname van personeel en onroerend goed. Indruk van de onderzoeker is dat gezien het 
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huidige (licht) positieve bedrijfsresultaat van PAUW Bedrijven en de trackrecord van de afgelopen 

jaren er vanuit de private sector weldegelijk interesse kan zijn in gedeeltelijke of gehele overname6. 

Overname door 
sociale onderneming 

Globaal oordeel 

Maatwerk Door het intact houden van werkgeversnetwerk zijn veel plaatsingsmogelijkheden 
voor medewerkers uit de doelgroep. Daarnaast zijn er afhankelijk van de grootte van 
de desbetreffende sociale onderneming ook mogelijkheden bij andere 
bedrijfsonderdelen. 

Integratie Door de overname van een sociale onderneming worden medewerkers geplaatst bij 
een reguliere werkgever en is voor de doelgroep sprake van integratie. 

Synergie Synergie is er in werkgeversbenadering. Aandachtspunt is dat in de arbeidsmarktregio 
een publiek belang kan gelden dat afwijkt van dat van de sociale onderneming. 
Met de afzonderlijke gemeenten/ afdelingen sociale zaken moeten afspraken worden 
gemaakt over het proces van intake en toeleiding. 

Kwaliteit Met huidig en verwacht vrijwel gelijkblijvend volume aan werknemers uit de 
doelgroep en inzet van reguliere medewerkers kan kwaliteit uit de bestaande 
organisatie deels worden gewaarborgd en nieuwe kwaliteit door de sociale 
onderneming worden ingebracht. 

Financiën De omvorming naar een sociale onderneming zal leiden tot frictiekosten. Het ligt voor 
de hand dat bij overname afspraken worden gemaakt over een gedeeltelijke 
overname van personeel en onroerend goed. Deze zullen in vergelijking met opheffen 
een stuk lager liggen.  
Met de sociale onderneming kunnen afspraken worden gemaakt over een passend 
detacheringstarief en een maximale winstdoelstelling. Eventuele meeropbrengsten 
kunnen ten goede komen aan de gemeente door een aanpassing van de 
detacheringstarieven of door winstdeling. 

 

  

                                                             
6 Er zijn ook voorbeelden in het land waar de uitgangssituatie beduidend ongunstiger is (verliesgevende bedrijfsvoering). 
Dan is het perspectief voor de sociale onderneming minder interessant en een mogelijke overname veel complexer en 
riskanter. 



28 
 

4.2. Sociaal Werkbedrijf (Werk op Maat) 

 

Inleiding 

Een ander alternatief is om de werkgerelateerde activiteiten dicht bij de eigen afdeling(en) Werk en 

Inkomen te organiseren. Een voordeel daarvan is dat de processen van intake en bemiddeling beter 

kunnen worden gestroomlijnd. Op veel plekken in het land wordt gekozen voor een dergelijk 

uitvoeringsmodel (zie hoofdstuk 1). De wijze waarop de werkgerelateerde taken worden afgebakend 

(diagnose, bemiddeling, trajectbegeleiding) en de wijze waarop de ketenprocessen worden 

gestroomlijnd vraagt vanzelfsprekend om nadere uitwerking. In onderstaande figuur is dit 

schematisch weergegeven.  

 
Het is goed mogelijk om met de afdeling Werk en Inkomen van de ene gemeente andere afspraken 

over taken en processen te maken dan met de andere gemeente. Daarnaast is het ook mogelijk om 

t.a.v. de uitvoering van bepaalde werksoorten afspraken op maat te maken. Ter illustratie zien we 

dat aan de linkerzijde voor de ene groep gemeenten de exploitatie van de trajecten, intern werk, 

groen en schoonmaak georganiseerd. Ter rechterzijde gebeurt dat voor een aantal andere trajecten, 

ander intern werk en groen. Er is met andere woorden sprake van een boekhoudkundige splitsing 

waarbij de kosten en baten van de verschillende bedrijfsactiviteiten worden toegerekend aan de 

deelnemende gemeenten. 

