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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Dat betekent dat het aantal Wsw-ers steeds kleiner wordt en dat de 

gemeente te maken krijgt met een steeds grotere groep arbeidsbeperkten, die vroeger in de Wsw of in de 

Wajong zouden zijn terecht gekomen. Er wordt bezuinigd op de Wsw en de middelen voor de nieuwe groep 

arbeidsbeperkten zijn flink minder dan de middelen voor de Wsw. De gemeente staat dus voor de enorme taak 

om de bestaande Wsw met steeds minder middelen uit te voeren en voorzieningen te bieden voor de steeds 

grotere nieuwe doelgroep.  

Dat heeft ook gevolgen voor De Zuidhoek. De Zuidhoek organiseert werk voor de bestaande Wsw-populatie en 

voor andere doelgroepen in het kader van een re-integratietraject. De vraag is hoe De Zuidhoek omgaat met de 

krimpende Wsw-groep en het krimpende budget en wat de rol is van De Zuidhoek in de (toekomstige) uitvoering 

van de Participatiewet. Kortom, er is herbezinning nodig op de bestaande taken en op een toekomstvisie op het 

bedrijf, in het licht van de Participatiewet en de bredere ontwikkelingen op het sociaal domein.  

1.2 Opdracht 

De door Berenschot uit te voeren opdracht is door de Gemeente Schouwen-Duiveland als volgt geformuleerd:  

Voer een gedegen analyse uit van de doelgroepen (Wsw en WWB) en een financiële analyse van De Zuidhoek. Werk 

op basis hiervan scenario’s uit die resulteren in een onderbouwd advies aan het college (plan van aanpak) voor te 

ondernemen acties op korte en middellange termijn, gericht op de beoogde transformatiedoelen van het 

programma sociaal domein. 

1.3 Aanpak en verantwoording 

Voor de uitvoering van de opdracht hebben we verschillende activiteiten ondernomen. 

• Oriënterende interviews. In de beginfase van het onderzoek spraken we bilateraal met belangrijke 

stakeholders, zoals de wethouder, de gemeentesecretaris, de programmamanager sociaal domein, het 

afdelingshoofd WWL, de directeur van De Zuidhoek en de ondernemingsraad van De Zuidhoek. De 

gesprekken waren informatief van aard.  

• Deskresearch. Ook zijn we aan het begin van het onderzoek aan de slag gegaan met deskresearch. In deze 

fase hebben we de PMC’s nader in kaart gebracht. We hebben de PMC’s beschreven in termen van 

activiteiten, opbrengsten naar werkgever, kosten, en formatie, zowel nu als verwacht in de toekomst, bij 

ongewijzigd beleid. Deze PMC-analyse is gemaakt op basis van de beschikbare informatie vanuit De 

Zuidhoek zoals formatie overzichten, jaarrekeningen, managementrapportages en de winstgevendheid per 

product-marktcombinatie. We hebben zowel voor 2016 als voor 2017 een PMC-analyse gemaakt. Ook 

hebben we een benchmark uitgevoerd, waarbij we de bijstand en de Wsw vergelijken met andere 

(vergelijkbare) gemeenten en bedrijven. We hebben specifiek de volgende PMC’s onderzocht: 

- Groen 

- Schoonmaak 

- Detachering 

- Metaal 

- Verspaning 

- Technische montage 

- Delta elektronica 

- Wasserij 
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- In- en ompak 

- Begeleid werken 

• Toetsing van onze bevindingen. We hebben de uitkomsten van onze deskresearch geverifieerd doormiddel 

van interviews met De Zuidhoek en in besprekingen met de stuurgroep sociaal domein en de klankbordgroep 

die voor het onderzoek zijn ingesteld. 

• Bepaling voorkeursscenario. Op basis van onze deskresearch en de verschillende gesprekken, hebben wij 

mogelijke scenario’s opgesteld. We hebben de uitkomsten van onze deskresearch en de eerste mogelijke 

scenario’s met de gemeente en De Zuidhoek besproken. In een co-creatieproces hebben we met de directie 

van De Zuidhoek en de gemeente het scenario opgesteld dat in deze rapportage wordt gepresenteerd. 

• Schrijven plan van aanpak. Op basis van de uitkomsten van deze besprekingen over het scenario en de 

keuzes daarin, schrijven we het nu voorliggende plan van aanpak. Het plan van aanpak doet verslag van de 

uitkomsten van ons onderzoek en geeft advies over de te nemen stappen. 

Tot slot merken wij op dat de invoering van de Participatiewet een lange-termijnproject is. De Wsw verdwijnt geleidelijk. 

Daarvoor komt een steeds grotere nieuwe doelgroep in de plaats. Het beleid van de rijksoverheid kan echter grillig zijn. 

Aanpassingen en bijstellingen van de wet- en regelgeving en de financiële kaders kan niet worden uitgesloten. Daarnaast moet 

ook op gemeente- en regioniveau worden ervaren hoe het gedrag is van werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de 

nieuwe context van de Participatiewet.  

Kortom, de uitvoering van de Participatiewet moet worden vormgegeven in een onzekere omgeving. De gemaakte keuzes zijn 

noodzakelijk in de huidige en verwachte context. Het is niet uitgesloten dat deze omgeving nog gaat veranderen en dat 

bijstelling van de gemaakte keuzes nodig is. Het plan van aanpak biedt daartoe de nodige flexibiliteit. Dat maakt het 

noodzakelijk om voortdurend de vinger aan de pols te houden en bij te sturen als dat nodig is. In hoofdstuk 5 doen we 

voorstellen voor de wijze van monitoring en bijsturing indien nodig. 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de Participatiewet en de gevolgen voor gemeenten en in het bijzonder 

voor Schouwen-Duiveland en De Zuidhoek. Vervolgens beschrijven we de taken van De Zuidhoek en de plek van 

De Zuidhoek in de keten van werk en inkomen. Ook gaan we in op de transitie van taken, met het oog op de 

veranderingen als gevolg van de Participatiewet. In hoofdstuk 4 beschrijven we de maatregelen die De Zuidhoek 

doorvoert met het oog op de door het rijk opgelegde bezuinigingen. We sluiten af met een hoofdstuk over de 

planning en de governance.  
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2. Uitdagingen van de Participatiewet 

2.1 Inleiding 

We geven eerst een beschrijving van de Participatiewet en de veranderingen die de gemeenten de komende jaren 

kunnen verwachten. Vervolgens gaan we in op de gevolgen voor Schouwen-Duiveland. We beschrijven de 

verschillende uitdagingen en de mogelijke keuzes die Schouwen-Duiveland kan maken.  

2.2 Participatiewet en gevolgen voor gemeenten 

2.2.1  Doelstelling 

De Participatiewet is ingevoerd op 1-1-2015. Het doel van de Participatiewet is om mensen aan de slag te helpen 

die het zonder ondersteuning niet redden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.  

2.2.2  Achtergrond 

De Participatiewet kwam in de plaats van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

en de Wajong. Mensen in de Wsw behielden hun rechten. Maar het is vanaf 2015 niet meer mogelijk om in de 

Wsw in te stromen. Er vindt dus alleen nog uitstroom plaats. De Wajong is vanaf 2015 beperkt tot mensen die 

volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Daardoor neemt de instroom in de Wajong flink af. Mensen met 

(beperkt) arbeidsvermogen die de arbeidsmarkt kunnen betreden, vallen voortaan onder de doelgroep van de 

Participatiewet.  

2.2.3  Verschillende doelgroepen 

Een en ander wordt tot uitdrukking gebracht in het volgende diagram. Op de verticale as staat de omvang van de 

verschillende doelgroepen (maal 1000). Op de horizontale as staan de jaren. We laten eerst de ramingen op 

landelijk niveau zien. Verderop geven we een vertaling naar het niveau van Schouwen-Duiveland.  

 

Figuur. Ontwikkeling van de verschillende doelgroepen t/m 2055 

Toelichting:  

• Bijstand (groen). Tot 2015 waren gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werk en 

bijstand. De WWB is de basis voor de Participatiewet. Bij de start van de Participatiewet waren er landelijk 

circa 380.000 bijstandsgerechtigden. Voor de overzichtelijkheid van het diagram, veronderstellen we dat 

aantal over de periode vanaf 2015 constant. In werkelijkheid is het aantal uiteraard afhankelijk van allerlei 

ontwikkelingen, zoals de conjunctuur en de instroom van statushouders.  
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• Wsw-oud (oranje). Landelijk waren er op 1 januari 2015 90.000 Wsw-ers. Dat aantal wordt elk jaar kleiner, 

doordat er geen instroom meer mogelijk is. Uiteindelijk is het aantal Wsw-ers gelijk aan nul (op het moment 

dat de laatste Wsw-er de regeling verlaat).  

• Nieuwe doelgroep beschut (blauw). In de plaats van de Wsw kwam de nieuw voorziening ‘nieuw beschut’. Het 

gaat om mensen met beperkt arbeidsvermogen, die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Voor 

deze groep hebben gemeenten de plicht om arbeidsplekken te realiseren. Er is een taakstelling, waarbinnen 

gemeenten plekken moeten realiseren voor mensen met een indicatie nieuw beschut (op basis van een advies 

van het UWV). Landelijk wordt rekening gehouden met één plek nieuw beschut tegenover drie Wsw-ers die 

de Wsw verlaten. Uiteindelijk neemt het aantal nieuw beschut plekken toe tot landelijk structureel 30.000.  

• Nieuwe doelgroep begeleiding regulier (geel): Voor deze groep geldt landelijk drie Wsw-ers er uit, twee 

‘begeleiding regulier’ er in. Ook deze verhouding kan op gemeenteniveau afwijken. Het gaat om de groep 

mensen met een beperking, die aan de slag kan bij reguliere werkgevers met een loonkostensubsidie en/of 

begeleiding (bijv. jobcoaching). Landelijk is de optelsom van begeleiding regulier en nieuw beschut gelijk aan 

het oorspronkelijk aantal Wsw-ers.  

• Nieuwe doelgroep voormalig Wajong (rood). De instroom in de Wajong is beperkt doordat deze alleen nog 

openstaat voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsbeperkten met 

arbeidsvermogen behoren voortaan tot de doelgroep van de Participatiewet. Het aantal mensen met een 

arbeidsbeperking waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, neemt jaarlijks toe met de groep die voorheen 

in de Wajong en niet tegelijkertijd in de Wsw zou zijn terecht gekomen. Deze doelgroep is aangewezen op 

beschut (niet-regulier) werk. 

2.2.4  Gevolgen voor gemeenten  

Gemeenten hebben met de Participatiewet een grote opgave. Ze staan – hoewel het al meer dan drie jaar geleden 

is dat de wet is ingevoerd - aan het begin van een grote transitie. De Wsw wordt geleidelijk vervangen door een 

nieuwe doelgroep, die uiteindelijk een stuk groter is dan het aanvankelijk aantal Wsw-ers. Een deel van deze 

groep moet aan de slag worden geholpen op een beschutte werkplek. De andere groep (de meerderheid) moet 

aan de slag bij reguliere werkgevers (inclusie).  

Daar komt bij dat de beschikbare middelen in de Participatiewet flink minder zijn dan in het verleden. Voor de 

Wsw was €26.000,- per Wsw-er beschikbaar. Voor de nieuwe doelgroepen is gemiddeld €16.800,- beschikbaar1. 

Gemeenten staan voor de uitdaging om de nieuwe doelgroep voor dit bedrag aan de slag te helpen en te 

houden.  

Een belangrijke vraag is hoe de omslag van de uitvoering van de oorspronkelijke Wsw – waarbij het 

merendeel van de medewerkers aan de slag was in of via het sw-bedrijf - naar de nieuwe situatie – waarbij 

betrokkenen zoveel mogelijk regulier aan de slag moeten – wordt gerealiseerd. De vraag over de toekomst 

van De Zuidhoek moet ook in deze context worden gezien.  

Bovendien wordt er bezuinigd op de Wsw. In 2019 en in 2020 gaat de rijksbijdrage per Wsw-er nog eens met        

€500,- per jaar omlaag. Dat leidt tot tekorten bij sw-bedrijven. Recent onderzoek in opdracht van SZW (De 

Thermometer Wsw, Berenschot, 2017) laat zien dat sw-bedrijven niet in staat zijn om deze efficiency-korting door 

verbetermaatregelen volledig te compenseren. Deze conclusie wordt onderschreven door het Ministerie van SZW. 

