Realisatie transitie 2016 Kwartaal 3
Juli 2016
 Harmonisatietraject inzake verduurzaming samenwerkingsmodel WNK –
Stadswerk gestart
 Adviestraject Externe Werkgelegenheid
afgerond

 Huurovereenkomst locatie Hertog
Aalbrechtweg overgesloten

Algemeen
In het derde kwartaal konden op één uitzondering na, de gestelde doelen in
termen van transitie worden gerealiseerd. Op bestuurlijk niveau werden de
randvoorwaarden bepaald voor het zetten van verdergaande stappen inzake de
verduurzaming van het samenwerkingsmodel WNK-Stadswerk. Concreet betekent
dit dat kon worden aangevangen met het faciliteren van de voorziene overstap van
dertien (semi-)ambtenaren per 1 januari 2017. Dit in de vorm van een aanbod in
het kader van de te harmoniseren arbeidsvoorwaarden.

 Project zelfstandig reizen woon-/werk
De reorganisatie van bedrijfsonderdeel Externe Werkgelegenheid kon voor een
groot deel worden afgerond.

gestart

 Onderzoek opties vervreemding
Postbedrijf gestart

De start van het adviestraject inzake het te reorganiseren bedrijfsonderdeel
Interne Werkgelegenheid werd uitgesteld tot medio kwartaal vier.
Met een externe partij is gesproken inzake de vervreemding van het Postbedrijf.
De huurovereenkomst locatie Hertog Aalbrechtweg werd overgesloten met als
resultaat een substantiële verbetering in termen van huurprijs, looptijd en
opzegtermijn.

Augustus 2016
 Geen ontwikkelingen
September 2016
 Vervreemding Groen Langedijk
afgerond: één (semi-)ambtenaar overgestapt

Wat betreft de bedrijfsvoering kon het licht positieve beeld van het eerste halfjaar
niet worden vastgehouden; het resultaat tot en met september is licht negatief.
Ook de eindejaarsprognose (estimate) laat inmiddels een negatief resultaat zien.

 Implementatie reorganisatie Externe
Werkgelegenheid

 Aanbestedingstraject IT-structuur
gestart

Ultimo september bedroeg de externe werkgelegenheid 61% van het totaal.
Ten opzichte van het vorige kwartaal is de verhouding interne - externe
werkgelegenheid constant gebleven.

 Uitstroom (semi-)ambtelijke medewerkers als gevolg van transitie tot
1 oktober: 23

K WA R TA A L B R I E F
3 - 2016

Agenda transitie 2016 Kwartaal 4
Oktober 2016
 Niets gepland
November 2016
 Afronding reorganisatie Externe Werkgelegenheid

 Start adviestraject Interne Werkgelegenheid
December 2016
 Afronding project zelfstandig reizen
woon-/werk

 Afronding vervreemding Groen - Stadswerk
 Afronding aanbestedingstraject
IT-structuur
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Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Resultaten t/m september 2016
Beweging van binnen naar buiten WSW
Het voor zover mogelijk ontmantelen dan wel vervreemden van de eigen SW-productieomgeving en waar mogelijk
SW-werknemers inzetten op externe werkplekken, houdt in dat het WNK-verdienmodel transformeert van productie naar
dienstverlening. Graadmeter voor deze ambitie is de verhouding tussen intern en extern werkende SW-werknemers.
Voor deze Kritische Prestatie Indicator (KPI) hebben wij de stand ultimo juni 2014 en het WNK Bedrijfsplan 2014-2018
genomen als referentiekader. Hieronder de huidige tussenstand. Door middel van de vervreemding van WNK Groen,
Schoonmaak en Post, alsmede door de inzet van een flexpool voor de uitvoering van tijdelijke externe opdrachten, wordt
deze doelstelling gerealiseerd.

Beweging
van binnen
binnen naar
naar buiten
buiten WSW
WSW
Bewegen van

Sanering
WNK Personeelsdiensten zal zo snel mogelijk de aanwezige infrastructuur en huisvesting en de aanwezige
staf/overhead-faciliteiten structureel reduceren naar het niveau dat nodig is om een minimale functie Beschut Werken/Binnen
te accommoderen.
Met de verhuizing naar één pand in 2015 en de stapsgewijze vervreemding van onze bedrijfsactiviteiten is de aanwezige
infrastructuur en huisvesting structureel gereduceerd.
Wat betreft het afvloeien van medewerkers als gevolg van de sanering van staf/overhead wordt hieronder de stand van
zaken ultimo juni 2016 getoond.

