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Gemeente Hellendoorn 
T.a.v. de gemeenteraad 

Postbus 200 
7440 AE  NIJVERDAL 

 
 

 
 

Betreft Datum 

Standpunt GR SOWECO 21 februari 2012 

 
 

Geachte raadsleden, 
 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SOWECO heeft een 
standpunt ingenomen over de toekomst van SOWECO. Ik wil u via deze brief informeren over dit 

standpunt en aandacht schenken aan vervolgstappen. 
 

Aanleiding 
Bezuinigingen op het Participatiebudget, de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) 

en de actuele situatie van SOWECO NV noodzaken de GR SOWECO tot een nieuw perspectief op 
de toekomst van SOWECO. 

 
Voorgenomen besluit 
In de zomer van 2011 heeft u een voorgenomen besluit genomen over de toekomst van SOWECO. 
Dit besluit bevatte de opdracht om de voorlopige keuze voor SOWECO als beschut sw-bedrijf verder 

uit te werken en een onderzoek te verrichten naar privatisering van onderdelen van SOWECO. Het 
bestuur van de GR heeft deze opdrachten uitgevoerd en deze zijn op 30 november gepresenteerd. 

 
Meerjarenplan SOWECO 
Na oplevering van de bovenstaande rapporten heeft het DB medio december de directie van 
SOWECO NV gevraagd een meerjarenplan voor de periode 2013 - 2017 op te stellen. Dit plan is op 

6 februari gepresenteerd. In dit meerjarenplan zet de directie van SOWECO NV uiteen hoe zij 
kosten per sw-medewerker kan reduceren en welke voorwaarden daarvoor geborgd moeten worden 

door gemeenten. Dit plan is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 

Uittreding 
Naar aanleiding van moties van de gemeenteraden van Hellendoorn en Rijssen-Holten van medio 

december 2011 heeft het DB in januari ook een rapport laten opstellen waarin de effecten van 
uittreding door één van de zes gemeenten en combinaties van gemeenten zijn beschreven. Ook dit 

rapport was begin februari gereed. U vindt de uitkomsten van dit onderzoek als bijlage bij deze brief. 
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Standpunt DB GR SOWECO  
Het DB SOWECO heeft vanaf 6 februari meerdere malen gediscussieerd. De diverse rapporten 
hebben als input voor deze discussies gefungeerd. En op 16 februari heeft het DB een standpunt 

ingenomen. 
 

Het DB heeft vastgesteld dat de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten de voorkeur geven aan 
een uittreding uit de GR SOWECO. Als de gemeenteraden van deze twee gemeenten instemmen 

met de voorgenomen uittreding, dan kan een verzoek ingediend worden bij het bestuur van de GR. 
Voor de totstandkoming van de uittreding zal een onderhandelingsproces opgestart worden, waarin 

onder andere afspraken worden gemaakt over een uittredingssom.   
 

De andere vier gemeenten, Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden, blijven onderdeel uitmaken 
van de GR SOWECO, zo is het standpunt van het DB. Zij willen maximaal inzetten op 

kostenbesparing en sanering. Deze vier gemeenten gaan er vanuit dat SOWECO in de toekomst 
uitsluitend gericht is op de kerntaak, namelijk de uitvoering van het beschut werken.  

 
Vervolg 
Het standpunt van het DB van SOWECO is op 20 februari met de Raad van Commissarissen (RvC) 
en directie van SOWECO NV gedeeld. De RvC en directie blijven voorstander van het 

meerjarenplan van SOWECO. Desondanks hebben zij aangegeven, onder voorwaarden, mee te 
willen werken aan de voorgenomen transitie van SOWECO. 

 
Het standpunt van het DB is nog niet het definitieve besluit over SOWECO. Op korte termijn wordt 

de besluitvorming in de zes colleges gestart en uw college zal u een voorstel voorleggen. 
 