                                                           

1 Het gaat om de middelen waarmee thans in de budgetten vanuit het Rijk rekening wordt gehouden. Voor nieuw beschut is 

€8.500 beschikbaar voor begeleiding en €14.000 voor LKS. Voor begeleiding regulier is €4.000 beschikbaar voor begeleiding en 

€10.000 voor LKS. Uitgaand van 1/3e beschut en 2/3e regulier leidt dat tot een gemiddelde van in totaal €16.800 per persoon.  
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Het Ministerie van SZW zal deze tekorten echter niet aanvullen. Het ministerie geeft aan dat de tekorten op de 

Wsw gefinancierd kunnen worden uit het accres.  

Een meerderheid heeft op het VNG-congres op 27 juni aangegeven dat met de zin ‘Met het IBP is de discussie 

over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein afgerond en is een streep onder 

het verleden gezet’ géén streep is gezet onder de vier door het bestuur geformuleerde knelpunten in het sociaal 

domein.  

Het VNG-bestuur stuurt hierover binnenkort een brief naar het kabinet. De ALV heeft daarnaast het VNG-bestuur 

opgeroepen om duurzame oplossingen te vinden in het sociaal domein door het beschikbaar stellen van 

toereikende macrobudgetten door het Rijk. De precieze uitkomsten van deze discussie zijn nog niet bekend. 

Gemeenten moeten een duidelijke visie hebben op hoe ze deze transitie oppakken. Hoeveel mensen kunnen aan 

de slag geholpen worden? Welke middelen stelt de gemeente beschikbaar? Hoe ziet het uitvoeringsarrangement 

eruit? Wat is de rol en positie van de voormalige sociale dienst? Wat is de rol en positie van het voormalige sw-

bedrijf? Wat betekent de transitie voor de sociale dienst en het sw-bedrijf? Kortom, er is een plan nodig 

(businesscase) met een duidelijk perspectief en een monitoringssysteem om te volgen of de doelstellingen 

worden gerealiseerd.  

2.3 Beschikbare middelen 

Voor de financiering van de Participatiewet ontvangen gemeenten via drie kanalen geld vanuit de rijksoverheid. 

Het gaat om het inkomensdeel, het participatiebudget en het cluster inkomen en participatie in het 

Gemeentefonds.  

2.3.1  Inkomensdeel 

In 2018 ontvangt Schouwen-Duiveland €6,4 mln. in het inkomensdeel. Dit bedrag is bedoeld voor het betalen van 

bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Besparingen mogen gemeenten vrij besteden. Tekorten moeten 

vanuit de eigen middelen worden aangevuld.  

Het budget wordt voor circa 3/4e verdeeld op basis van objectieve factoren. Dat zijn factoren die (vrijwel) niet 

door de gemeente beïnvloed kunnen worden, zoals de omvang van de werkloosheid, het aantal minderheden en 

het aantal alleenstaande ouders. Voor 1/4e wordt het budget verdeeld op basis van het historisch aandeel. Dat 

betekent dat in principe 1/4e van een eventuele besparing na 2 jaar via de verdeling wordt afgeroomd en 1/4e van 

een tekort op het inkomensdeel wordt na 2 jaar bijgeplust. 3/4e van eventuele besparingen wordt door deze 

systematiek niet afgeroomd. 3/4e van een eventueel tekort wordt niet gecompenseerd.  

Inzicht in dit systeem is belangrijk omdat de financiële gevolgen voor het budget moeten worden meegenomen 

in de afweging van te maken keuzes. Stel dat iemand met een bijstandsuitkering van €15.000,- aan de slag kan 

worden geholpen met een loonkostensubsidie van €7.000,-. Per saldo leidt dat tot een besparing van €8.000,-. Het 

financieel voordeel voor de gemeente is in dat geval €6.000,- per jaar (3/4e maal €8.000,-), zolang betrokkene aan 

de slag blijft en niet terugvalt in de uitkering.  

Kortom, werken loont! Dat geldt zowel voor de gemeente als voor de werkzoekende. Door mensen aan de slag te 

helpen, bespaart de gemeente op het bijstandsbudget. Uiteraard geldt dat voor mensen die na de uitkering 

volledig zelfredzaam worden. Het geldt ook voor mensen die vanuit de uitkering cq waardoor een uitkering kan 

worden bespaard, met een loonkostensubsidie – die vaak lager is dan de uitkering – aan de slag worden 

geholpen. Als mensen vanuit de bijstand aan de slag gaan, ontvangen zij inkomen op wettelijk minimumniveau. 

Afhankelijk van het gewerkte aantal uren, is dat vaak meer dan het sociaal minimum waar de bijstandsuitkering op 

gebaseerd is. Daardoor gaan zij er in veel gevallen ook financieel op vooruit.  
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2.3.2  Participatiebudget 

Gemeenten ontvangen via de integratie-uitkering Sociaal Domein middelen voor participatie. De onderverdeling 

van het budget ziet er als volgt uit2.  

 
Tabel: Het participatiebudget van de gemeente Schouwen-Duiveland34 

Toelichting: 

• Wsw. De middelen voor de Wsw gaan elk jaar omlaag doordat het aantal Wsw-ers daalt. De verdeling is 

grosso modo op basis van het werkelijk aantal Wsw-ers. Tot en met 2020 daalt het budget eveneens door de 

efficiency-korting die wordt doorgevoerd.  

• WWB klassiek. Dit betreft het oorspronkelijke re-integratiebudget dat beschikbaar was onder de WWB. Het 

budget wordt vanaf 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds en verdwijnt dus 

uit de integratie uitkering Sociaal Domein. Het budget neemt jaarlijks toe. Wij vermoeden dat dat 

samenhangt met de financieringssystematiek van het gemeentefonds. Er is niet specifiek en op basis van 

inhoudelijke gronden extra geld voor dit onderdeel beschikbaar gesteld.  

• Nieuwe doelgroepen. Het budget voor de nieuwe doelgroepen is bedoeld voor plaatsing en begeleiding. De 

loonkostensubsidie voor deze groep wordt betaald vanuit het inkomensdeel (hier niet in beeld gebracht). Het 

budget gaat elk jaar omhoog, omdat de omvang van de nieuwe doelgroepen stijgt. De verdeling is op basis 

van de instroom in de wachtlijst Wsw en de instroom in de werkregeling Wajong. De verdeling is elk jaar 

gelijk. Deze verdeling zal worden herijkt. Dat leidt tot herverdeeleffecten. Wanneer de herijking plaatsvindt is 

niet bekend. De gevolgen voor de gemeenten kunnen niet worden ingeschat.  

• Wv nieuw beschut. Een deel van het budget is bestemd voor de doelgroep nieuw beschut.  

• Wv begeleiding regulier + vml Wajong. Een ander deel van het budget voor de nieuwe doelgroepen is 

bedoeld voor de plaatsing en begeleiding van mensen die bij reguliere werkgevers aan de slag zijn.  

• Totaal. Dit betreft de totale omvang van het Participatiebudget voor de gemeente.  

2.3.3  Cluster inkomen en participatie 

Voor de uitvoering van de Participatiewet en voor het armoedebeleid ontvangt de gemeente middelen via het 

cluster inkomen en participatie in de algemene uitkering van het gemeentefonds. In 2018 ontvangt Schouwen-

Duiveland €2,8 mln. in dit cluster.  

2.4 Aantallen voor Schouwen-Duiveland 

We gaan na wat de volume-ramingen zijn voor de Gemeente Schouwen-Duiveland. We richten ons met name op 

de nieuwe doelgroepen.  

                                                           

2 Op basis van cijfers Septembercirculaire 2018 
3 Let op dat het onderdeel WWB klassiek binnenkomt via de Algemene Uitkering in het gemeentefonds. De overige middelen 

komen binnen via de Integratie-uitkering Sociaal Domein.  
4 We laten in deze tabel niet de structurele bedragen zien, omdat die te onzeker zijn.  

€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wsw 4.875.560 4.531.652 4.231.307 4.099.197 3.901.595 3.793.488 3.679.684

WWB klassiek 358.505 389.425 394.393 396.378 399.360 402.840 402.840

Nieuwe doelgroepen 204.052 211.237 239.483 246.297 271.659 296.980 322.299

 Wv. nieuw beschut 34.000 76.500 102.000 127.500 144.500 161.533 178.500

 Wv. Begeleiding reg. + vml. Wajong 170.052 134.737 137.483 118.797 127.159 135.447 143.799

Totaal 5.438.116 5.132.313 4.865.182 4.741.872 4.572.615 4.493.308 4.404.822
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Tabel: Geraamde aantallen van de nieuwe doelgroepen voor Schouwen-Duiveland5 

Toelichting:  

• Wsw-oud (in SE). Dit betreft de ontwikkeling van het aantal Wsw-ers in standaardeenheden6 (SE).  

• Taakstelling nieuw beschut. Dit betreft de taakstelling die geldt voor de Gemeente Schouwen-Duiveland. Voor 

2020 en verdere jaren hebben we een raming opgenomen.  

• Raming nwe doelgroep regulier + vml Wajong. Voor de aantallen nieuwe doelgroep regulier en voormalig 

Wajong hebben we eveneens een raming gemaakt. We baseren ons op de landelijke volumeramingen en het 

aandeel dat Schouwen-Duiveland ontvangt in het landelijke budget.  

• Aantal waarvoor middelen beschikbaar zijn7. We zijn nagegaan voor hoeveel personen uit nieuwe doelgroep 

regulier en voormalig Wajong de gemeente middelen toebedeeld krijgt van de rijksoverheid. Hiertoe zijn we 

uitgegaan van het beschikbare participatiebudget en de kengetallen die het Ministerie van SZW zelf gebruikt 

voor de begeleidingskosten van de doelgroep. We zien dat het geraamde aantal flink hoger is dan het aantal 

waarvoor middelen beschikbaar zijn. Zo wordt er geraamd dat in 2019, 44 personen vanuit de nieuwe 

doelgroep aan de slag kan bij reguliere werkgevers, maar er is voor 34 personen begeleidingsvergoeding 

beschikbaar. In 2024 geldt dat de doelgroep die regulier aan de slag kan is opgelopen tot 88 personen, terwijl 

er voor 36 personen middelen beschikbaar zijn.  

De conclusie is dat de middelen om iedereen met een arbeidsbeperking regulier aan de slag te krijgen en 

te houden – uitgaand van de kengetallen van het Ministerie van SZW – ontoereikend zijn. Gemeente 

Schouwen-Duiveland zal hier keuzes moeten maken.  

2.5 Oplossingen voor Schouwen-Duiveland 

Zoals hiervoor geconcludeerd is het aantal mensen dat met een beperking bij reguliere werkgevers aan de slag 

kan worden geholpen lager dan het vermoedelijke aantal dat geholpen moet worden. De vraag is hoe Schouwen-

Duiveland hiermee moet omgaan. Wij zien de volgende opties8:  

2.5.1  Optie 1: uitkomen met de beschikbare budgetten 

In deze optie is het beschikbare budget het uitgangspunt. We gaan ervan uit dat de taakstelling nieuw beschut 

wordt gerealiseerd plus de aantallen begeleiding regulier in de tabel hierboven in de rij ‘aantal waarvoor middelen 

beschikbaar zijn’. De beschikbare budgetten in deze variant worden niet overschreden. Uitgaand van €4.000,- 

                                                           

5 Bij deze aantallen gaan we bij de groepen nieuw beschut en begeleiding regulier uit van een werkweek van 32 uur en een 

loonwaarde van respectievelijk 30% en 55%.  
6 In deze rapportage drukken we het aantal Wsw-ers in lijn met de Participatiewet uit in het aantal standaardeenheden (SE). 

Standaardeenheid is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de 

Wsw is geïndiceerd. In aantallen personen ziet het verwachte aantal Wsw-ers er als volgt uit: 

 
7 Aandachtspunt is dat de verdeling door het Ministerie van BZK zal worden herijkt. Deze aantallen kunnen in de komende 

periode wijzigen. De mate waarin is nog niet te voorzien. Dat laat onverlet dat ook na herijking de middelen ontoereikend zullen 

zijn, omdat ook op macro-niveau berekend kan worden dat de middelen onvoldoende zijn om iedereen aan de slag te helpen.  
8 Let op: dit zijn geen varianten die direct van toepassing zijn op De Zuidhoek. Het gaat om varianten die gelden voor het geheel 

van de gemeente Schouwen-Duiveland.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 struct.