Sanering

Pagina 2

Kwartaalbrief WNK Personeelsdiensten • November 2016

Ontwikkeling transitiebudget
Het transitiebudget van totaal 3,6 mln euro wordt in tranches ter beschikking gesteld. Hieronder de verwachte transitiekosten
in vergelijking tot de gerealiseerde transitiekosten. In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat het uitgavepatroon anders is
dan vooraf begroot. Dat komt omdat de verwachte volgorde van de verschillende transitieonderdelen anders is uitgepakt dan
gepland. Voor de uitvoering van het WNK Bedrijfsplan 2014-2018 is de volledige 3,6 mln euro nog steeds noodzakelijk.

Transitiebudget

Inzet participatiebudget
Met onze deelnemende gemeenten is afgesproken dat 60% van het beschikbare participatiebudget wordt ingezet bij WNK.
Dit participatiebudget levert de financiering van de in te zetten expertise op het gebied van re-integratie: werving & selectie,
diagnose, assessment en training, zijnde de verbindende elementen tussen de uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking en de regionale arbeidsmarkt die wordt bediend door WNK. Op dit moment is er sprake van onderbesteding van
de afgesproken 60% van het participatiebudget. Zie onderstaande grafiek.
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Personeelsdiensten participatiewet doelgroep
WNK levert personeelsdiensten aan de regionale arbeidsmarkt, publiek en privaat, in de vorm van detacheren en bemiddelen, ook wel aangeduid als werkgeversdienstverlening. De klantenkring wordt gevormd door werkgevers in Noord Holland
(reistijd woon/werk van maximaal anderhalf uur enkele reis). Doelgroep zijn de inwoners van de regio Alkmaar die voor hun
inkomen een beroep doen op een uitkering van de gemeente en waarvan is vastgesteld dat de loonwaarde beperkt is
(30-80%). Het al dan niet tijdelijke karakter van de beperkte loonwaarde wordt bepaald op basis van een wettelijk
voorgeschreven driejaarlijkse herindicatie. Doelstelling is het minimaliseren van de uitkeringsafhankelijkheid en schadelastbeperking op het BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). Om dit te bereiken wordt enerzijds
gestreefd naar verhoging van de vastgestelde loonwaarde door middel van werkervaring en eventueel opleiden. Anderzijds
wordt een maximale benutting van de loonwaarde op de regionale arbeidsmarkt gefaciliteerd in de vorm van arbeidsbemiddeling en detachering. Beschikbaar instrument is loonkostensubsidie. Met het WNK Bedrijfsplan 2014-2018 is een ambitie
neergezet voor de ontwikkeling van het aantal banen voor deze doelgroep. Hieronder wordt de realisatie naast het WNK
Bedrijfsplan gezet.

