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oude SW organísatie tot

lnleiding
Op 18 mei heeft uw raad ingestemd met de kadernotitie 'Van denken naar doen' en kennisgenomen
van het definitieve Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking Participatiewet. ln de

bijgevoegde rapportage van de werkgroep Ombouwplan WVS worden mogelijke keuzes voor de
ombouw van WVS naar een leerwerkbedrijf voorgelegd. De optelsom van de keuzes biedt de meeste
kans op een gezonde toekomstige beschutte omgeving voor oud-SW en níeuw beschut werken, met
een passend werkaanbod, een stap naar een inclusievere arbeidsmarkt, een passend leerwerkaanbod
voor de doelgroep B en beperking van langdurige reorganisatieperíkelen. Er zijn verschillende
scenario's onderzocht die varieerden van het op peil houden van het huidige (omzet)volume van de

WVS, tot gedeeltelijke of algehele afbouw, tot het naar de markt brengen van (onderdelen) van
product Markt Combinaties (PMC's). Alle afwegingen zijn gemaakt op basis van de belangrijkste
u itga ngspu nten u it het eerder vastgeste lde herstructureringspla n.

I nformatie/kern boodschap
Het college heeft 11 juli 2077 ingestemd met de rapportage Ombouw. ln de rapportage is
geconcludeerd dat:
a. Het volledig contínueren van de huidige omvang van WVS als belangrijkste nadeel heeft dat van

de beoogde inclusieve arbeidsmarkt op deze wijze weinig terecht komt. Daarnaast wordt hiermee
een "nieuwe SW" opgebouwd, hetgeen niet aansluit bij de doelstelling van de Participatiewet.

b. De huidige set aan PMC's b¡j WVS een goede basis biedt voor het bieden van leerwerk-trajecten
die op dit moment goed aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.

c. De financiële performance in het verleden sterk is beïnvloed door de hoogte van het loongebouw.
Het huidige positieve resultaat in de bedrijfsvoering biedt een gezonde bedrijfseconomísche basis

voor een actieve inzet van leerwerktrajecten. De negatieve subsidieresultaten zijn en blijven
onafhankelijk van de scenario's echter langjarig bestaan.

d. Het inzetten van leerwerkplekken b¡j WVS voordelen biedt, zowel financieel als maatschappelijk
als voor de ketenbegrotíng.

e. Verwacht mag worden dat de opbrengsten van leerwerktrajecten (verwachte uitstroom,
besparing l-deel) de kosten van de leerwerktrajecten ruimschoots zullen compenseren.

f. Er gezien de lopende afspraken m.b.t. maatschappelijke dienstverlening (doelgroep C) op dit
moment geen reden is om een eventuele toekomstige rol van WVS op dit moment verder te
verkennen.

Geen ge neriek voorke urssce na rio
Er is geconcludeerd dat er geen generiek scenarío ís dat voor alle PMC's de beste oplossing biedt. ln
sommige gevallen kan het zinvol zijn om te kiezen voor een geleidelijke afbouw, in andere gevallen

om te kiezen voor continueren of juíst een versnelde afbouw en/of samenwerking met de markt. De

keuze is gemaakt voor een scenario waarin oud SW, nieuw beschut werken, leerwerktrajecten en

sociaal detacheren als vangnet voor een beperkte doelgroep een plaats krijgt. Binnen dit scenario



worden per PMC spec¡f¡eke keuzes gemaakt, waarbij voor PMC groen en PMC post nader onderzoek
nodig is.

Consequenties
ln de rapportage is voor de PMC groen het advies opgenomen te streven naar een Publiek Private
Samenwerkingsconstructie (PPS) voor zowel groen gemeenten als ook groen bedrijven. ln de

rapportage is ook een alternatief scenario opgenomen, waarbij onderzocht gaat worden om groen
gemeenten te continueren. Gekozen voor dit alternatieve scenario, waarbij een breder
vervolgonderzoek plaats gaat vinden naar onder andere het continueren van de PMC groen
gemeenten en/of bedrijven en/of aangaan PPS constructie. Met dit alternatieve scenario is draagvlak
gevonden binnen alle 9 gemeenten en wordt tegemoetgekomen aan de zorgvuldigheid ten opzichte
van de huidige uitvoering van het groenonderhoud binnen alle 9 gemeenten.