Wsw 192 180 171 163 153 147 141 0

Nieuw beschut 9 12 15 17 19 21 23 62

Begeleiding reg. + vml. Wajong 37 44 51 61 70 79 88 235

Aantal waarvoor middelen beschikbaar is 43 34 34 30 32 34 36 149

Verschil 6 -10 -17 -31 -38 -45 -52 -86

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

230 216 205 195 183 176 169
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begeleidingskosten per persoon (het kengetal dat het Ministerie van SZW hanteert), worden er in 2019 dus 27 

personen begeleidt en in 2024 33 personen.  

De aantallen kunnen alleen omhoog als de kosten van begeleiding omlaag gebracht worden door efficiënter en 

goedkoper te werken aan de kant van de gemeente dan wel dat werkgevers bereid zijn een deel van de kosten of 

activiteiten voor hun rekening te nemen.  

Een andere mogelijkheid is dat de besparingen die worden gerealiseerd op het inkomensdeel kunnen worden 

ingezet voor begeleiding. Stel: meneer X ontvangt een uitkering van €14.000,-. Hij wordt aan de slag geholpen 

voor een loonkostensubsidie van €6.000,- per jaar. Er resteert €8.000,- per jaar (14.000 minus 6.000)9. Dat is 

voldoende voor het betalen van de begeleiding. Als wordt uitgegaan van €4.000,- per persoon per jaar (SZW gaat 

daar vanuit), dan resteert zelfs nog geld voor de begeleiding van anderen.  

• Het risico van optie 1 (uitkomen met de beschikbare budgetten) is dat als geïsoleerd wordt gekeken naar het 

re-integratiebudget, mensen onnodig in de bijstand zitten en dat de gemeente financieel voordeel laat 

liggen. Stel dat meneer X niet aan de slag wordt geholpen, omdat het re-integratiebudget is uitgeput: de 

gemeente blijft dan jaarlijks €14.000,- betalen en laat een voordeel van €4.000,- liggen. Bovendien zit één 

persoon werkloos thuis, terwijl hij ook had kunnen participeren door middel van werk.  

• Een ander risico is dat de Participatiewet een zeker open einde-karakter heeft. Werkgevers doen mogelijk 

voor een groter aantal medewerkers met een beperking beroep op de gemeente dan de beschikbare 

middelen toelaten. Dat leidt tot druk op de gemeente. De gemeente zal werkgevers er in eerste instantie toe 

aanzetten om de kosten zoveel mogelijk voor eigen rekening te nemen. Maar de vraag is of dat gaat lukken. 

Dat leidt er toe dat de beschikbare budgetten mogelijk overschreden worden.  

2.5.2  Optie 2: sturen op gewenst volume 

In deze variant formuleert de Gemeente Schouwen-Duiveland een volumedoelstelling, bijvoorbeeld: het aantal 

arbeidsbeperkten dat aan de slag is, is gelijk aan het oorspronkelijk aantal Wsw-ers. Het aantal te realiseren 

plekken is leidend in plaats van het beschikbare budget. We nemen als voorbeeld dat Schouwen-Duiveland zich 

richt op een aantal gelijk aan het oorspronkelijk aantal Wsw-ers. Het oorspronkelijk aantal Wsw-ers (ultimo 2014) 

was gelijk aan 238. In deze variant is de som van het aantal Wsw-ers, aantal nieuw beschut en de mensen die met 

begeleiding e/o een loonkostensubsidie aan de slag gaan bij reguliere werkgevers jaarlijks gelijk aan 235. Dat 

betekent dat ultimo 2019, 180 Wsw-ers aan de slag zijn, 12 mensen op een nieuw beschut plek en 43 mensen op 

een reguliere plek met begeleiding. Dat laatste aantal is 16 hoger dan het aantal waarvoor middelen beschikbaar 

zijn in het re-integratiebudget (uitgaand van begeleidingskosten van €4.000,- per persoon). In 2019 moet de 

gemeente dan €64.000,- bijleggen. Dat bedrag loopt op naar €152.000,- in 2024.  

Deze kosten kunnen gedempt worden door de begeleiding efficiënter te laten uitvoeren of door de werkgevers 

een deel voor hun rekening te laten nemen (dat kan in geld of in natura). Naarmate de gemeente daar beter in 

slaagt, gaat het bedrag dat bijgelegd moet worden omlaag.  

De risico’s zijn hetzelfde als hiervoor. Ook hier kunnen mensen in de bijstand blijven zitten, terwijl ze aan de slag 

zouden kunnen en er ontstaat mogelijk druk vanuit de werkgevers. Deze druk is in deze variant echter kleiner dan 

in de vorige variant, omdat de gemeente in deze variant in principe bereid is om meer mensen aan de slag te 

helpen dan de Participatiewet-budgetten toelaten.  

                                                           

9 Hiervoor zagen we dat het financieel voordeel voor Schouwen-Duiveland door de financieringssystematiek van de bijstand, op 

termijn 3/4e is van de feitelijke besparing. Dus, op de langere termijn gaat het om een voordeel van €6.000,- (3/4e maal €8.000,-).  
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2.5.3  Optie 3: we helpen iedereen die dat wenst en die dat nodig heeft 

In deze variant is de vraag en behoefte vanuit de samenleving leidend. De gemeentelijke uitgaven zijn daarvan 

een afgeleide. We gaan hierbij uit van de geraamde aantallen op basis van de Participatiewet.  

Dat betekent dat de Gemeente Schouwen-Duiveland in 2019, 44 arbeidsbeperkten aan de slag helpt bij reguliere 

werkgevers, oplopend tot 88 in 2024 en uiteindelijk 235 personen structureel.  

De uitgaven liggen in deze variant waarschijnlijk een stuk hoger dan de beschikbare budgetten. Uitgaand van 

€4.000,- begeleidingskosten per persoon, moet de gemeente een bedrag oplopend tot €220.000,- in 2024 

bijleggen op het beschikbare re-integratiebudget.  

Hier geldt evenals in de twee vorige varianten, dat de gemeente de extra benodigde middelen kan dempen door 

een efficiënte uitvoering van de begeleiding, door werkgevers een bijdrage te laten leveren of door besparingen 

op het inkomensdeel in te zetten voor begeleiding en re-integratie.  

We zien in deze variant de volgende risico’s:  

• Er ontstaan hoge kosten die mogelijk niet beheersbaar zijn. De focus is gericht op het plaatsen en begeleiden 

van arbeidsbeperkten. Het effect kan zijn dat zowel werkzoekenden als werkgevers snel beroep doen op de 

gemeente voor ondersteuning. Mogelijk heeft de uitvoeringsorganisatie onvoldoende stimulans om 

kosteneffectief te werken.  

• Er worden mensen met een loonkostensubsidie aan de slag geholpen die ook zonder loonkostensubsidie aan 

de slag zouden kunnen komen. Zodra er geen beleid is gericht op het in de hand houden van de volumes, 

bestaat het risico dat het instrument onnodig vaak wordt ingezet.  

2.5.4  Onze voorkeursvariant 

Onze voorkeursvariant is optie 2. Enerzijds heeft de gemeente een wettelijke taak en een maatschappelijke 

opdracht. Dat betekent dat het alleen sturen op de financiën in de praktijk niet haalbaar is. Zeker in een situatie 

met lage budgetten zal het voor gemeenten meestal – hoewel daar natuurlijk wel naar moet worden gestreefd - 

niet mogelijk zijn om de taken binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Optie 1 zal daarom voor veel 

gemeenten niet reëel zijn.  

In optie 3 wordt er ons inziens te veel van uitgegaan dat de Participatiewet een open einde-regeling is. Tot op 

zekere hoogte is dat juist: iedereen die recht heeft op een uitkering, moet een uitkering worden verstrekt. Er moet 

samen met werkgevers gezocht worden naar oplossingen, wie zich melden met een arbeidsgehandicapte in dienst 

die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. Dat laat onverlet dat er mogelijkheden zijn om te sturen op 

de kosten.  

Optie 2 is er feitelijk op gericht dat zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de behoeften en noden van de 

samenleving op het terrein van werk en inkomen en dat dat gebeurt door medewerkers met een hoge mate van 

kostenbewustzijn. In de praktijk betekent dat, dat processen de nodige waarborgen moeten bevatten gericht op 

het zo laag mogelijk houden van de kosten en dat medewerkers duidelijk geïnstrueerd en getraind zijn in het 

kostenbewust werken.  

2.6 Financiële situatie De Zuidhoek 

We zoomen nu specifiek in op De Zuidhoek. We schetsen de problematiek en de vraagstukken aan de hand van 

de volgende tabel.  
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Wsw Nieuwe doelgroep  
DZH 2017 NL 2017 DZH 20xx NL 20xx 

Loonkosten -€27.745 -€28.320 -€24.000 -€24.000 

Rijksbijdrage €26.251 €26.141 €16.800 €16.800 

Subsidieresultaat -€1.494 -€2.179 -€7.200 -€7.200 

Bedrijfsopbrengsten €15.075 €10.699 €15.075 €10.699 

Bedrijfskosten -€14.480 -€10.443 -€14.480 -€10.443 

Operationeel resultaat €595 €256 €595 €256 

Exploitatieresultaat -€899 -€1.923 -€6.605 -€6.944 

 

2.6.1  Financiële resultaten De Zuidhoek 2017 

Kolom DZH 2017 in bovenstaande figuur laat de resultaten van De Zuidhoek per Wsw-er in 2017 zien. We 

presenteren de resultaten in de gebruikelijke landelijke opstelling. We zien dat de gemiddelde loonkosten in 2017 

gelijk waren aan €27.745,- per Wsw-er. Daar stond een rijksbijdrage tegenover van €26.251,- per Wsw-er. Dat 

leidde tot een zogenoemd subsidieresultaat van €1.494,- per Wsw-er negatief. Dit saldo is niet beïnvloedbaar voor 

de gemeente. De loonkosten zijn in het verleden bepaald en de ontwikkeling is afhankelijk van de landelijke cao-

ontwikkelingen. De rijksbijdrage is evenmin beïnvloedbaar.  

Tegenover het subsidieresultaat staan de bedrijfskosten en de bedrijfsopbrengsten van De Zuidhoek. Dat zijn 

kosten die tot op zekere hoogte wel beïnvloedbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van het gebouw, de 

kosten van de reguliere medewerkers en de kosten van machines en transportmiddelen. Aan de andere kant is 

sprake van bedrijfsopbrengsten, zoals de vergoedingen die door opdrachtgevende bedrijven worden betaald voor 

inpakwerk, groenvoorziening en montage-werk dat met name door de Wsw-ers wordt verricht.  

De kunst is dat het saldo van bedrijfskosten en bedrijfsopbrengsten zodanig hoog is dat het (negatieve) 

subsidieresultaat wordt gecompenseerd.  

We zien echter dat De Zuidhoek daar momenteel niet in slaagt. Het exploitatieresultaat (de som van het 

subsidieresultaat resultaat en het operationeel resultaat) was in 2017 negatief. Desondanks presteert De Zuidhoek 

bovengemiddeld goed. Het exploitatieresultaat is minder negatief dan landelijk. Dat komt enerzijds doordat het 

subsidieresultaat er gunstiger uitziet dan landelijk (De Zuidhoek is in het verleden kennelijk terughoudender 

geweest met loonsverhogingen voor sw-ers dan landelijk gemiddeld). Anderzijds komt dat doordat het 

operationeel resultaat per Wsw-er hoger is dan gemiddeld.  

2.6.2  Ontwikkeling voor de komende jaren 

In 2018, 2019 en 2020 gaat de rijksbijdrage telkens met nog eens €500,- per Wsw-er per jaar omlaag. Dat leidt 

ertoe dat het subsidieresultaat en – bij ongewijzigd beleid - het exploitatieresultaat jaarlijks met €500,- verder 

verslechtert, met in totaal €1.500,- per Wsw-er per jaar vanaf 2020, bovenop het resultaat in 2017. Met andere 

woorden, het resultaat voor De Zuidhoek wordt circa €2.399,- per Wsw-er negatief. Het gemiddeld resultaat in 

Nederland wordt €3.437,- per Wsw-er negatief.  