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes bij het maken 
van uw eigen afweging over de toekomst van SOWECO.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SOWECO 

 
 

 
 

J.M.M. Kuik-Verweg 
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur GR SOWEO 

 
 



 

 

 

 

Rapportage SOWECO Deel 1 + 2

 

drs. Dirk Langedijk
drs. Kees de Graaf
mr. Eugène Lobry
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1. Inleiding

Opdracht

1. De (financiële) effecten van uittreding uit de GR SOWECO worden geanalyseerd en beschreven. De
effecten worden per gemeente in beeld gebracht, tegelijkertijd wordt het effect op de GR inzichtelijk
gemaakt.

2. De effecten van uittreding van combinaties van gemeenten worden inzichtelijk gemaakt aan de hand
van het voorbeeld van uittreding door de combinatie Rijssen Holten en Hellendoorn. Daarbij worden
rekenmethode en data bijgevoegd welke het mogelijk maken dat gemeenten zelf kunnen berekenen
welke effecten optreden bij het uittreden van andere combinaties van gemeenten.

Verantwoording
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2. Uitgangspunten en voorwaarden voor uittreding

2.1 Regelgevend kader

voorwaarden alle

Wanneer door uittreding van een gemeente de lopende financiële verplichtingen van het openbaar
lichaam onevenredig komen te drukken op de overige gemeenten, dient de uittredende gemeente
deze verplichtingen in ieder geval te compenseren aan de hand van de reële kosten of een overeen te
komen som ineens.

schade

2.2 Uitgangspunten berekening uittredingsschade
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eerste

tweede

gezamenlijk



Definitief 18 februari 2012 6

2.3 Effecten op formatie niet WSW personeel

2.4 Beperken van schade door SOWECO

2.5 Afspraken over ex Larcommedewerkers en begeleid werken



Definitief 18 februari 2012 7

3. Gevolgen uittreding per gemeente
Algemeen

kosten
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3.1 Gemeente Almelo 

3.1.1 VerplichtingenWSW Populatie

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na
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3.1.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.1.3 Desintegratie schade  
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3.1.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) Toelichting
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3.2 Gemeente Rijssen-Holten 

 

3.2.1 Overdracht WSW-Populatie 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na
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3.2.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.2.3 Desintegratie schade  
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3.2.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) toelichting
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3.3 Gemeente Tubbergen 

 

3.3.1 Overdracht WSW-Populatie 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na
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3.3.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.3.3 Desintegratie schade  
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3.3.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) toelichting
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3.4 Gemeente Twenterand

 

3.4.1 Overdracht WSW-Populatie 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na
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3.4.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.4.3 Desintegratie schade  
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3.4.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) toelichting
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3.5 Gemeente Wierden 

 

3.5.1 Overdracht WSW-Populatie 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na
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3.5.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.5.3 Desintegratie schade  
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3.5.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) toelichting
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3.6 Gemeente Hellendoorn 

 

3.6.1 Overdracht WSW-Populatie 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na
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3.6.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.6.3 Desintegratie schade  
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3.6.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) toelichting
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4. Gevolgen van uittreding bij combinatie van gemeenten 

4.1 Voorbeeldberekening bij uittreden Hellendoorn en Rijssen-Holten 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na

4.2 Gevolgen voor exploitatieresultaat SOWECO  

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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4.3 Desintegratie schade  

4.4 Berekening uittreedvergoeding 
Uittreedsom (x1000) toelichting
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Bijlagen  



Definitief 18 februari 2012 29

Tabel 1: Effecten Uittreding Gemeente Almelo (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 8.720

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 10.051

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 29.927

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 26.919
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie
Totaal loonkosten

Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Tabel 2: Effecten Uittreding Gemeente Rijssen Holten (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 10.634

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 11.965

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 41.878

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 38.708
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie
Totaal loonkosten

Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Tabel 3: Effecten Uittreding Gemeente Tubbergen (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 10.001

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 11.332

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 44.130

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 40.164
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie
Totaal loonkosten

Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Tabel 4: Effecten Uittreding Gemeente Twenterand (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 10.593

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 11.924

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 40.358

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 37.389
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie
Totaal loonkosten

Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Tabel 5: Effecten Uittreding GemeenteWierden (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 10.566

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 11.897

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 43.390

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 39.907
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie
Totaal loonkosten
Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Tabel 6: Effecten Uittreding Gemeente Hellendoorn (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 10.647

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 11.977

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 42.325

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 38.942
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie
Totaal loonkosten

Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Tabel 7: Effecten Uittreding combinatie van Gemeenten Hellendoorn en Rijssen
Holten samen (obv werkbegroting 2012)

TOEGEVOEGDEWAARDE 11.182 10.099

NETTO OPBRENGSTEN 12.513 11.430

RESULTAAT VOOR BIJDRAGEN 46.294 37.909

SUBTOTAAL BIJDRAGEN 42.800 34.850
RESULTAAT NA BIJDRAGEN 3.494

OPERATIONEEL RESULTAAT 970
SUBSIDIERESULTAAT 4.458
EXPLOITATIERESULTAAT 3.487

Specificatie:
Totaal loonkosten

Vervoerskosten WSW
Totaal vervoerskosten

Overige personeelskostenWSW

Totaal overige personeelskosten
Totaal PersoneelskostenWSW
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Jaar 2012
1. omvang AJ gemeente
2. subsidieresultaat gemeente
3. gem.subs.res.p/AJ gemeente
4. gem.subs.res p/AJ GR Gemeenten voor
5. gem.subs.res.p/AJ GR Gemeenten na

Impact op begroting SOWECO (bedragen x 1.000) 2012

 



31 januari 2012

Versie 1.0.0 december 2011 MGSW

Toekomst

SOWECO

Meerjarenplan

2013 - 2017
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I. Uitgangspunten
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Samenvatting besluit en kader
Het bestuur heeft in een memo van 10 januari 2012 het in december 2011
vastgestelde kader van een toelichting voorzien. 

Samengevat bestaat het kader uit drie componenten:

1. Geen nieuwe instroom van SW geïndiceerden per 1/1/2012 

2. SOWECO dient in de periode 2013-2017 te worden veranderd tot 
een bemiddelings- en detacheringsfacliliteit voor 
arbeidsgehandicapten. Jaarlijks dient minimaal 10% van het aantal 
AJ dat in beschut werk zit, te worden geplaatst in een niet-beschutte 
activiteit.

3. De gemeenten willen de bijdrage verminderen van € 25.759 in 2012 
tot maximaal € 24.000 per AJ in 2017.

Uitgewerkt naar de getallen van SOWECO in WB 2012 e.v. betekent dat het volgende:

Ter vergelijk: Bijdrage WB 2012 = € 36.758k

*Natuurlijk verloop alleen o.b.v. bereiken 65-jarige leeftijd, ervaringscijfer is hoger

Financieel kader (bedragen x € 1000)

Jaar Populatie AJ Bijdrage/AJ Bijdrage

2013 1.411 25,5 35.973 

2014 1.353 25,0 33.814 

2015 1.310 25,0 32.761 

2016 1.260 24,5 30.881 

2017 1.213 24,0 29.112 

Jaar Populatie AJ (gemiddeld) Natuurlijk verloop Niet-beschut Beschut Te plaatsen in niet-beschut

2012 1.428 8 

2013 1.411 8 416 995 99 

2014 1.353 58 497 856 86 

2015 1.310 42 570 740 74 

2016 1.260 50 625 636 64 

2017 1.213 47 669 544 54 

Totaal natuurlijk verloop 214 Totaal te plaatsen 377 
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Vertaling van uitgangspunten gemeenten

• Effectieve en efficiënte dienstverlening

• Focus naar buiten (= bedrijfsleven) gericht, afbouw van interne populatie voor zover mogelijk en 
plaatsen zoveel mogelijk in regulier bedrijfsleven

• Gezonde bedrijfsvoering die toegroeit naar het financieringsniveau van Rijk richting gemeenten in 
2017

• Beperking van het financiële risico van gemeenten

• Flexibilisering in de uitvoering: Niet elke gemeenten brengt hetzelfde pakket naar SOWECO