Naast het onderzoek naar de PMCs Groen en Post moeten nog een aantal openstaande beleidskeuzes
en mogelijk aanvullende interventies worden uitgewerkt/onderzocht. De keuze om deze interventies
wel of niet in te zetten, hebben uiteindelijk invloed op de doorontwikkeling van het gekozen scenario.
Deze notit¡e wordt voor het einde van 2OL7 aangeboden ter besluitvorming.

Fi n o n cië le conseq ue nties
Afhankelijk van het tempo waarin de ombouw gerealiseerd kan worden en de effecten van eventuele
Publiek-Private-Samenwerkingen, alsmede de nog te maken beleidskeuzes, wordt in de periode van
2018- 2022 een afbouw van circa LO% fte voorzien. Door de verwachte volumedaling van de totale
doelgroep en de gewenste omvorming van de PMC's zullen transitiekosten ontstaan. Het college
houdt rekening met een eenmalige investering van €850.000 verdeeld over de komende vijf jaar. De

Risicoreserve Sociaal domein biedt voldoende ruimte om als dekking te dienen voor dit budget.

De extra kosten die herstructurering tot gevolg heeft, moeten beoordeeld worden in de samenhang
van de totale keten. Verwacht wordt dat de opbrengsten van leerwerktrajecten (verwachte
uitstroom, besparing l-deel) de kosten op termijn ruimschoots zullen compenseren. De

ketenbegroting, die in het laatste kwartaal van 20L7 tot stand zal komen, verschaft hierin het
noodzakelijke inzicht. Jaarlijkse evaluatie geeft desgewenst mogelijkheden tot bijsturing.

Communicatie
Het advies ten aanzien van de ombouw WVS is tot stand gekomen via een intensieve samenwerking
tussen de negen samenwerkende WVS-gemeenten, WVS-groep, het Werkplein Hart van West-
Brabant en de ISD Brabantse Wal. Na besluitvorming door de negen colleges wordt de rapportage ter
kennisname aangeboden aan de ondernemingsraden van WVS, Werkpleín Hart van West-Brabant en

de ISD Brabantse Wal.

Vervolg(procedure)
ln september zal een regionale raadsbijeenkomst worden georganiseerd waarin de bovengenoemde
keuzes en de effecten daarvan (maatschappelijk, organisatorisch en financieel) nader worden
toegelicht. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Bijlagen
1. Regionale raadsinformatiebrief Ombouw WVS

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede vo te hebben geïnformeerd.
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Roodsinformqtiebrief

WAT IS ER DE AFGELOPEN
PERIODE GEBEURD?

Vonof begin dit ioor wordt vonuit de 9 gemeenten en de 3 uitvoeringsorgonisoties heel hord gewerkl oon diverse
deelopdrochlen. Deze ziin het vervolg op het onlongs door de colleges vostgestelde Herstructureringsplon en de doorbii
behorende door de roden voslgestelde notitie'Von denken noor doen". De eerste deelopdrocht "ombouwplon WVS" is
recenteliik opgeleverd en besproken met de bestuurders. Op 11 iuli il. hebben de colleges zich gebogen over dit
uituoeringsvoorstel von de werkgroep Ombouwplon en het odvies vqn de bestuurstofel.

Door de bestuurders ziin richtinggevende besluilen genomen, woorlongs de omvorming von de |{/VS de komende
ioren wordt ingezet. No het oonstoonde zomerreces, zol er in sepiember een gezomenliike roodsinformotiebiieenkomsl
worden georgoniseerd om u hierover bii te proten en middels deze brief informeren wii u vost op hoofdliinen over
dit besluit.

Omvorming von de WVS

ln de ropportoge von de werkgroep Ombouwplon WVS ziin mogeliike keuzes voor de ombouw von de WVS onderzocht.
De oplelsom von de gemookie keuzes per Product-Morkt Combinolie (PMC) leidt tol een voorkeursscenorio dot noor het
oordeel von de colleges de meeste kons bíedt op een gezonde loekomstige beschutte omgeving voor oud-SW en nieuw
beschul werken, met een possend werkqonbod, een stop noor een inclusievere orbeidsmorkt en beperking von onbe-
heersbore reorgonisoties.

Uilgongspunten

We hebben verschíllende scenorio's onderzocht, die vorieerden von hel op peil houden von het huidige (omzetlvolume
von de WVS, tot gedeelteliike of olgehele ofbouw, tol het noor de morkt brengen von (onderdelenl von PMC's. Von olle
scenorio's ziin de verschillende effecten (mootschoppeliik, finoncieel, bedriifsmotig, orbeidsmorkt) in beeld gebrocht en in
somenhong ofgewogen.