Vooropgesteld dient te worden dat gemeenten en sw-bedrijven er alles aan moeten doen om het tekort zoveel 

mogelijk te compenseren door efficiency-maatregelen. Zoals hiervoor al aangegeven, is het de vraag of het 

realistisch is dat het volledige tekort wordt gecompenseerd. Uit de Thermometer Wsw (Berenschot, 2018) blijkt 

dat gemeenten en sw-bedrijven er niet in zullen slagen om de opgelegde efficiencykorting te compenseren door 

efficiency-maatregelen . De daaruit resulterende tekorten zullen niet door het Rijk specifiek worden 

gecompenseerd (Ministerie van SZW geeft aan dat compensatie feitelijk heeft plaatsgevonden via het hogere 

accres).  
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Het risico bestaat dat de tekorten ten opzichte van 2017 verder toenemen dan deze €1.500,-. De oorzaak is dat de 

instroom in de Wsw is gestopt, waardoor de Wsw-populatie vergrijst. Met name door de aanscherping van de 

diagnosestelling in 1998 hebben de ‘jongere’ Wsw-ers een relatief lage loonwaarde. Dat leidt de komende jaren 

naar verwachting tot een verslechtering van het operationeel resultaat. Daarnaast leidt ‘krimp’, als die niet kan 

worden opgevangen met nieuwe/andere activiteiten, altijd tot extra kosten. Dat heeft te maken met de capaciteit 

die deels gefixeerd is en slechts vertraagd omlaag gebracht kan worden met het krimpen van de Wsw-populatie.  

Een en ander laat onverlet dat gestuurd moet blijven worden op een zo goed mogelijk resultaat. De Thermometer 

heeft vier factoren geïnventariseerd die vaak samenhangen met goed prestaties bij sw-bedrijven:  

• Ondernemerschap. Duidelijke focus op resultaat. Er wordt gestuurd op een zo goed mogelijk rendement 

(terwijl uiteraard de sociale omstandigheden van de medewerkers zijn gewaarborgd). Kansen op 

resultaatverbeteringen worden telkens benut. Slecht renderende activiteiten worden gestaakt.  

• Marktconforme tarieven. Het bedrijf stuurt strak op marktconforme tarieven. Er wordt stevig onderhandeld 

met opdrachtgevers en afnemers.  

• Goede bestuurlijke verhoudingen. Het blijkt dat een bedrijf gedijt bij goede bestuurlijke verhoudingen. Het 

gaat om een goede verhouding tussen de bestuurders/gemeenten onderling (in het geval van 

samenwerkingsverbanden) en tussen bestuur en directeur. Er is sprake van vertrouwen en van een 

professionele relatie. Eenieder is zich bewust van het belang van een goede relatie en spant zich daarvoor in. 

Gemeenten gunnen in voldoende mate opdrachten aan het sw-bedrijf.  

• Sturen op financieel resultaat. Hier gaat het vooral om goed (intern) financieel management. Wordt telkens 

voor de meest kosteneffectieve oplossing gekozen? Zijn de kosten en opbrengsten van de verschillende 

bedrijfsonderdelen goed in beeld? Wordt bij (te) hoge kosten ingegrepen en bijgestuurd?  

2.6.3  Beleidsbijstelling noodzakelijk 

In de twee rechter kolommen van de tabel onder paragraaf 2.6 laten we de resultaten zien voor de nieuwe 

doelgroep. Het gaat om een fictief beeld. We vroegen ons af wat er gebeurt als we de Wsw-plekken die 

vrijkomen, vervangen door mensen vanuit de nieuwe doelgroep. We doen dus niets en De Zuidhoek gaat verder 

op de huidige voet.  

We zien dat er een onbetaalbare situatie ontstaat. We gaan ervan uit dat de nieuwe doelgroep in staat is om 

hetzelfde operationeel resultaat te realiseren als de huidige groep Wsw-ers. We zien echter problemen ontstaan 

bij het subsidieresultaat. Voor de nieuwe doelgroep bedraagt het subsidie resultaat €7.200,- per persoon negatief. 

Dat is fors meer dan het huidige subsidieresultaat. De oorzaak is de lage rijksbijdrage. De loonkosten van de 

nieuwe doelgroep zijn weliswaar lager dan nu voor de Wsw-ers (wettelijk minimumloon in plaats van het cao-loon 

Wsw), maar de rijksbijdrage is gemiddeld €16.800,- per persoon. Dat is bijna €10.000,- minder dan de huidige 

rijksbijdrage. Kortom, er ontstaat een onbetaalbare situatie, die de noodzaak tot verandering extra onderbouwd.  

In het volgende hoofdstuk werken wij een strategie uit voor De Zuidhoek, die een oplossing biedt voor deze 

problematiek.  

2.7 Conclusies 

• Gemeenten staan aan het begin van een grote transitie in het kader van de Participatiewet. De Wsw wordt 

geleidelijk vervangen door de nieuwe doelgroep, die – naast nieuw beschut - vooral bij reguliere werkgevers 

aan de slag moet worden geholpen.  

• Schouwen-Duiveland heeft op basis van de door het Ministerie van SZW gehanteerde kengetallen, 

onvoldoende middelen om de volledige nieuwe doelgroep aan de slag te helpen en te houden. Verwacht 
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wordt dat op termijn 235 mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan de slag moeten worden 

geholpen, terwijl (vooralsnog) middelen beschikbaar zijn voor 149 personen.  

• De meest voor de hand liggende manier is optie 2. Gegeven de beperkte hoeveelheid middelen zal de 

Gemeente Schouwen-Duiveland extra beroep moeten doen op de bereidwilligheid van werkgevers om hun 

verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast zal de gemeente zich expliciet moeten richten op zo laag 

mogelijke begeleidingskosten en voor zover mogelijk kan ervoor gekozen worden om besparingen op het 

bijstandsbudget in te zetten voor begeleiding. 

• Hoewel sprake is van een negatieve exploitatie, zijn de prestaties van De Zuidhoek bovengemiddeld goed. De 

komende jaren zal het financieel resultaat als gevolg van de rijksbezuinigingen verder verslechteren. De 

Zuidhoek zal niet in staat zijn om de tekorten volledig zelf te compenseren. Dat is conform het landelijk 

beeld. Voor compensatie verwijst het Ministerie van SZW naar het accres in het gemeentefonds.  

• Als alle Wsw-ers door De Zuidhoek worden vervangen door mensen vanuit de nieuwe doelgroep, ontstaat er 

een tekort van €6.605,- per persoon. Om dergelijke tekorten (op termijn) te voorkomen, moeten er bij De 

Zuidhoek maatregelen worden genomen.  
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3. Participatiewet-taken De Zuidhoek 

De Participatiewet vraagt belangrijke keuzes van gemeenten. Een van de keuzes is de toekomst van het sw-bedrijf. 

Schouwen-Duiveland heeft ervoor gekozen om de groep Wsw-ers bij De Zuidhoek te laten. De Zuidhoek wordt 

eveneens verantwoordelijk voor het creëren van werkplekken voor de nieuwe doelgroep beschut. Daarnaast 

creëert De Zuidhoek werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die werkervaring 

moeten opdoen. Met andere woorden, De Zuidhoek is de sociale werkvoorziening binnen de Gemeente 

Schouwen-Duiveland.  

3.1 Ketenproces 

Het proces voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of een beroep doen op de gemeente (voor zover ze 

behoren tot de doelgroep van de Participatiewet) ziet er op hoofdlijn als volgt uit10. De dienstverlening van De 

Zuidhoek kan op verschillende momenten in het proces worden ingezet.  

 

Toelichting 

• Poort. Uitvoering W&I is gericht op het voorkomen van onnodige instroom en op mensen direct aan de slag 

helpen. Aan de poort kunnen mensen indien nodig direct aan de slag bij De Zuidhoek. Zij gaan dan aan de 

slag op een werkervaringsplek. Uitvoering en regie door het Loket Samenleving en Zorg (LSZ). Termijn 

maximaal drie maanden.  

• Re-integratie gericht op volledige uitstroom. In deze fase wordt gezocht naar de mogelijkheden om mensen 

volledig te laten uitstromen. Er is sprake van directe bemiddeling. Indien nodig, kunnen kleine cursussen zoals 

een taalcursus, werknemersvaardigheden en degelijke worden ingezet. Uitvoering en regie vindt plaats vanuit 

het Loket Samenleving en Zorg. In principe heeft De Zuidhoek in deze fase geen rol. Het gaat om mensen die 

zonder een opstap via De Zuidhoek aan de slag kunnen. Termijn: maximaal zes maanden.  

                                                           

10 Let op dat niet iedereen per se deze stappen één voor één met de bijbehorende termijnen moet doorlopen. In die 

(uitzonderlijke) gevallen waar bijvoorbeeld duidelijk is dat re-integratie op volledige uitstroom niets toevoegt, wordt betrokkene 

direct doorgeleidt naar een participatiebaan of een andere passende voorziening. 

Poort, voorkomen 

instroom, direct aan 

de slag

Re-integratie gericht 

op volledige 

uitstroom naar 

regulier werk

Re-integratie met 

ondersteuning, 

participatiebaan, LKS, 

partieel

Zittend bestand, 

zorg, participatie, 

beschutte arbeid
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• Re-integratie met ondersteuning. Het betreft de groep waarbij het niet (is ge)lukt om ze volledig te laten 

uitstromen. Voor deze groep kan worden gekeken naar de mogelijkheden om partieel uit te stromen en om 

uit te stromen met een LKS. In deze fase kan een werkervaringsplek bij De Zuidhoek worden ingezet, gericht 

op het opdoen van werkervaring en werknemersvaardigheden. Uitgangspunt is dat instrumenten zoals LKS, 

partiële arbeid11, werkervaringsplekken en participatiebanen fungeren als opstap naar volledige uitstroom 

naar reguliere arbeid. Uitvoering en regie vinden plaats vanuit het Loket Samenleving en Zorg. Termijn: 

maximaal zes maanden. Mensen die partieel aan de slag zijn of met LKS, krijgen periodiek een 

loonwaardebepaling.  

• Zittend bestand, zorg en participatie. Het betreft de groep die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kan. 

Voor een deel kan gewerkt worden aan zaken zoals participatie, vrijwilligerswerk en arbeidsmatige 

dagbesteding (vanuit het WMO- en zorgdomein). Voor een ander deel kan men met een indicatie op basis 

van het advies van het UWV aan de slag op een beschutte werkplek bij De Zuidhoek. Deze groepen (indien ze 

een uitkering hebben of aan de slag zijn op een nieuw beschutte werkplek) zitten reeds in de caseload van de 

huidige W&I- en Zuidhoekmedewerkers. 

3.2 Taak voor De Zuidhoek 

De Zuidhoek heeft als taak werk te verschaffen voor diverse groepen. Het gaat om de groep Wsw-ers, de nieuwe 

doelgroep beschut en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die (bij De Zuidhoek) werkervaring moeten 

opdoen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De omvang van de doelgroepen waarvoor De Zuidhoek 

verantwoordelijk is, ontwikkelt zich als volgt1213.  

 

Na zes jaar wordt de uitvoering van de plannen rond De Zuidhoek geëvalueerd. De evaluatie wordt voor het einde 

van 2024 opgeleverd. In de evaluatie wordt onder meer gekeken of de klantenaantallen worden gerealiseerd en of 

het pad naar de structurele situatie bijstelling behoeft.  

Toelichting:  

• Werkervaringsplekken. Het gaat hier om werkplekken voor mensen met een uitkering. We gaan ervan uit dat 

De Zuidhoek, net zoals nu, werkplekken voor deze groepen blijft organiseren. Doel is om de afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen. Het gaat structureel om 40 personen (uitgaande van een standaardwerkweek van 

32 uur)14. De uitkering wordt verstrekt door de gemeente aan betrokkene. Thans ontvangt De Zuidhoek voor 

deze groep vanuit het participatiebudget, jaarlijks een bedrag. Voor deze groep wordt geen lump sum 

bedrag meer jaarlijks overgemaakt aan De Zuidhoek. Per persoon ontvangt De Zuidhoek jaarlijks €4.000,- 

(uitgaand van een 32-urige werkweek) voor begeleiding.  