 

Met dit uitvoeringsmodel is het mogelijk om de infrastructuur naar de werkgevers te bundelen en 

met een zekere schaalgrootte te realiseren. Keerzijde is dat op onderdelen specifieke afspraken 

moeten worden gemaakt en verrekend. 
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Sociaal Werkbedrijf 
(Werk op Maat) 

Globaal oordeel 

Maatwerk Door een groot werkgeversnetwerk in de regio zijn veel plaatsingsmogelijkheden voor 
medewerkers uit de doelgroep. 
De gemeenten kunnen er voor kiezen om de exploitatie van een bepaalde werksoort 
(bijvoorbeeld groen of schoonmaak) niet onderdeel te laten zijn van de 
Gemeenschappelijke Regeling maar dat de kosten en baten per gemeente of subgroep 
van gemeenten worden toegerekend.  
Door scheiding van bepaalde processen in subregio’s kan maatwerk worden geleverd.  

Integratie Door focus op detachering worden medewerkers met nadruk geplaatst bij andere 
werkgevers en is voor de doelgroep voor wie dat kan sprake van integratie. 

Synergie Synergie is er in de werkgeversbenadering.  
Met de afzonderlijke gemeenten/ afdelingen sociale zaken worden afspraken gemaakt 
over het proces van intake en toeleiding en de wijze waarop de trajecten worden 
uitgevoerd. Deze afspraken zijn gebaseerd op een samenwerkingsrelatie als 
ketenpartner, waarin stroomlijnen van de processen voorop staat. 

Kwaliteit Met huidig en verwacht vrijwel gelijkblijvend volume aan werknemers uit de 
doelgroep kan kwaliteit worden gewaarborgd. Gezien de verwachte toename van de 
totale gemeentelijke doelgroep van mensen met een beperking is het goed mogelijk 
dat het volume van het aantal trajecten en begeleidingsactiviteiten gaat toenemen. 

Financiën Een mogelijk financieel voordeel ten opzichte van het sociaal detacheringsbedrijf is 
dat de processen tussen de afdelingen Sociale Zaken en het Werkbedrijf efficiënter en 
effectiever worden ingericht. Een mogelijk nadeel kan zijn dat door een grotere 
differentiatie van werksoorten en maatwerkafspraken er sprake is van minder 
schaalvoordeel en bundeling van kwaliteiten.  
Het inrichten van de nieuwe organisatie zal leiden tot frictiekosten voor de 
desbetreffende organisatieonderdelen en processen. Deze zullen in vergelijking met 
opheffen beperkt zijn. 

 

Verbijzondering: regionale samenwerking 

Het sociaal akkoord en de Participatiewet hebben aan de gemeenten de opgave gesteld om in 

gezamenlijkheid in de arbeidsmarktregio het overeengekomen aantal garantiebanen bij reguliere 

werkgevers en overheid te realiseren. In de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden krijgt deze bestuurlijk 

vorm aan de zogenoemde Utrechtse Werktafel. 

In veel arbeidsmarktregio’s speelt een vergelijkbaar vraagstuk en worden keuzes gemaakt op welke 

wijze de samenwerking in de arbeidsmarktregio tussen de gemeenten en de uitvoeringsorganisaties 

vorm kan krijgen. 

Soms wordt gekozen voor een structurele samenwerking en samenvoeging van uitvoerings-

organisaties op het niveau van de arbeidsmarktregio. Dit proces verloopt gemakkelijker als er sprake 

is van ‘natuurlijke grenzen’ van de arbeidsmarktregio en/of als op meer beleidsterreinen tussen de 

desbetreffende gemeenten wordt samengewerkt.  

Vaak wordt gekozen voor lichtere samenwerkingsverbanden waarbij een structurele samenwerking 

plaats vindt op deelterreinen of waarbij de samenwerking beperkt blijft tot het synchroniseren van 

beleidskeuzes en het afstemmen van processen. 