De keuze die we ols colleges gezomenliik hebben gemookt is een combinofie von gedeelteliike (grotendeels geleldeliikel
ofbouw, het continueren vqn een oonlol PMC's en hef mogeliik somenwerken mel de morkt von enkele PMC's door het
oongoon von PPS-conslructies. Alle ofir,uegingen zíin gemookt op bosis von de belongriikste uitgongspunten uil het eerder
voslgeslelde herstructureringsplon:

Aonsluiling bii de hoofddoelstelling von de porticipotiewet,
le weten zoveel mogeliik mensen loten uitstromen noor en porticiperen in de reguliere orbeidsmorkt;

Gebruik te moken von de kennis, kunde en infrostructuur von de WVS om
o.o. door middelvon het oonbieden von leenruerktroiecten een biidroge te leveren oon het
onder punt I genoemde;

Doormee de negotieve (finonciëlel gevolgen voor de WVS door de
voorziene uilslroom SW zoveel ols mogeliik te beperken/te dempen;

1.

2.

3

4. De finonciële effecten ziin ondergeschikt oon het loten uitstromen von mensen noor werk.



Belongriike conclusies

ln de uifwerking von deze opdrocht is geconcludeerd dot:

Het volledig continueren von de huidige omvong von WVS ols belongriikste nodeel heeft dot von de beoogde
inclusieve orbeidsmorkt op deze wiize weinig lerecht komt. Doornoost wordt hiermee een "nieuwe SW" opge
bouwd, hetgeen niet oonsluit bíi de doelstelling von de PoriicipotieweÌ.

De huidige set oon PMC's bii WVS een goede bosis biedt voor het bieden von leen¡verklroiecten die op dit
moment goed oonsluiten bii de vroog op de orbeidsmorkt.

De finonciéle performonce in hel verleden slerk is berhvloed door de hoogte von het loongebouw. Het huidige
positieve resultoot in de bedriifsvoering biedt een gezonde bedriifseconomische bosis voor een octieve inzet von
leenruerkkoiecten. De negotieve subsidieresulloten ziin en bliiven onofhonkeliik von de scenorio's
echter longiorig besloon;

Het inzetten von leerwerkplekken bii WVS voordelen biedt, zowel finoncieel ols
mootschoppeliik ols voor de kefenbegroting;

Verwochl mog worden dot de opbrengsten von leen¡uerktroiecten (verwochte uitstroom, besporing l-deel) de
kosten von de leeruerktroiecten ruimschoots zullen compenseren;

Er gezien de lopende ofsproken m.b.t. mootschoppeliike dienstuerlening (doelgroep Cl op dit moment geen
reden is om een evenluele toekomstige rol von \Â/VS op dit moment verder te verkennen.

Geen gener¡ek voorkeu rsscenqrio

Er is geconcludeerd dot er geen generiek scenorio is dot voor olle PMC's de beste oplossing biedt. ln sommige gevollen
kon het zinvol ziin om te kiezen voor een geleideliike ofbouw, in ondere gevollen om le kiezen voor continueren of iuist
een versnelde ofbouw en/of somenwerking met de morkt. Een oonpok woorin meerdere scenorio's worden
gecombineerd is noodzokeliik om tot een optimole herstructurering te komen.

Op bosis vqn de gemookte onolyses is per individuele PMC de volgende keuze het meest geschikt bevonden:

lndividuele detocheringen :
Geleideliike ofbouw door notuurliike uitstroom en oflopende controcten. Er is beperkte inslroom vonuit ondere
PMC's mogeliik. lnzetten voor leen¡rerkplekken op locolie von de werkgever woor mogeliik. ln uitzonderingsgevollen
uitvoeren vongnetínslrument sociool delocheren.

Schoonmook:
Continueren von de bestqonde Publiek Prívote Somenwerking meÌ Vebego. Er zíin goede mogeliikheden voor
leenrverklroieclen en uitstroom noor de reguliere orbeidsmorkt.