                                                           

11 Partiële arbeid betreft werk naast de uitkering: mensen hebben een baan, waarnaast de bijstandsuitkering het inkomen 

aanvult tot het sociaal minimum.  
12 Standcijfers ultimo het jaar.  
13 Let op dat we in deze tabel werken met standaardeenheden voor de Wsw-ers en met aantallen banen van 32 uur voor 

‘beschut nieuw’ en de werkervaringsplekken. Zoals hiervoor reeds aangegeven, komt de standaardeenheid overeen met een 

arbeidsplaats van 36 uur voor een Wsw-werknemer die op grond van de Wsw is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie 

matig.  
14 40 Werkervaringsplekken is het voorzieningenniveau dat vanuit De Zuidhoek wordt aangeboden. Naast De Zuidhoek worden 

onder regie van Loket Samenleving en Zorg (LSZ), ook andere voorzieningen aangeboden gericht op re-integratie van de 

doelgroep.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 struct

Werkervaringsplek 37 38 40 40 40 40 40 40

Wsw 192 180 171 163 153 147 141 0

Beschut nieuw 9 12 15 17 19 21 23 62

Totaal 238 230 226 220 212 208 204 102
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Uitgangspunt is dat De Zuidhoek jaarlijks telkens 40 plekken van 32 uur per week beschikbaar heeft en dat de gemeente 

daarvoor in totaal €160K per jaar betaalt. In overleg tussen De Zuidhoek en de gemeente moet worden vastgelegd wat er 

precies voor deze €4.000 per plek geleverd wordt. Ook moeten afspraken worden gemaakt over de vergoeding als de 

gemeente er niet in slaagt om te zorgen voor volledige bezetting (tenminste een deel van de kosten zal wel worden 

gemaakt). Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de situatie waarin de gemeente een groter beroep doet op De 

Zuidhoek om plekken te realiseren.  

• Wsw. De aantallen (in SE; zie de voetnoot hiervoor) zijn berekend op basis van de door de rijksoverheid 

berekende blijfkansen. Het financieel resultaat van deze groep splitsen we op in het subsidieresultaat en het 

operationeel resultaat. Het subsidieresultaat is het saldo van de rijksbijdrage en de totale loonkosten. Het 

subsidieresultaat loopt op tot naar verwachting circa €0,9 mln. negatief in 2020. In de jaren daarna neemt het 

subsidieresultaat af. De Zuidhoek heeft als opdracht om het negatieve subsidieresultaat zoveel mogelijk terug 

te verdienen door een zo positief mogelijk operationeel resultaat.  

• Beschut nieuw. Voor deze groep betaalt de gemeente €8.500,- voor begeleidingskosten. Het is nog niet 

helemaal zeker of het gaat lukken om deze groep voor dat bedrag goed te begeleiden. Hier zijn zowel 

landelijk als op Schouwen-Duiveland nog onvoldoende ervaringen mee. Er wordt uitgegaan van een 

standaardwerkweek van 32 uur. Inschatting landelijk is dat momenteel de vergoeding van €8.500,- 

onvoldoende is. Daarom is er een tijdelijke bonus van €3.000,- per werkplek per jaar. De Zuidhoek spant zich 

zodanig in dat begeleiding kan plaatsvinden voor €8.500,- per werkplek. Daarnaast ontvangt De Zuidhoek 

LKS in overeenstemming met de loonwaarde van deze groep, zoals bepaald in artikel 10d lid 4 van de 

Participatiewet15. Doelstelling: een exploitatieresultaat van nul voor de groep nieuw beschut. Vooralsnog lijkt 

dat niet realistisch (de bonus van €3.000,- wordt niet voor niets verstrekt). Dat neemt niet weg dat op termijn 

gekeken moet worden wat de daadwerkelijke loonwaarde is van de doelgroep nieuw beschut, wat de 

mogelijkheden zijn bij De Zuidhoek en hoe andere sw-bedrijven en gemeenten op dit punt presteren.  

  

                                                           

15 In de begrotingsraming van de gemeente wordt voor de doelgroep nieuw beschut uitgegaan van een gemiddelde 

loonwaarde van 30% ofwel een loonkostensubsidie van 70%. Als de feitelijk te betalen loonkostensubsidie van de gemeente aan 

De Zuidhoek lager is, is sprake van een meevaller voor de gemeentebegroting. Uitgangspunt is dat de feitelijke 

loonkostensubsidies die de gemeente vergoedt aan De Zuidhoek corresponderen met de vastgestelde loonwaarden. Het 

systeem van loonwaardebepaling en de vergoeding aan De Zuidhoek zijn permanent punt van aandacht in de monitoring van 

De Zuidhoek, de midterm reviews en de evaluatie in 2024.  
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In de volgende figuur leggen we een relatie met het vorige hoofdstuk. We verbinden de doelgroepen 

Participatiewet met de groepen waarvoor De Zuidhoek verantwoordelijk is16.  

 

3.3 De Zuidhoek nu en in de toekomst (werksoorten) 

In lijn met het afnemend aantal Wsw-ers transformeert De Zuidhoek naar een compactere organisatie. De 

kerntaak blijft het bieden van werk aan mensen die regulier (nog) niet aan de slag komen. Het aantal Wsw’ers 

neemt af van 192 AE in 2018 naar 141 in 202417. Tegelijkertijd neemt de doelgroep nieuw beschut toe van 9 AE 

naar 23 AE. De re-integratie trajecten waarbij cliënten onderdeel zijn van De Zuidhoek blijven vrijwel gelijk met 

een lichte stijging van 37 in 2018 naar 40 in 2024 gemiddeld over het jaar. In totaal daalt het bestand van De 

Zuidhoek van 238 AE naar 203 AE. Na 2024 neemt het aantal Wsw-ers verder af, tot uiteindelijk nul. Tegelijkertijd 

stijgt het aantal nieuw beschut-banen jaarlijks tot uiteindelijk circa 62 banen. Structureel zorgt De Zuidhoek voor 

40 werkervaringsplekken voor mensen vanuit de doelgroep Participatiewet. Hieronder is de opbouw van de 

organisatie nu en in de toekomst weergegeven. We beperken ons tot het perspectief in 2024. Vanwege allerlei 

onzekerheden, adviseren wij om niet vooruit te lopen op de ontwikkeling na 2024. Keuzes daarover adviseren wij 

te baseren op de in 2024 uit te voeren evaluatie.  

In het volgende overzicht laten we zien welke transitie De Zuidhoek doormaakt naar 2024 (= de middellange 

termijn). Tevens laten we zien waar De Zuidhoek naar verwachting op de langere termijn naartoe groeit. We 

brengen de werksoorten in beeld en het verwachte aantal medewerkers per werksoort. Op de langere termijn 

maken we voor wat betreft het aantal medewerkers per werksoort geen raming. 

                                                           

16 In de toelichting geven we de verwachte aantallen in 2024 en de beschikbare rijksbudgetten in 2024. Deze aantallen en 

budgetten zijn terug te vinden in de tabellen onder 2.3.2 en 2.4.  
17 AE is het aantal arbeidseenheden. Zoals hiervoor aangegeven hanteren we voor de Wsw het aantal standaardeenheden als AE 

(arbeidseenheid) en voor nieuw beschut en voor de werkervaringsplekken 32 uur per week.  
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In de volgende grafiek laten we per werksoort zien wat de verwachte verdeling is van de verschillende 

doelgroepen waarvoor De Zuidhoek verantwoordelijk wordt.  

 

Figuur: Werksoorten verdeeld naar doelgroep in 2024 

 

3.4 Pilot WijkWel  

Naast de basistaken van De Zuidhoek gericht op uitvoering van de Wsw en participatiewet, onderzoekt De 

Zuidhoek de mogelijkheden om bij te dragen aan andere doelen van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Eén van 

die doelen is sociale innovatie. Concreet wil De Zuidhoek één specifiek probleem aanpakken: ouderen 

ondersteunen die steeds langer moeten wonen in wijken waar voorzieningen wegtrekken en de leefbaarheid 

onder druk staat. De Zuidhoek heeft daarom het initiatief genomen tot het pilot WijkWel. WijkWel verzorgt 

vervoer van ouderen uit deze wijken naar voorzieningen elders op het eiland. Het vervoer wordt verricht door 

arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, mensen met een bijstandsuitkering en mensen die zijn aangewezen op 

arbeidsmatige dagbesteding.  

De primaire taken van De Zuidhoek zijn de uitvoering van de Wsw en de participatiewet. Werkzaamheden binnen 

WijkWel kunnen ook ingezet worden als tegenprestatie in het kader van de Participatiewet. De pilot WijkWel geeft 

2018
Groen (45 AE)

Detachering (7 AE)

Schoonmaak (24 AE)

In- en ompak (59 AE)

Wasserij (32 AE)

Montage (24 AE)

Delta elektronica (10 AE)

Begeleid werken (13 AE)

Verspanen (7 AE)

Metaal (18 AE)

2024
Groen (42 AE)

Detachering (9 AE)

Schoonmaak (25 AE)

In- en ompak (43 AE)

Wasserij (41 AE)

Montage (21 AE)

Delta elektronica (10 AE)

Begeleid werken (13 AE)
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primair invulling aan een andere behoefte van het eiland: sociale innovatie en mobiliteit voor ouderen, maar heeft 

ook een link met de uitvoering van de Wsw en de participatiewet, doordat arbeidsgehandicapten en mensen met 

een bijstandsuitkering hiervoor worden ingezet.  

Het is niet helemaal duidelijk hoe WijkWel past binnen het bredere sociale beleid van de gemeente. De pilot kan 

zeker een nuttige bijdrage leveren aan de sociale ambities van Schouwen-Duiveland. Daarvoor zullen 

doelstellingen, het effect, de kosten en de risico’s in beeld gebracht moeten worden. Ons advies is om hier 

duidelijke afspraken met elkaar over te maken in een pilotplan, met een duidelijk begin- en eindpunt. Een van de 

vragen is of WijkWel moet worden gezien als tijdelijk pilot, of dat het de opmaat is naar een nieuwe structureel uit 

te voeren activiteit. Wij gaan hier verder op in, in het hoofdstuk hierna over governance.  

3.5 Verkenning leerwerkplekken  

Naast de huidige taken onderzoekt De Zuidhoek de mogelijkheden om leerwerktrajecten aan te bieden in 

samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Concreet betekent dit dat mensen in een technisch beroep worden 

opgeleid bij De Zuidhoek en dat zij in de loop van een jaar in dienst komen bij een privaat bedrijf. De Zuidhoek 

spreekt in dat geval over ‘Deltabanen’.  

Ook hier is het de vraag hoe de leerplekken passen binnen het bredere beleid op het terrein van werk en inkomen 

van de gemeente.  

Ook hier zullen doelstellingen, het effect, de kosten en de risico’s in beeld gebracht moeten worden. Evenals bij 

WijkWel is ons advies om duidelijke afspraken te maken in een pilotplan, met een duidelijk begin- en eindpunt. 

Ook hier is het de vraag of de leerwerkplekken bedoeld zijn als tijdelijke activiteit of dat het de bedoeling is om ze 

structureel op te nemen in het takenpakket. Wij gaan hier verder op in, in het hoofdstuk hierna over governance. 

3.6 Samenvattend 

• Binnen de Gemeente Schouwen-Duiveland voert het Loket Samenleving en Zorg (LSZ) regie op het 

ketenproces in het kader van de Participatiewet. De Zuidhoek biedt op verschillende plekken binnen de keten 

werkervaringsplekken aan, gericht op uitstroom, voor mensen die niet zelfstandig aan de slag kunnen komen. 

De Zuidhoek verzorgt eveneens werkplekken voor de doelgroep nieuw beschut.  

• Naast (in tijd gelimiteerde) werkervaringsplekken blijft De Zuidhoek verantwoordelijk voor de doelgroep Wsw.  

• In totaal gaat het aantal mensen dat bij De Zuidhoek aan de slag is, omlaag van 238 in 2018 naar 204 in 2024. 

Structureel zijn er 102 mensen aan de slag bij De Zuidhoek.  

• Met het oog op de werkzaamheden van De Zuidhoek wordt een aantal slecht renderende werksoorten 

afgestoten (Verspanen en Metaal). Daarnaast gaan mensen van minder naar beter renderende werksoorten.  

• Naast de reguliere werkzaamheden voert De Zuidhoek thans twee pilots uit: WijkWel en Leerwerkplekken. 

Ons advies is dat bij pilots een duidelijk pilotplan wordt opgesteld met een begin- en eindpunt. De pilot 

wordt afgesloten met een pilotevaluatie, op basis waarvan keuzes worden gemaakt voor het eventuele 

vervolg (zie ook verderop in het hoofdstuk planning en governance). 
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4. Financiën van De Zuidhoek 

Berenschot heeft samen met De Zuidhoek een financiële analyse uitgevoerd en een plan van aanpak gemaakt 

voor de toekomst van De Zuidhoek. In dit memo lichten we de voorgestelde wijzigingen toe en leggen we het 

effect op de begroting uit. Er is geen subsidierelatie met de Zuidhoek: de Zuidhoek is geen aparte entiteit. We 

begroten de kosten voor de Zuidhoek, dit is volledig geconsolideerd in de gemeentelijke jaarrekening. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de ramingen: 

• De netto toegevoegde waarde en overige bedrijfskosten per SE over 2017. 