Personeelsdiensten partitiepatiewet

De ambitie zoals opgenomen in het WNK Bedrijfsplan 2014-2018 wordt bij lange na niet gerealiseerd. De verklaring hiervoor
is het feit dat veel van de vacatures die enerzijds zijn ontstaan door natuurlijk verloop en anderzijds door WNK zijn geacquireerd bij bestaande of nieuwe klanten, onvervuld zijn gebleven bij gebrek aan te bemiddelen geschikte kandidaten.
Bijkomend neveneffect van deze ontwikkeling is dat het aantal medewerkers dat na het doorlopen van de wettelijk toegestane flexperiode in vaste dienst komt, ook lager is dan werd voorzien. Op basis van het aldus verkregen voortschrijdend inzicht
is de ambitie in de meerjarenbegroting 2017 naar beneden bijgesteld tot een jaarlijkse groei per saldo van 30 FTE.
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Bedrijfsresultaten 2016, derde kwartaal
Als wij kijken naar de ontwikkelingen tot en met september 2016 is het totaalbeeld dat de resultaten achter blijven ten
opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. De daling in toegevoegde waarde ten opzichte van 2015 wordt
echter volledig gecompenseerd door de daling in kosten. Door de aanpassing van de WSW-budgetten en cao-verhoging is
het subsidieresultaat negatiever dan vorig jaar. Ook de gemeentelijke bijdrage is teruggebracht met ruim de helft.
Op programmaniveau kan het beeld als volgt worden gespecificeerd.
De resultaten van Economische Arbeidstoeleiding geven inmiddels een negatief beeld ten opzichte van de begroting. Er is
sprake van voortdurende onderbesteding van de afgesproken 60% van het participatiebudget. Dit wordt slechts voor een
deel gecompenseerd door een hogere opbrengst dan begroot betreffende het leveren van personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt. Waar mogelijk zijn kostenbesparingen gerealiseerd op de inzet van ambtelijk personeel.
In het SW-programma zien wij minder exploitatieresultaat dan begroot. Dit komt voornamelijk door de niet begrote transitievergoeding en de vertraging bij de vervreemding van Schoonmaak.
In het programma Ondersteunende diensten en directie zijn ten opzichte van de begroting aanzienlijk minder kosten
gemaakt.
De cijfers tot en met september zijn geëxtrapoleerd tot een doorkijk (estimate) 2016. Deze doorkijk levert een negatief
resultaat op. Dit wordt veroorzaakt door het verlengen van de korting op de gemeentelijke Groen detacheringen en de
aanname dat de gerealiseerde onderbesteding van het participatiebudget niet ongedaan zal worden gemaakt in het vierde
kwartaal.
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Grafiek verloonde arbeidsmaanden Participatiewet
De grafiek toont het totaal aan verloonde arbeidsmaanden, cumulatief over de maanden van het jaar. Het geeft een beeld
van de door WNK geleverde prestatie in termen van het benutten van de regionale arbeidsmarkt ten gunste van werkzoekenden die aanspraak hebben gemaakt dan wel in potentie zouden gaan maken op een inkomensvoorziening Participatiewet.
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Ontwikkeling dienstverbanden WSW
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Grafieken ontwikkeling dienstverbanden
De instroom van WSW-medewerkers is per 1 januari 2015 gestopt. Door natuurlijk verloop is de trend een geleidelijke daling
van het volume. Het kengetal daarbij is 4,3%. In het derde kwartaal daalde het bestand per saldo met zeven medewerkers.
Dat is aanzienlijk minder dan hetgeen op basis van het kengetal kon worden verwacht.
Het aantal dienstverbanden Participatiewet groeide met negen medewerkers naar een totaal van 169 medewerkers.
Dit is inclusief zeven medewerkers die op basis van de indicatie Beschut Werk in dienst zijn genomen.
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Waar werken onze mensen?
De onderstaande tabel geeft enerzijds inzicht waar de geïndiceerde medewerkers van WNK Personeelsdiensten werkzaam
zijn. Anderzijds kan worden afgelezen welke diensten aan welke partijen op de regionale arbeidsmarkt worden geleverd.
Stand per 30 september 2016
Totaal
Agriport

2

Bewaakte fietsenstallingen gemeente Alkmaar

14

Breedweer facilitaire dienstverlening
Businesspost

4
193

Connexxion Taxiservices BV

8

De Jeugd- en Gezinsbeschermers

2

Deen supermarkten

6

Dekamarkt supermarkten

2

Diverse scholen

34

Eriks BV

6

Fietsvakman Paul Harder

2

Gemeente Alkmaar (Schoonmaak)

14

Gemeente Bergen (Schoonmaak)

10

Gemeente Castricum

3

Gemeente Heerhugowaard (Groen)

17

Gemeente Heerhugowaard (Schoonmaak)

11

Gemeente Langedijk (Groen)

12

Gemeente Langedijk (Schoonmaak)

4

GGZ NHN

5

JUMBO Supermarkten

2

Ledervisie Alkmaar

3

MagentaZorg

18

Overige plaatsingen binnen

73

PostNL sorteercentrum Opmeer

54

RANKO Schoonmaakbedrijf B.V.

2

Raphaëlstichting Scorlewald

2

Rataplan kringloopwinkels

41

Spyke Services Noord-Kennemerland BV

2

StadswerkSW B.V.

84

Stip Media

3

UWV

2

Van der Tol Hoveniers en Terreininrichters B.V.

3

ViVa! Zorggroep

2

Vomar Voordeelmarkt

39

Werkgemeenschap Boerderij "De Klompenhoeve"

13

Werkgevers waarbij één medewerker is geplaatst

85

WNK Personeelsdiensten Montage & Verpakking

312

Woonwaard Noord-Kennemerland

Totaal
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