Groen gemeenten en bedriiven:
Deze PMC is zeer geschikt voor leerwerktroiecten, woorbij uitstroom von medewerkers noor de reguliere orbeidsmorkt
is konsriik op bosis von BBL troiecten. Voor groen gemeenten en bedriiven is gekozen voor een vervolgonderzoek, dot
noder zol noder ingoon op de mogeliikheden (en effeclen) von zowel de uifuoering von groen door gemeenten zelf
("moke"l en de somenwerking in een PPS-construclie ("buy"¡. Dit moet resulteren in een concreet voorstel oon hel
besluur, uiterliik in november 2017.|n het voorstel moet expliciet oondocht besteed worden oon het vroogstuk
'oonbesleding/inbesteding', woorvoor possende oplossingen worden beschreven.

b

c.

d

e.

f



Posl:
Geleideliike ofbouw door notuurlijke uitstroom in combinotie met somenwerking mei de morkt in de vorm von een
PPS. De mogeliikheden von een PPS-constructie wordl noder onderzocht, hetgeen moet resulteren in een concreet
voorstel oon het bestuur, uiterliik in november 2017 .ln het voorstel moel expliciet oondocht besteed worden qon het
vroogstuk'oonbesteding/inbesteding', woorvoor possende oplossingen worden beschreven. Deze PMC is goed
geschikt voor leen¡uerktroiecten. Uitstroom von medewerkers noor de reguliere orbeidsmorkt is konsriik voor met
nome pokkelpost.

Werken op Locolie (WOtl:
Uilbreiden WOl-locoties bii reguliere werkgevers voor medewerkers uit in/ompok en ossembloge. Er ziin beperkte
mogeliikheden voor nieuwe instroom Beschut werken en voor de inzel von leenruerktroiecten gezien de eisen uil de
orbeidsmorkl (Volue Added Logisticsl. Onder de vlog von WVS werken op locotie is de mogeliikheid voor deze
medewerkers om toch te porticiperen.

Troppen/metool:
Continueren in huidige vorm. Er worden specifieke werkzoomheden gedoon voor een opdrochtgever von buiten de
regio en de PMC is finoncieel oontrekkelíik. Deze PMC is geschikt voor de inzet von leerwerktroiecten in een konsrii-
ke sector {produclie-logisliek} en ook zeer geschikt voor de instroom von nieuw Beschut werken en doorstroom
vonuit ondere PMC's.

ln- en ompok:
Gedeelteliike ofbouw door notuurliike uitstroom en uilstroom noor ondere PMC's; Bliivend benutten voor zittende
zwokste doelgroep SW en instroom Nieuw Beschut Werken.

Assembloge:
Gedeelteliike ofbouw door notuurliike uitstroom en uitstroom noor ondere PMC's; Bliivend benutten voor zittende
zwokste doelgroep SW en instroom nieuw beschut werken.

Concem: (feileliik geen PMCI
Geleideliike ofbouw op longere termiin ols gevolg von geleideliike krimp von de doelgroep. Er ziin beperkte
mogeliikheden voor leenrruerktroiecten (in oontollen, kwoliteit is primo). De ofbouw is ofhonkeliik von de olgehele
bedriifsontwikkeling.

De WVS-orgonisotie heeft met dit combi-scenorio een breed polet oon leen¡¡erktroiecten dot goed oonsluil bii de vrogen
uit de orbeidsmorkt. Door middelvon mogeliike publiek-privote somenwerking(en) wordt medewerkers uit de doelgroep
de kons geboden om bii privote portiien oon het werk te goon. Positief effect hiervon is hel gedeelteliik behoud von
werkgelegenheid.

Nog Îe moken overige beleidskeuzes

Er is tevens vostgesteld dot het wenseliik is om op korte
termiin nog enkele expliciete qonvullende beleidskeuzes
te moken t.o.v.:

instroom VSO/Pro
inzet tiideliike bonen
werkgeverschop gemeenteliike gorontiebonen
inzet von werken met behoud von uitkering
moximole duur vqn leerwerktroiecten
inzet von loonoonvulling
doelgroep geihdiceerden met loge loonwoorde

Deze beleidskeuzes ziin mede von invloed op de
uiteindeliike omvong von de doelgroep woormee
de WVS groep kon werken. Biisommige PMC's kon
het wenseliik of noodzokeliik ziin die exko
mogeliikheden ter beschikking le hebben.

Aon de proiectorgonisolie is de opdrocht gegeven
dit verder uit te werken en dit ols strotegische nolitie
in november 2017 ler bespreking en besluituorming
oon de bestuurders voor te leggen.