• De aantallen werkervaringsplekken en nieuw beschut plekken zoals in het vorige hoofdstuk uitgewerkt.  

• De rijksbijdrage en aantallen Wsw zoals in de septembercirculaire 2018 opgenomen 

4.1 Subsidieresultaat 

De komende jaren zal door natuurlijk verloop en uitvoering van de Participatiewet het subsidieresultaat 

substantieel worden beïnvloed. In onderstaande tabel zijn de mutaties van deze onbeïnvloedbare factoren en hun 

effect op het subsidieresultaat weergegeven. Onder subsidieresultaat verstaan wij de totale rijksbijdrage minus de 

loonkosten voor zowel Wsw’ers als nieuw beschut.  

 

Tabel: Subsidieresultaat 

De mutaties zullen hieronder kort worden toegelicht: 

• Daling aantal Wsw’ers. Doordat het aantal Wsw’ers daalt van 192 in 2018 naar 141 in 2024, dalen ook de 

loonkosten. Dit heeft een fors effect oplopend naar €1.462K in 2024. Dit effect was nog niet meegenomen in 

de begroting. De afname van de rijksbijdrage was wel al meegenomen. 

• Stijging aantal nieuw beschut. Door toename van de doelgroep nieuw beschut de komende jaren (van 9 in 

2018 naar 23 in 2024) zullen de loonkosten voor nieuw beschut toenemen. Dit heeft een negatief effect 

oplopend naar €290K. 

• Herrubricering subsidie-effecten nieuw beschut. Momenteel is het subsidietekort op nieuw beschut niet 

opgenomen in de gemeentebegroting onder De Zuidhoek. Dit zou wel moeten gebeuren.  

4.2 Operationeel resultaat 

De komende jaren zou bij homogene krimp van de populatie het operationeel resultaat van De Zuidhoek fors 

verslechteren. In dit plan zijn verschillende maatregelen genomen om het operationeel resultaat op peil te houden 

en zelfs te laten stijgen. Hieronder ziet u een overzicht van de effecten op het operationeel resultaat en een 

toelichting op deze verschillende effecten. 

x € 1.000 '19 '20 '21 '22 '23 '24

Subsidieresultaat voor mutaties -508 -732 -864 -1018 -1081 -1190

Daling aantal WSW'ers 366 619 844 1125 1293 1462

Stijging aantal Nieuw Beschut -42 -110 -155 -200 -245 -290

Herrubricering subsidie-effecten Nieuw Beschut -202 -202 -202 -202 -202 -202

Subsidieresultaat na mutaties -412 -450 -402 -320 -259 -245
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Tabel: Operationeel resultaat 

• Operationeel resultaat voor mutaties. Hierin is het operationeel resultaat opgenomen zoals dit nu in de 

gemeentebegroting is opgenomen. 

• Daling resultaat wegens daling populatie. Doordat het aantal Wsw’ers de komende jaren afneemt (van 192 SE 

in 2018 naar 141 SE in 2024) en doelgroep niet zo hard stijgt om dit te compenseren, zal zonder maatregelen 

te nemen het operationeel resultaat dalen, doordat minder wordt geproduceerd en een groot deel van de 

kosten constant blijven. Dit negatieve effect op het operationeel resultaat loopt op naar zo’n €273K in 2024. 

• Groei wasserij. Met Gaverland is een afspraak gemaakt over de groei van de wasserij en er zijn nieuwe 

afspraken gemaakt over de doorgefactureerde dienstverlening die De Zuidhoek voor Gaverland verricht. Dit 

heeft een positief effect op het operationeel resultaat van structureel €69.000,-. Het operationeel resultaat 

gaat door deze prijsafspraken van €4.000,- negatief per fte naar €1.500,- negatief per fte. 

• Sluiten metaal. De afdeling metaal maakt al jaren verlies. Het operationeel resultaat van de afdeling is nu zo’n 

€6.000,- negatief per medewerker per jaar en dit zal de komende jaren (t/m 2020) verder oplopen naar 

€15.000,- negatief per medewerker per jaar met 8 man (ruim €120K in totaal). Daarom wordt besloten te 

stoppen met de afdeling metaal in 2021. Voor één klant zullen de metaalactiviteiten worden ondergebracht 

bij technische montage. Alle andere klanten zullen worden afgebouwd. De medewerkers van deze afdelingen 

zullen voornamelijk naar technische montage gaan. Door het sluiten van metaal zal de productieruimte 

metaal leeg komen te staan, terwijl de huisvestingskosten hiervan doorlopen: dat kost zo’n €45.000,- per jaar. 

Netto levert het sluiten van metaal hiermee €79.000,- per jaar op. 

• Sluiten verspanen. De afdeling verspanen is, afgezien van de klant Delta elektronica, verliesgevend met een 

operationeel resultaat van zo’n -€8.800,- per medewerker per jaar. Dit verlies loopt in 2019 op naar -€16.000,- 

per medewerker. Daarom wordt gestopt met alle verspanende activiteiten, niet zijnde Delta Elektronica, in 

2020. Dit levert vanaf 2020 zo’n €49.000,- per jaar op. De meeste medewerkers zullen bij technische montage 

gaan werken. Een ander deel zal naar Delta elektronica kunnen doorstromen.  

• Uitbreiding Delta elektronica. Met Delta elektronica is een afspraak gemaakt. De Zuidhoek hoeft voor Delta 

elektronica niet langer zelf in machines te investeren, maar breidt wel de productie-activiteiten uit. Het aantal 

x € 1.000 '19 '20 '21 '22 '23 '24

Operationeel resultaat voor mutaties -174 -174 -173 -173 -173 -173

Daling resultaat wegens daling populatie 197 -40 -127 -181 -208 -273

Groei wasserij 87 78 74 66 57 69

Sluiten metaal 0 0 79 79 79 79

Sluiten verspanen 0 49 49 49 49 49

Uitbreiding Delta Elektronica 105 93 96 96 96 100

Relatieve groei schoonmaak 36 35 58 62 50 49

Van binnen naar buiten (detachering) 2 3 17 31 32 37

Relatieve groei groen 90 69 77 65 36 42

Reductie formatie primair proces 0 0 0 0 0 110

Reductie overhead 0 0 0 0 0 85

Verhuuropbrengsten voor leegstaande ruimtes 0 0 8 15 15 15

Synergievoordelen Groen en Schoonmaak pm pm pm pm pm pm

Operationeel resultaat na mutaties voor bestemmingsreserve 343+pm 114+pm 157+pm 110+pm 32+pm 189+pm

Onttrekking bestemmingsreserve herstructurering (huisvesting) 0 0 38 30 30 0

Onttrekking bestemmingsreserve herstructurering (natuurlijk verloop) 0 0 80 80 80 0

Operationeel resultaat na mutaties na bestemmingsreserve 343+pm 114+pm 275+pm 220+pm 142+pm 189+pm
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werknemers uit de doelgroep neemt echter niet toe. Dit plan levert structureel €100.000,- per jaar op. 

€95.000,- zit in hogere opbrengsten, €5.000,- zit in lagere kosten (voornamelijk onderhoudskosten). 

• Relatieve groei schoonmaak. Hoewel de populatie krimpt, blijft het aantal mensen werkzaam bij schoonmaak 

constant en is in bepaalde jaren zelfs een lichte stijging voorspeld. Voor een deel komt dit vanuit de 

doelgroep nieuw beschut. Doordat de afdeling schoonmaak een positief operationeel resultaat heeft van zo’n 

€7.800,- per medewerker per jaar (meer dan andere werksoorten), heeft dit een positief effect op het 

operationeel resultaat oplopend naar zo’n €49.000,- structureel per jaar. 

• Van binnen naar buiten (detachering). Hoewel er niemand verplicht van binnen naar buiten gaat, gaat De 

Zuidhoek wel kijken wie er van binnen naar buiten wil. We verwachten hiermee dat het aantal 

detacheringsplaatsen met 2 zal toenemen, in plaats van afnemen met wegens krimp van de populatie. Dit 

heeft een positief effect op het operationeel resultaat structureel €37.000,- per jaar. 

• Relatieve groei groen. Hoewel de populatie krimpt wordt er voor Groen een lichte stijging voorspeld. Voor een 

deel komt de groei vanuit de doelgroep nieuw beschut. Doordat de afdeling groen een positief operationeel 

resultaat heeft van zo’n €7.400,- per medewerker per jaar (meer dan de meeste andere werksoorten), gaat het 

totale operationele resultaat omhoog. 

• Reductie formatie primair proces. De populatie krimpt. Het aantal medewerkers in het primair proces 

(bedrijfsleiders, werkleiders, etc.) kan daardoor op termijn omlaag. In 2024 zal door natuurlijk verloop een 

aantal medewerkers uitstromen. Mogelijk hoeven deze medewerkers, met het krimpende Wsw-bestand, niet 

te worden vervangen. Aan de andere kant moet er rekening mee worden gehouden dat de doelgroep steeds 

meer begeleiding vraagt, waardoor het wel nodig is dat deze medewerkers moeten worden vervangen. Wij 

gaan er nu van uit dat reductie mogelijk is. Maar te zijner tijd zal dat definitief worden beoordeeld en 

gewogen.   

• Reductie overhead. Het zelfde geldt ten aanzien van de overhead. In 2024 zullen door natuurlijk verloop een 

aantal medewerkers binnen overheadfuncties uitstromen. Deze zullen niet worden vervangen. Dit levert vanaf 

2024 structureel €85.000,- per jaar op.  

• Verhuuropbrengsten voor leegstaande ruimtes. Naar verwachting komt door sluiting van de metaalafdeling 

een deel van de ruimte vrij. Deze ruimte zal worden verhuurd. We gaan ervan uit dat medio 2021 een huurder 

is gevonden. Het huurbedrag is naar verwachting zo’n €15.000,- per jaar structureel. 

• Synergievoordelen Groen en Schoonmaak: Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de efficiency van de 

uitvoering van Groen en Schoonmaak te verbeteren, waaronder het onder één dak brengen van Groen en 

Schoonmaak met de betreffende onderdelen van de gemeente Schouwen-Duiveland. Er zijn nog geen 

definitieve keuzes gemaakt. Daarom weten we nog niet wat deze besparing gaat opbrengen en zetten we de 

besparing op pm. 

• Operationeel resultaat na mutaties voor bestemmingsreserve. Gegeven deze mutaties zien we dat het 

operationeel resultaat over alle jaren positief blijft, ook zonder dat de onttrekkingen uit de 

bestemmingsreserve herstructurering zijn meegenomen. De bestemmingsreserve herstructurering is een door 

de gemeente opgenomen post op de begroting (een soort reservering) voor specifieke doeleinden die de 

komende jaren kunnen voorvallen. 

• Onttrekking bestemmingsreserve herstructurering (huisvesting). In 2021 wordt gestopt met metaal. De kosten 

die gemoeid zijn met deze transitie worden ten delen vergoed vanuit de bestemmingsreserve 

herstructurering.  

• Onttrekking bestemmingsreserve herstructurering (natuurlijk verloop). Metaal wordt gesloten in 2021. De 

achterblijvende personeelskosten, worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve herstructurering. 
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• Operationeel resultaat na mutaties na bestemmingsreserve. Gegeven deze mutaties zien we dat het 

operationeel resultaat over alle jaren positief blijft, met hier en daar wat fluctuaties. Het operationeel resultaat 

in 2024 is tenminste €189.000,-. 

4.3 Samenvattend 

In de volgende tabel brengen we het subsidieresultaat en het operationeel resultaat – na het doorvoeren van 

diverse efficiency-maatregelen - bij elkaar en presenteren we het verwachte exploitatieresultaat van De Zuidhoek 

voor inzet van de bestemmingsreserve en na inzet van de bestemmingsreserve.  

 

Toelichting op de tabel:  

• In de tabel hierboven laten we eerst het subsidieresultaat zien, zoals berekend in paragraaf 4.1 (zie laatste rij 

in de tabel Subsidieresultaat).  

• Vervolgens presenteren we het operationeel resultaat. Het operationeel resultaat berekenden we in de vorige 

paragraaf. In de tabel hierboven presenteren we het Operationeel resultaat na mutaties voor 

bestemmingsreserve (zie de rij ‘Operationeel resultaat na mutaties voor bestemmingsreserve’).  

• De som van het subsidieresultaat en het operationeel resultaat is gelijk aan het verwachte exploitatieresultaat 

voor bestemmingsreserve, voor De Zuidhoek.  