 

Bij meerdere uitvoerende taken kan dus een afweging gemaakt worden of deze vorm zouden 

moeten krijgen in een regionale samenwerking of juist in subregionale/ lokale uitvoering. In 

onderstaande figuur zijn schematisch verschillende afwegingen weergegeven: 
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Er zijn ontwikkelingen die pleiten voor een verdergaande regionale samenwerking zoals de 

WerkgeversServicepunten die per arbeidsmarktregio zijn vormgegeven. Tegelijkertijd hebben 

gemeenten de opgave om op een goede wijze het lokale werkgeversnetwerk en de 

ondernemingsverenigingen te verbinden aan de opgave van de Participatiewet. Ook op andere 

terreinen zoals bij detacheringen, diensten en intern werk zijn er voordelen denkbaar in 

schaalgrootte, bundeling van kwaliteit en grotere variëteit in aanbod die pleiten voor een 

verdergaande samenwerking op het niveau van de arbeidsmarktregio. 

In de specifieke situatie van PAUW Bedrijven en de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zien we dat 

de afgelopen jaren een aantal gezamenlijke stappen in de arbeidsmarktregio zijn gezet. Het 

WerkgeversServicepunt Utrecht Midden is hét aanspreekpunt voor werkgevers, en is georganiseerd 

aan de hand van een aantal subregionale werkgeversservicepunten. Pauw Bedrijven is hierin een van 

de partners. Ook zijn er voorbeelden van gezamenlijke projecten met SW-bedrijven in de regio 

waarin expertise wordt uitgewisseld en gebundeld bijvoorbeeld t.a.v. het arbeidsfit maken van de 

Wajong-doelgroep, het ontwikkelen van een schoonmaakcoöperatie en detacheringen voor de 

nieuwe doelgroep Participatiewet. Verdergaande samenwerking tussen SW-bedrijven is vanuit 

bedrijfsmatige overwegingen ook voorstelbaar: de verschillende werksoorten bij de SW-bedrijven 

(montage, verpakking, groen, schoonmaak, individuele en groepsdetacheringen) vertonen een grote 

overlap. Daarnaast zijn met name aan de westkant van Utrecht de reisafstanden tussen de 

verschillende bedrijfslocaties beperkt. Tenslotte zien we dat op dit moment medewerkers uit de 

doelgroep bij bedrijven in de regio zijn geplaatst: op dit moment is een substantieel deel van de SW-

populatie van de zes PAUW-gemeenten (zo’n 80 f.t.e.) werkzaam bij het Utrechtse SW-bedrijf UW.  

Ten behoeve van deze second opinion kan ik geen exact oordeel geven over het gewenste niveau van 

regionale samenwerking. Helder is wel dat  

i. Structurele regionale samenwerking bij de uitvoering van verschillende onderdelen van de 

Participatiewet meerwaarde kan bieden; 

ii. Pauw Bedrijven op dit moment een rol heeft in deze regionale samenwerking; 

iii. Een ontmanteling en opsplitsing naar de afzonderlijke gemeenten niet bijdraagt tot verdere 

regionale samenwerking. 

Voordat de keuze gemaakt wordt om een bepaalde taak op lokaal niveau uit te voeren is het 

wenselijk om te beoordelen of het organiseren van deze taak op subregionaal niveau meerwaarde 

biedt in schaalgrootte, slagkracht en variëteit.  
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4.3. Een integrale uitvoeringsorganisatie 

Participatiewet 

 
Een derde alternatief is om de activiteiten van het Sociale Werkbedrijf te integreren met de 

uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen. Een voordeel daarvan is dat de aansturing van de 

processen, de bemiddeling en begeleiding van alle doelgroepen en de verdeling van de budgetten in 

één hiërarchische lijn plaatsvindt. Het bijeenbrengen in één organisatie biedt voordelen, maar leidt 

ook tot vraagstukken over taakverdeling , budgetverdeling en gewenste (bedrijfs)cultuur binnen de 

verschillende onderdelen van de uitvoeringsorganisatie. 

Op een aantal plekken in het land is gekozen voor dit uitvoeringsmodel (zie hoofdstuk 1). Deze 

oplossing is gemakkelijker realiseerbaar wanneer het werkgebied van het Sociale Werkbedrijf en de 

afdeling Werk en Inkomen grotendeels overlapt. 