Finonciële effecten

Afhonkeliik von het tempo woorin de ombouw gereoliseerd kon worden en de effeclen von evenluele
Publiek-Privote-Somenwerkingen, olsmede de nog le moken beleidskeuzes, wordt in de periode von 2018- 2022 een
ofbouw von circo l0% fte voorzien. Door de ven¡uochte volumedoling von de totole doelgroep en de gewenste omvorming
von de PMC's zullen tronsitiekosten ontsloon. De extro kosten die herstructurering tot gevolg heeft, moeten beoordeeld
worden in de somenhong von de lolole keten. Ven¡yocht wordt dot de opbrengslen von leerwerktroiecten (verwochte

uitstroom. besporing l-deell de kosten op termijn ruimschoots zullen compenseren. De ketenbegroting, die in hel lootste
kwortool von 2017 tot stond zol komen, verschoft hierin hei noodzokeliike inzicht. Joorliikse evoluolie geeft desgewenst
mogeliikheden tol biisturing.

Op bosis von de thons bekende gegevens constofeerl de werkgroep het volgende:

De komende ioren moet rekening gehouden worden met een bliivend negotief soldo in het subsidieresulloot
{loonkosten SW -/- riiksbiidroge) von circo € -12 mln., ongeocht het uituoeringsscenorio;

Het exploilotieresultool en doormee de compensotie von het negotieve subsidieresultoot zol ofnemen von
€ 5,9 mln. noor € 4,6 mln. Dit betekent vice verso dol de gemeenteliike biidroge voor heÌ finoncieren von de
tekorten de komende joren met € 1,3 mln. zol toenemen

De doorontwikkeling met o.o. de beoogde PPS voor groen bedriiven en post voordelen biedt, zowel in behoud
von exploitotieresultoot, ols beperking von lronsitiekosten en kons op doorstroom;

De inzet von leen¡rerktroiecten voordelen biedt door de beperking von tronsitiekosten, moor bovenol door de
positieve gevolgen mootschoppeliik {werk} en voor ketenbegroting {minder uilkeringsvolume}.

De inzet von sociool detocheringsfociliteit eveneens mootschoppeliike meerwoorde biedl en een
gering effect op de ketenbegroting.

Gezien het voorgoonde is hel verstondig om geen hoog gesponnen ven¡¿ochtingen te koesteren ten oonzien von de
ontwikkeling von het toekomstige exploitotieresultoot von de WVS. Gegeven het verdienmodel von de WSW wos het
mogeliik een goed exploitotieresultoot fe beholen. Met het dolende volume von de WSW-doelgroep zol dit olleen moor
ofnemen. De finonciële condilies von de Porticipotiewet ziin doornoost ongunsliger, woordoor met inzet von de nieuwe
doelgroep dil resultoot niet gouw zolverbeteren.

Benodrukt wordt nogmools dot de'winsl'von de herslructurering gevonden moel worden ín de posilieve effeclen op de
totole kelen, moor met nqme in het mootschoppeliik rendement.

Voststoot dot t.o.v. het te ven¡uochten subsidieresullool meermeeriorig rekening gehouden moet worden mel oplopende
tekorlen. Dil zol verwerkt worden in de begrotingen von de WVS. Doornoost wordt voorgesteld om in de periode 2018 -
2022 rekening te houden met lronsitiekoslen von tenminste 3,0 mln.

Afhonkeliik von tempo von de ofbouw, de eventuele vorming von de PPS-en en de mote von octieve sluring op ontwikke-
lingen, kon dit bedrog verspreid over meerdere ioren nodig ziin. Om doorin slogvoordig te kunnen opereren is het
verstondig voorof een voorziening op te bouwen om de te ven¡uochlen tronsitiekosten te kunnen finoncieren.

a
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De komende periode

Zools oongegeven onlvongt u binnenkort een uitnodiging voor een gezomenliike roodsinformotiebiieenkomst in
september. Tiidens deze biieenkomst vertellen wii u groog meer over de gekozen richting voor de omvorming von de
WVS de komende ioren en de effecten hieruon {mootschoppeliik, orgonisotorisch, orbeidsmorkt en finoncieel}. Tiidens
deze presentotie beontwoorden wij groog uw vrogen en kunt u desgewenst nog input meegeven woormee wii verder
qon de slog kunnen in de implementotiefose. Aonvullend geven wii u ook een doorkiikie op de te verwochten resultoten
in de 2e helft von 2017 en uw rol doorin.

Conclusie:
De colleges ziin blii een ombouw te kunnen reoliseren woorin de infrostructuur en werkgelegenheid voor oud sw en
nieuw beschut behouden kon blÍiven en een positief resultoot gehoold kon worden t.o.v de uitstroom vqn de doelgroep B

von de werkpleinen noor werk.

Nomens de colleges von burgemeester en
wethouders von de 9 somenwerkende gemeenten,

Mignon von der Zwon
Proiectleider