• Daarna presenteren we de inzet van bestemmingsreserves. De bedragen in de bovenstaande tabel zijn de 

som van de twee rijen ‘onttrekking bestemmingsreserve’ uit de tabel Operationeel resultaat uit de vorige 

paragraaf.  

• De som van de inzet bestemmingsreserves en het exploitatieresultaat voor bestemmingsreserve levert het 

exploitatieresultaat na bestemmingsreserve op (laatste rij van de tabel).  

Het exploitatieresultaat van De Zuidhoek blijft vooralsnog negatief. Dat wordt veroorzaakt door het negatieve 

subsidieresultaat, als gevolg van de forse rijksbezuinigingen. Zoals eerder aangegeven zal vrijwel geen enkel sw-

bedrijf erin slagen om de rijksbezuinigingen door efficiency-maatregelen volledig te compenseren. Ondanks de 

tekorten op de langere termijn, zijn de verwachte resultaten van De Zuidhoek relatief goed. Het operationeel 

resultaat wordt verder verbeterd als de synergievoordelen zijn ingevuld.  

4.4 Tot slot 

De hiervoor beschreven maatregelen en financiële consequenties gelden als kader voor de komende jaren. Dat 

betekent niet dat de begroting in beton is gegoten. Er kunnen zich mee- of tegenvallers voordoen. Het ligt in de 

rede dat als uitgangspunt geldt dat tegenvallers worden gecompenseerd door De Zuidhoek zelf. Meevallers vallen 

vrij voor de algemene gemeentebegroting.  

Het staat de gemeente uiteraard altijd vrij om te kiezen voor intensiveringen en extensiveringen. Deze kunnen het 

gevolg zijn van veranderingen in de externe omgeving. Vanuit de optiek van bestendigheid ligt het voor de hand 

om hier terughoudend mee om te gaan. Dat biedt rust en duidelijkheid bij de verschillende stakeholders, zodat de 

focus gericht kan worden op het realiseren van een zo goed mogelijk resultaat.  

Voor nieuwe initiatieven wordt het instrument van pilots voorgesteld. Pilots wijken af van de reguliere 

werkzaamheden. Ze zijn erop gericht om te experimenteren met nieuwe/andere activiteiten om te zien of en zo ja, 

op welke wijze deze structureel in de organisatie kunnen worden opgenomen. De pilots bevatten een 

businesscase en een duidelijk kader. In de pilot wordt onderzocht of de businesscase kan worden gerealiseerd.  

x €1.000,- '19 '20 '21 '22 '23 '24

Subsidieresultaat na mutaties -412 -450 -402 -320 -259 -245

Operationeel resultaat na mutaties voor bestemmingsreserve 343+pm 114+pm 157+pm 110+pm 32+pm 189+pm

Exploitatieresultaat voor inzet bestemmingsreserve -69+pm -336+pm -245+pm -210+pm -227+pm -56+pm

Inzet bestemmingsreserves 0 0 118 110 110 0

Exploitatieresultaat na inzet bestemmingsreserves -69+pm -336+pm -128+pm -100+pm -117+pm -56+pm
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5. Planning en governance 

5.1 Algemeen 

Er zijn in het verleden duidelijke keuzes gemaakt over de verhouding tussen De Zuidhoek en de gemeente. De 

Zuidhoek is onderdeel van de Gemeente Schouwen-Duiveland. De gemeente heeft direct invloed. De directeur 

van De Zuidhoek legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris maakt 

afspraken met de directeur over te behalen resultaten en ziet erop toe dat het er komt. Wij vinden een dergelijke 

verhouding passend bij de veranderingen die optreden als gevolg van de Participatiewet en de risico’s die De 

Zuidhoek vanwege deze veranderingen loopt.  

Ons advies is dat ter ondersteuning van de relatie tussen De Zuidhoek en de (rest van de) gemeente een 

accounthouder Zuidhoek wordt aangesteld (deze functie zou gecombineerd kunnen worden met de functie 

beleidsmedewerker Participatie). De accounthouder richt zich zowel op de financiën als op de inhoud van het 

beleid en de uitvoering. Het gaat om een zware seniorfunctie. De accounthouder heeft zowel bewezen kennis en 

ervaring op het beleidsvlak als op financieel terrein. De accounthouder is directe adviseur van de 

gemeentesecretaris. Er moet rekening gehouden worden met werkzaamheden van 20 uur per week. De 

accounthouder is volledig op de hoogte van de ontwikkelingen bij De Zuidhoek. Hij/zij bereidt de Zuidhoek-

kwartaaloverleggen voor (zie hierna).  

De Zuidhoek is een uitvoeringsorganisatie. De nauwe relatie tussen de gemeenten en De Zuidhoek laat onverlet 

dat een zekere mate van handelingsvrijheid gewenst is. In de relatie met opdrachtgevers en opdrachtnemers moet 

snel en adequaat gehandeld kunnen worden. Momenteel is die vrijheid geborgd. Wij hebben geen signalen dat 

op dat punt aanpassing nodig is. Ook voor de toekomst gaan we ervan uit dat de huidige verhouding passend is.  

De vraag kan gesteld worden hoe de begroting van De Zuidhoek zich verhoudt ten opzichte van de 

gemeentebegroting. Zou de begroting van De Zuidhoek, als onderdeel van de gemeente, niet vervlochten moeten 

worden in de gemeentebegroting? Wij bevelen dit niet aan. Hoewel De Zuidhoek onderdeel is van de gemeente, 

is het tot op zekere hoogte een zelfstandige entiteit. Het bedrijf heeft eigen overhead en eigen 

productieafdelingen. Een eigen begroting is noodzakelijk voor sturing en verantwoording. Besluitvorming vindt 

ook plaats op basis van De Zuidhoek begroting. Daarom adviseren wij dat De Zuidhoek een eigen begroting 

behoudt. Tegelijkertijd is ons advies wel dat er een applicatie wordt ontwikkelt die een directe relatie legt tussen 

de begrotingsposten van De Zuidhoek en de gemeentebegroting, zodanig dat direct zichtbaar is wat het 

financieel effect is van een mutatie bij De Zuidhoek op de gemeentebegroting.  

5.2 Planning- en controlcyclus 

Voor de uitvoering van het hiervoor beschreven plan in de hoofdstukken 3 en 4, worden ten aanzien van de 

monitoring en eventuele bijsturing de volgende afspraken gemaakt.  

• De hiervoor beschreven plannen en de bijbehorende budgetten in de hoofdstukken 3 en 4 gelden als kader 

voor de uitvoering van De Zuidhoek.  

• Het kader heeft betrekking op de omvang van de doelgroepen (zie hoofdstuk 3), de middelen die vanuit de 

gemeente beschikbaar worden gesteld (zie hoofdstuk 4) en de verschillende werksoorten (zie hoofdstuk 3).  

• Daarnaast worden pilots uitgevoerd (WijkWel en Leerwerkbanen), onder meer om de haalbaarheid en 

wenselijkheid te onderzoeken om de betreffende taken structureel op te nemen in het takenpakket van De 

Zuidhoek (zie hoofdstuk 3).  

• Pilots worden vooraf gegaan door een pilotplan. Het pilotplan bevat de kaders van de pilot: welke 

doelstellingen moeten worden gerealiseerd, wat zijn de kosten, hoe is de financiering geregeld en wat zijn de 

risico’s? Wat is de begin- en wat is de einddatum van de pilot? Tevens geeft het plan aan wat de bedoeling is 
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van de pilot: gaat het om onderzoek naar de mogelijkheid om de activiteit structureel in het takenpakket van 

De Zuidhoek op te nemen of heeft de pilot een ander doel? Het college beslist op basis van het pilotplan.  

• Pilots worden afgesloten met een evaluatie. De pilotevaluatie bevat een advies over wat er met de uitkomsten 

van het pilot moet worden gedaan. Het college beslist over eventuele vervolgstappen.  

• Jaarlijks stelt De Zuidhoek op basis van de begroting een jaarplan op. Het jaarplan beschrijft de activiteiten 

die op PMC-niveau worden ondernomen voor het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Tevens gaat 

het jaarplan in op de in dat jaar voorgenomen activiteiten in het kader van (eventueel) lopende pilots dan wel 

op te starten pilots.  

• Op gemeenteniveau vindt vier keer per jaar overleg plaats over de voortgang. Het overleg vindt plaats onder 

voorzitterschap van de gemeentesecretaris. Daarnaast zijn aanwezig de directeur van De Zuidhoek, een 

vertegenwoordiger van de afdeling financiën en een accounthouder vanuit de gemeente. De 

overlegmomenten volgen de begrotingscyclus (begroting, bestuursrapportages en verantwoording).  

• De Zuidhoek stelt voor het overleg een voortgangsrapportage op, waarin wordt beschreven in hoeverre de 

organisatie nog op koers ligt dan wel waar van de koers wordt afgeweken. De voortgangsrapportage gaat in 

op het gerealiseerde en te verwachten aantal klanten/medewerkers, de opbrengsten en de kosten en de 

afbouw en reorganisatie van de betreffende werksoorten. Waar nodig worden in de voortgangsrapportage 

voorstellen gedaan voor aanpassing van de planning, inclusief de eventueel bijbehorende begrotingsmutatie. 

In de voortgangsrapportage wordt ook de voortgang besproken van de pilots.  

• Voor het einde van 2024 wordt de uitvoering van de voorgenomen activiteiten door De Zuidhoek 

geëvalueerd. In 2020 en in 2022 wordt een midterm review uitgevoerd. De evaluatie en de midterm reviews 

worden uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De resultaten van de 

midterm reviews en de evaluatie worden door het college ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

• De midterm reviews gaan na hoe De Zuidhoek presteert gegeven de gemaakte plannen. Tevens wordt 

nagegaan of verdere prestatieverbeteringen mogelijk zijn. De midterm reviews doen daarvoor aanbevelingen.  

• De evaluatie gaat eveneens na of de nu gestelde doelen zijn gerealiseerd. Tevens wordt in de evaluatie 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn van doorontwikkeling van De Zuidhoek na 2024. De evaluatie bevat 

aanbevelingen over de doorontwikkeling.  

• De resultaten van de midterm reviews en evaluatie worden door het college ter instemming, vergezeld door 

een raadsvoorstel, voorgelegd aan de gemeenteraad.  

5.3 Samenvatting op te leveren documenten 

In de planning- en controlcycli zoals hiervoor beschreven worden diverse periodiek op te leveren documenten 

genoemd. De indruk kan ontstaan dat het een overload aan documenten is. Wij denken echter dat er sprake is van 

de reguliere documentatie in het kader van de planning- en controlcyclus. Zo is het jaarplan feitelijk een 

onderbouwing en nadere precisering van de begroting. De voortgangsrapportages zijn feitelijk reguliere 

managementrapportages, die je sowieso nodig hebt om te sturen. Bovendien komen die qua timing vaak tegelijk 

met een begroting, waardoor deze tevens dienen als onderbouwing voor de begrotingscijfers. Kortom, veel 

documenten versterken elkaar. Als de cyclus goed loopt, leidt het in de praktijk tot efficiëntere processen in plaats 

van – die zorg zou kunnen ontstaan – dat veel onnodige bureaucratie ontstaat. Hierna geven we een 

samenvatting van de diverse, periodiek op te leveren documenten.  

Planning (vooraf) 

• Begroting: het gaat om de reguliere begroting die jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt 

opgesteld en vastgesteld. De begroting is gebaseerd op het plan van aanpak.  

• Jaarplan: jaarlijks wordt op basis van de vastgestelde begroting een jaarplan geschreven. Het jaarplan bevat 

op PMC-niveau de te realiseren doelstellingen en de te ondernemen activiteiten.  
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• Pilotplan: voorafgaand aan een pilot wordt een pilotplan opgesteld. Het pilotplan wordt als opdracht aan de 

directeur van De Zuidhoek, vastgesteld door de gemeentesecretaris.  

Monitoring (tijdens het uitvoeringsjaar) 

• Na afloop van elk kwartaal wordt een voortgangsrapportage opgesteld. De voortgangsrapportage beschrijft 

de resultaten in het afgelopen kwartaal en de te ondernemen acties om de doelen voor de rest van het jaar te 

realiseren.  

• In de voortgangsrapportage wordt beschreven in hoeverre de organisatie nog op koers ligt dan wel waar van 

de koers wordt afgeweken. De voortgangsrapportage gaat in op het gerealiseerde en te verwachten aantal 

klanten/medewerkers, de opbrengsten en de kosten en de afbouw en reorganisatie van de betreffende 

werksoorten.  