 
 

In de specifieke situatie van PAUW Bedrijven leidt dit tot complicaties omdat de zes gemeenten de 

afdeling Werk en Inkomen verschillend hebben georganiseerd. Vier van de zes gemeenten 

(IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen) hebben de uitvoerende taken voor Werk en Inkomen 

ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom (GR WIL). De twee 

andere gemeenten hebben de afdeling Werk en Inkomen in een eigen gemeentelijke afdeling 

georganiseerd. Het volledig aansluiten bij de uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen zou een 

volledige splitsing van de huidige PAUW Bedrijven betekenen. Dit zou grote consequenties hebben 

omdat alle werksoorten en bedrijfsprocessen dan in meerdere delen zouden moeten worden 

opgesplitst. Een aantal van de genoemde nadelen van opheffing (zie hoofdstuk 3) zullen ook in deze 

situatie van een volledige splitsing van toepassing zijn. 
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Een oordeel over dit alternatief is in deze second opinion moeilijk te geven omdat het beoogde 

eindplaatje van de nieuwe uitvoeringsorganisaties niet bekend is. In onderstaande tabel zijn daarom 

een paar algemene noties van de voor- en nadelen van een integrale uitvoeringsorganisatie 

opgenomen en is ingegaan op de te verwachten gevolgen van een splitsing van PAUW Bedrijven. 

Splitsing in 
subregio 

Globaal oordeel 

Maatwerk De beschikbaarheid van maatwerk in het aantal en soort werkplekken zal afnemen. Door de 
splitsing is er minder slagkracht in de arbeidsmarktregio, en kan de beschikbaarheid van 
werkplekken onder druk komen te staan. 
Een mogelijk voordeel van een integrale uitvoeringsorganisatie is dat een directe bemiddeling 
naar andere activiteiten kan plaatsvinden en binnen de eigen organisatie gemakkelijker gebruik 
gemaakt kan worden van ander ondersteuningsaanbod zoals opleidingen of schuldhulp-
verlening. 
Een mogelijk nadeel van een integrale uitvoeringsorganisatie is het verlies van een 
bedrijfsmatige cultuur, waarbij de focus vooral gericht op werk kan zijn. Bij een integrale 
uitvoeringsorganisatie kunnen andere aspecten (rechtmatigheid, processen, dossieropbouw) 
de boventoon voeren. 

Integratie Door focus op detachering worden medewerkers met nadruk geplaatst bij andere werkgevers 
en is voor de doelgroep voor wie dat kan sprake van integratie. De vorm van de 
uitvoeringsorganisatie waarin de detacheringsconsulent werkzaam is, is minder relevant. 
Een mogelijk nadeel van een integrale uitvoeringsorganisatie is dat medewerkers uit de 
doelgroep sneller in de uitkeringssituatie zullen worden teruggeplaatst, terwijl een sociaal 
werkbedrijf de verantwoordelijkheid heeft om passend werk voor deze medewerker te vinden. 

Synergie Synergie is er in de huidige werkgeversbenadering van PAUW Bedrijven voor de zes gemeenten 
in de regio. Deze synergie zal afnemen als de taken worden gesplitst naar verschillende 
gemeenten/ subregio’s. Een mogelijk voordeel van een integrale lokale uitvoeringsorganisatie 
kan zijn dat een nauwere aansluiting wordt gerealiseerd met het lokale werkgeversnetwerk. 
Anderzijds kan dit op gespannen voet staan met het verder ontwikkelen van de 
werkgeversbenadering van het Werkgevers ServicePunt in de arbeidsmarktregio.. 

Kwaliteit Bij een integrale uitvoeringsorganisatie lijkt het gemakkelijker om kwaliteit op de langere 
termijn te behouden. Het totale takenpakket groeit gezien de verwachte toename van de 
totale gemeentelijke doelgroep van mensen met een beperking. Als meerdere 
uitvoeringsorganisaties samen invulling geven aan de Participatiewet kunnen er in de 
bedrijfsvoering knelpunten ontstaan door toename van de doelgroep bij de ene 
uitvoeringsorganisatie (uitbreiding) en afname van de doelgroep bij de andere 
uitvoeringsorganisatie (krimp).  
Daartegenover staat dat bij een integrale uitvoeringsorganisatie het onzeker is of specifieke 
kwaliteiten behouden zullen blijven of ondersneeuwen (bedrijfscultuur). Daarnaast zal als 
gevolg van een complexe splitsing van PAUW Bedrijven kwaliteit en expertise verloren gaan. 