• Waar nodig bevat de voortgangsrapportage voorstellen voor aanpassing van de planning, inclusief de 

eventueel bijbehorende begrotingsmutatie. 

Verantwoording en evaluatie (na afloop) 

• Jaarverslag en -verantwoording: beschrijven de mate waarin de doelen in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.  

• Pilotevaluatie: na afloop van een pilot volgt een pilotevaluatie. De pilotevaluatie bevat een advies over wat er 

wordt gedaan met de opbrengsten van de pilot. De pilotevaluatie wordt vastgesteld door het college.  

• Midterm review: in 2020 en 2022 wordt een midterm review uitgevoerd. Nagegaan wordt of de doelen 

worden gerealiseerd en of eventuele (verdere) prestatieverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. 

Afgewogen moet worden of de midterm review aanleiding geeft tot bijstelling.  

• Evaluatie: in 2024 wordt het plan van aanpak geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten over het vervolg 

(na 2024).  

5.4 Agenda Zuidhoek-overleg 

De volgende tabel laat een mogelijke agenda zien van de vier Zuidhoek-bijeenkomsten.  

Zuidhoek-

overleg 

Begroting Zuidhoek 

(opleverdatum) 

Verantwoording Zuidhoek 

(opleverdatum) 

Verantwoording aan 

gemeenteraad 

(opsteldatum, 

vaststellingsdatum) 

Over meerdere 

jaren 

Voorjaar (april)  Voortgangsrapportage 1 (april) Programmarapportage 

(april/mei, vaststelling juni) 

 

Zomer 

(augustus) 

Begroting (juli) Voortgangsrapportage 2 (juli) Programmarapportage 

(oktober, vaststelling 

december) 

 

Najaar 

(oktober) 

Concept jaarplan 

(oktober) 

Voortgangsrapportage 3 

(oktober) 

Begroting (juli/augustus, 

vaststelling november) 

 

Winter 

(februari) 

 Voortgangsrapportage 4 

(januari) 

 Midterm review + 

Evaluatie 

Jaarverslag en -verantwoording 

(februari) 

Programmarekening 

gemeente (januari/februari, 

vaststelling juni/juli) 

In de tabel zijn bij deze overleggen aangegeven wanneer de Zuidhoek stukken aanlevert die op het overleg 

worden besproken: dit is uitgesplitst in begrotingsstukken en verantwoordingsstukken. Daarnaast is aangegeven 

wanneer de stukken naar de gemeenteraad moeten en wanneer deze door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
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Tijdens het voorjaarsoverleg in april worden de resultaten van het eerste kwartaal besproken. De Zuidhoek levert 

hiervoor in april een voortgangsrapportage aan over het eerste kwartaal. Deze rapportage wordt ook verwerkt in 

de programmarapportage die in juni door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Tijdens het zomeroverleg in 

augustus wordt de begroting voor het volgende jaar besproken en de voortgangsrapportage van het tweede 

kwartaal (deze rapportage wordt ook verwerkt in de programmarapportage die in december wordt vastgesteld). 

De begroting dient in juli door de Zuidhoek te worden aangeleverd aan de gemeente. Deze wordt in juli en 

augustus verwerkt en in oktober door de gemeente vastgesteld. Bij het najaarsoverleg in oktober wordt het 

concept jaarplan van de Zuidhoek en de voortgangsrapportage over het derde kwartaal besproken. In februari 

vindt het winteroverleg plaats, waarbij het jaarverslag (inclusief jaarrekening) en de verantwoording van de 

Zuidhoek wordt besproken. Deze wordt meegenomen in de programmarekening van de gemeente welke in juni 

of juli wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In 2020 en 2022 dient er een midterm review te worden 

gehouden om de voortgang van het plan dat er nu ligt te evalueren en waar nodig aan te passen voor de periode 

hierop volgend. Deze midterm review vindt plaats tijdens het winteroverleg. 

5.5 Indicatoren 

Om de komende jaren goed te monitoren of de transitie van De Zuidhoek volgens plan verloopt, is het verstandig 

een aantal indicatoren in de gaten te houden. De belangrijkste transitie komt voort uit het selectief krimpen of 

groeien in bepaalde afdelingen/PMC’s. Een ander deel komt voort uit kostenbesparingen. De selectieve groei en 

krimp is goed op kwartaal-niveau te monitoren. Een oordeel over kostenbesparingen kan vaak pas goed gemaakt 

worden bij het vaststellen van de jaarrekening: het is dus beter dit jaarlijks te monitoren. Een goede PMC-analyse 

ieder jaar is hiervoor gewenst. Deze kan eenmalig worden opgesteld (verdeelsleutels bepaald) en hoeft daarna 

alleen maar ieder jaar te worden geactualiseerd. Deze indicatoren, zowel op jaar- als kwartaalniveau, zouden 

moeten worden vergeleken met de waarden zoals vastgesteld in het plan en waar nodig moet worden 

bijgestuurd. De waarden voor deze indicatoren uit het plan zijn hierna weergegeven: 

 

Tabel: Overzicht van de verwachte indicatorwaardes waarmee de uitvoering van het plan van aanpak kan worden 
gemonitord 

Indicatoren

Ieder kwartaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantal WSW’ers 192 180 171 163 153 147 141

Aantal Nieuwe Doelgroep Nieuw Beschut 9 12 15 17 19 21 23

Aantal Nieuwe Doelgroep Regulier tijdelijk werkzaam bij de Zuidhoek 37 38 40 40 40 40 40

Aantal Nieuwe Doelgroep Regulier permanent werkzaam bij de Zuidhoek 0 0 0 0 0 0 0

Percentuele verdeling medewerkers over PMC’s:

Groen 19% 20% 20% 21% 21% 21% 21%

Detachering 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4%

Schoonmaak 10% 11% 11% 12% 13% 12% 12%

Verspanen 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Delta elektronica 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5%

Metaal 8% 4% 4% 0% 0% 0% 0%

(Elektro-)Montage 10% 10% 9% 12% 11% 10% 11%

In- en ompak 25% 25% 27% 24% 22% 22% 21%

Wasserij 13% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

Begeleid werken 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Ieder jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Operationeel resultaat per SE (totaal WSW+ nieuwe doelgroepen) 208€                   1.708€               720€                   1.472€               1.270€               921€                   1.168€               

Operationeel resultaat per SE per afdeling/PMC

Groen 1.431€               1.602€               1.514€               1.559€               1.517€               1.381€               1.415€               

Detachering 351€                   360€                   365€                   429€                   499€                   506€                   531€                   

Schoonmaak 431€                   488€                   487€                   593€                   622€                   570€                   573€                   

Verspanen -179€                 -214€                 -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Delta elektronica 405€                   536€                   494€                   522€                   542€                   550€                   581€                   

Metaal -336€                 -501€                 -550€                 -205€                 -213€                 -217€                 -221€                 

(Elektro-)Montage -7€                      -75€                   -111€                 -376€                 -496€                 -572€                 -266€                 

In- en ompak -1.192€              -1.270€              -1.297€              -1.408€              -1.531€              -1.584€              -1.279€              

Wasserij -537€                 -179€                 -222€                 -246€                 -290€                 -342€                 -290€                 

Begeleid werken -158€                 -170€                 -176€                 -186€                 -201€                 -208€                 -190€                 

Opbouw bedrijfskosten per SE

Werkleiders 4.894€               5.077€               5.184€               5.347€               5.552€               5.661€               5.186€               

Overhead 2.977€               3.088€               3.140€               3.227€               3.350€               3.414€               3.062€               

Huisvesting 2.247€               2.331€               2.370€               2.169€               2.288€               2.332€               2.525€               

Overige bedrijfskosten 2.006€               1.978€               1.839€               1.823€               1.847€               1.812€               1.797€               
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We merken we op dat het hier alleen indicatoren betreft met betrekking tot de PMC’s. Voor eventuele pilots zoals 

WijkWel en leerwerkbanen zullen, op basis van de te ontwikkelen pilotplannen, ook indicatoren moeten worden 

ontwikkeld. Deze zullen ook moeten worden meegenomen in de voortangsrapportages, midterm reviews en 

evaluatie.  

Tot slot merken we op dat de klanttevredenheid moet worden gemonitord. De klanttevredenheid is van belang 

voor het geheel van de Participatiewet. Het ligt in de rede dat de gemeente de klanttevredenheid periodiek volgt. 

In het verlengde daarvan moet de klanttevredenheid bij De Zuidhoek worden gemeten. Dat is te meer van belang 

omdat De Zuidhoek een organisatie in transitie is. Het risico is dan mogelijk groter dat de klanttevredenheid 

onder druk komt te staan.  

5.6 Risicoparagraaf 

We merken op dat de Participatiewet een gezamenlijke, landelijke zoektocht is naar de meest wenselijke en 

mogelijke vormen van ondersteuning van mensen die niet in staat zijn om zelfstandig aan de slag te komen en te 

blijven bij (reguliere) werkgevers. Het huidige perspectief (van de rijksoverheid) is duidelijk. Ontdekt moet worden 

of dit kan worden gerealiseerd. Het is niet uit te sluiten dat op termijn wet- en regelgeving worden bijgesteld. Ook 

kunnen de beschikbare middelen (zowel naar beneden als naar boven) veranderen. Vragen die aan de orde zijn: 

Kunnen betrokkenen (nieuw beschut en begeleiding regulier) met de beschikbare middelen aan de slag worden 

geholpen? Is het absorptievermogen– ondanks de banenafspraak - bij werkgevers voldoende? Is de doelgroep 

‘begeleiding regulier’ daadwerkelijk in staat om in grote getalen bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan? 

Hiervan moeten wij ons ook bewust zijn bij de uitvoering van het plan van aanpak voor De Zuidhoek. De 

prestaties en de vorderingen zullen permanent moeten worden gevolgd en moeten worden vergeleken met de 

resultaten elders in het land. Dit vraagt om intensieve samenwerking en volledige transparantie tussen De 

Zuidhoek en de gemeente. 

Concreet zien wij de volgende risico’s, waarmee in de uitvoering rekening moet worden gehouden.  

• De daling van de loonkosten Wsw is gebaseerd op de ramingen van het ministerie van SZW. In de praktijk 

kan dat afwijken  

• De vastgestelde loonwaarde kan afwijken van de toegevoegde waarde. De loonkostensubsidie is gebaseerd 

op de loonwaarde en kan zowel hoger als lager zijn dan de toegevoegde waarde, waardoor (extra) 

besparingen respectievelijk verliezen bij De Zuidhoek ontstaan.  

• Een onverwacht slechte economische situatie geeft: 

o het risico op minder opdrachten en minder toegevoegde waarde intern 

o minder mogelijkheden om uit te stromen naar reguliere banen extern  

• De Zuidhoek is afhankelijker geworden van minder opdrachtgevers (wasserij, Delta Elektronika, minder 

klanten door stoppen metaal en overige klanten van de  Verspaning). Dat betekent dat maatregelen of 

keuzes van individuele opdrachtgevers een relatief groot effect op de exploitatie van De Zuidhoek kunnen 

hebben.  

• Veranderende wet- en regelgeving op het gebied van de Participatiewet, de Wet Werk en Zekerheid en CAO’s 

• De ramingen in dit plan van aanpak zijn weergegeven in constante bedragen. Er is dus geen rekening 

gehouden met inflatie. De feitelijke exploitatie kan daardoor afwijken van de verwachte exploitatie.  

• De Zuidhoek houdt rekening met een volle bezetting van de beschikbare werkervaringsplaatsen. Als er 

onvoldoende medewerkers beschikbaar komen, leidt dat tot een lagere toegevoegde waarde, terwijl wel 
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kosten worden gemaakt. Het resultaat zal daardoor lager zijn dan waarmee in de begroting rekening wordt 

gehouden.  

• De Zuidhoek heeft in de toekomst een lager aantal medewerkers. De staf en de begeleiding wordt daardoor 

in omvang kleiner en kwetsbaarder. Mogelijk leidt dat tot hogere inleenkosten.  

• Toename complexiteit van de nieuwe doelgroep ten gevolge van scherpere indicering.  

• De complexiteit van het zittend bestand Wsw neemt op termijn, door de vergrijzing (wel uitstroom, geen 

nieuwe instroom) mogelijk toe. Dat leidt tot lagere arbeidsproductiviteit en lagere toegevoegde waarde. Het 

financieel resultaat verslechtert daardoor.  

• Politieke wisselingen met veranderende collegeprogramma’s leiden mogelijk tot bijstelling van de plannen. 

Dat leidt dan mogelijk ook tot een ander financieel beeld.  
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 

te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 
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