Financiën Een integrale uitvoeringsorganisatie kan tot kostenbesparing leiden als de overhead over een 
grotere doelgroep kan worden georganiseerd. Het voordeel moet echter niet overschat 
worden omdat voor een werkbedrijf andere overheadtaken (bijvoorbeeld personeels-
administratie, bedrijfsbureau) nodig zijn dan voor een gemeentelijke afdeling Werk en 
Inkomen. Tegelijkertijd bestaat het risico dat juist door het opsplitsen van PAUW Bedrijven 
gemeenten in een kleinere schaal kwaliteit en expertise zullen moeten inhuren. 
Er is geen eenduidig oordeel te geven over de voor- en nadelen. Een integrale sturing op taken, 
budgetten en processen kan ontegenzeggelijk voordeel bieden. Een gespecialiseerd bedrijf dat 
met een zakelijke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie taken uitvoert, heeft ook voordelen. 
Evident is dat een volledige splitsing van PAUW Bedrijven hoge frictiekosten met zich 
meebrengt. De gevolgen zullen niet zo groot als bij volledig ontmantelen (zie hoofdstuk 3). Een 
cruciale voorwaarde is dan de toekomstige uitvoeringsorganisaties van te voren zijn uitgewerkt 
en een gerichte transformatie daar naar toe kan plaatsvinden. 
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4.4. Uittreden op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst 

 
In onderstaande figuur is het model van uittreden op basis van een dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) schematisch weergegeven. Centrale gedachte is dat een individuele gemeente er mogelijk 

geen behoefte aan heeft om de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiële risico’s te dragen 

als lid van een gemeenschappelijke regeling. In het bijzonder bij kleinere gemeenten zien we dat een 

dienstverleningsovereenkomst soms meer comfort biedt. Voor de andere gemeenten is een dergelijk 

voorstel vaak goed bespreekbaar. De gemeenschappelijke regeling behoudt een grotere schaal, en 

het bestuurlijk besluitvormingsproces wordt slagvaardiger door een kleiner aantal bestuursleden. 

Bij de inrichting van een dienstverlenings-overeenkomst is het vanzelfsprekend van belang om goede 

afspraken te maken over de termijn (een meerjarige overeenkomst), de te hanteren opzegtermijn en 

de wijze waarop de kosten worden berekend (fixed price of op basis van werkelijke kosten). 

Een vaak voorkomend misverstand is dat het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling alleen 

maar mogelijk zou zijn wanneer de gemeente alle kosten betaalt die met opheffen te maken hebben. 

In onderling overleg kan vastgesteld worden 

dat het uitreden vooral een bestuurlijke 

aanleiding heeft en geen of beperkte 

consequenties heeft voor de dienstverlening 

en de bedrijfsvoering. Deze wordt immers 

voortaan geregeld via een 

dienstverleningsovereenkomst. Dan 

beperken de uittredingskosten zich tot de 

formele juridische en administratieve kosten 

van het aanpassen van de regeling. 
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5. Stapsgewijs handelen 
 

In dit hoofdstuk sluiten we af met een pleidooi om in de huidige complexe situatie stapsgewijs te 

handelen. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het rapport Langedijk ontoereikend is om de 

vergaande beslissing van het ontmantelen van PAUW Bedrijven te nemen. De onderzoeksopzet is 

eenzijdig, het regiemodel zegt niets over de toekomstige uitvoering en de financiële voordelen zijn 

twijfelachtig. De keuze tot het zogenoemde ‘regiemodel’ leidt terstond tot het opstellen van een 

liquidatieplan, met zeer grote gevolgen voor werknemers uit de doelgroep, begeleiders, 

werkplekken, opdrachtgevers en kosten van ontmanteling. 

Tegelijkertijd is het onwenselijk om een lange en onzekere periode tegemoet te gaan waarin 

alternatieven langdurig onderzocht worden. De aankondiging van het voorgenomen besluit en de 

consequentie dat PAUW Bedrijven ontmanteld kan gaan worden, leidt al tot een dynamiek op 

zichzelf. Opdrachtgevers gaan op zoek naar een andere opdrachtnemer, professionele medewerkers 

verkiezen een andere baan en de ondersteuning en begeleiding van medewerkers uit de doelgroep 

loopt gevaar. 

Met onderstaande figuur schetsen we hoe in een korte doorlooptijd andere besluiten kunnen 

worden genomen. 
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Stap 0. Benoem het gewenste niveau van ondersteuning voor de bredere doelgroep 

Als de gemeente de gewenste taken, instrumenten en competenties voor de Participatiewet duidelijk 

maakt, geeft zij daarmee richting aan de gewenste dienstverlening en ondersteuning van de 

medewerkers uit de doelgroep. Door deze taken expliciet te benoemen en vast te stellen stelt de 

gemeenteraad kaders voor de uitvoering van zijn sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid. Zolang 

deze taken niet duidelijk zijn gemaakt, kan er geen definitief oordeel geveld worden wat de passende 

uitvoeringsorganisatie of combinatie van uitvoeringsorganisaties is. 

Ik ga er van uit dat de gemeenten voldoende inzicht in de Participatiewet en kennis hebben van de 

arbeidsmarkt om deze vraag snel en adequaat kunnen beantwoorden. 

Stap 1. Verken de alternatieven 

In hoofdstuk 4 zijn drie alternatieven geschetst van uitvoeringsmodellen zoals deze veelvuldig in het 

land voorkomen. Om tot een duidelijke keuze te komen is het van belang om uitspraken te doen over 

de gewenste samenwerkingsrelatie tussen gemeente, de afdeling Werk en Inkomen en het sociaal 

werkbedrijf in relatie tot het voorgenomen (sub)regionale beleid. Ieder van de beschreven 

alternatieven heeft voor- en nadelen. 

Ik ga er van uit dat de gemeenten impliciet dan wel expliciet opvattingen hebben over de mogelijke 

toekomstige uitvoeringsstructuur en de samenwerkingsrelatie met de eigen afdeling Werk en 

Inkomen. Een uitwerking van deze alternatieven en weging van de voor- en nadelen moet 

redelijkerwijs in een paar maanden kunnen plaatsvinden. Bij serieuze behoefte van de gemeenten 

aan overname van PAUW Bedrijven door een sociale onderneming kan deze propositie ook in een 

vergelijkbare doorlooptijd worden uitgewerkt. 

Stap 2. Transformeer op kortere termijn tot sociaal detacheringsbedrijf 

Als het uitwerken van de alternatieven en besluitvorming hierover onverhoopt niet in enige 

maanden kan plaatsvinden, dan verdient een serieuze overweging om voor de komende paar jaar te 

kiezen voor het alternatief van een sociaal detacheringsbedrijf. In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat 

voor huidige medewerkers in de WSW en toekomstige doelgroep Participatiewet (beschut werk, 

garantiebanen, detacheringen) de gemeenten behoefte hebben aan een werkgever die invulling kan 

geven aan deze werkplekken. Met een sociaal detacheringsbedrijf beschikken de zes gemeenten over 

een passende oplossing. Een belangrijk voordeel van het sociaal detacheringsbedrijf is dat werk voor 

huidige doelgroep medewerkers en het werkgeversnetwerk behouden blijven en de kosten van 

transformatie relatief beperkt zijn. 

Stap 3. Maak eventueel op langere termijn andere afwegingen 

Over een paar jaar is over verschillende onderwerpen in de Participatiewet landelijk en in de regio 

veel meer ervaring opgedaan. Voorbeelden hiervan zijn de werking van het met ingang van 2017 

verplicht gestelde beschut werk, nieuwe aanbieders in de markt, ervaringen met sociale 

ondernemingen en de wijze waarop de werkgeversbenadering in de arbeidsmarktregio optimaal kan 

worden vormgegeven. Als in de toekomst een ander alternatief de voorkeur krijgt, dan kan het 

sociaal detacheringsbedrijf daar naar toe groeien. Een voordeel is dat de gevolgen voor 

opdrachtgevers, medewerkers uit doelgroep en begeleiders en frictiekosten beter beheersbaar zijn.  
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