• Geen nieuwe instroom SW
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Onze ambitie o.b.v. kader GR

• Voldoen aan het kader van € 24.000 per AJ

• Daarom overbrugging zoeken voor € 6 mln. structureel verlies per jaar bij ongewijzigd beleid in 2017

• Het creëren van een meerjarig perspectief voor onze medewerkers en daarmee “rust in de tent”

• Helderheid omtrent strategie en focus voor de komende jaren

• Werken vanuit visie, waarbij de inzetbaarheid van mensen vergroot wordt

• Een nieuwe start maken met een evenwichtig partnership met gemeenten
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Uitgangspunten voor visie SOWECO o.b.v. 
besluit

• Financieel kader moet gerealiseerd worden, maar is uiterst ambitieus. Er zijn twee mogelijkheden die 
beiden moeten worden onderzocht:

1. Verlagen van de overhead middels ingrijpende maatregelen

2. Vergroten van verdienvermogen door uitbreiding van de doelgroep

• Personeel SW en niet-SW verdient op korte termijn helderheid omtrent toekomst

• Gerichtheid op bedrijfsleven moet in de structuur tot uitdrukking worden gebracht

• Bestaande brede infrastructuur ofwel afbouwen ofwel ten dienste stellen van de GR voor een zo 
breed mogelijke doelgroep

• Samenwerking tussen gemeenten en SOWECO verdient een nieuwe start: Toekomstmodel moet 
robuust zijn en tegemoet komen aan zorgen bij gemeenten

• Heldere scheiding van verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer enerzijds en 
opdrachtgever en eigenaar anderzijds

• Veel is al uitgezocht (vorige business cases), maar ook in de rest van NL. Conclusie: Doelstelling is 
uitsluitend haalbaar als onbekende paden worden betreden en vertrouwen bij zowel gemeenten als 
bedrijf aanwezig is

• Evaluatie vindt plaats in 2015 en 2017
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Strategie

• Bestaande activiteiten zo smart mogelijk organiseren, nadruk op werk en productiviteit

• Uitgangspunt: Iedereen naar buiten, tenzij het echt niet anders kan

• Intern werken alleen voor de meest kwetsbare doelgroepen

• Commerciële dienstverlening inhoud geven door oprichting van een stevige commerciële afdeling die 
zich met detachering bezighoudt

• Groepsdetacheringen als vervanging voor beschut-buiten realiseren

• Kostenreductie combineren met nieuwe verdienmodellen 
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II. Business scopes
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Business scopes

Om de financiële doelstelling (€ 24.000 per AJ) te realiseren in 2017, zijn 8 business scopes gedefinieerd:

1. Krimp AJ

2. Uitvoering 10%-conversieafspraak

3. Sanering personele overhead middels gebruik van frictiegelden

4. AWBZ dagbesteding toevoegen aan beschut binnen

5. Detachering & Bemiddeling voor zowel SW als WWnV

6. Extra werk en opdrachtenportfolio van gemeenten

7. Projecten als additioneel verdienpotentieel

8. Financiering en onroerend goed
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0% instroom t/m 2017Wat is het?

• Leegstaande gebouwen in beheer van GR

• Boventallig begeleidend personeel exit via 
natuurlijk verloop, overname door gemeente of 
sociaal plan (max. frictie € 1,5 mln.)

Welke randvoorwaarden zijn nodig? Wat levert het op?

Scope I: Krimp AJ

• Minder TW

• Minder begeleidend personeel

• Minder overhead
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Als gevolg van het gestelde kader dient jaarlijks 10% van de per 1 januari van een jaar zittende populatie 
beschut-binnen SW, in dat jaar naar buiten te worden gebracht via begeleid werken, groepsdetachering of 
individuele detachering

Wat is het?

• Nieuwe Begeleid werken plekken, georganiseerd 
door SOWECO NV, blijven in beheer van 
SOWECO 

• Intern geen barrières voor detachering: iedereen 
is beschikbaar om gedetacheerd te worden:   
Cedrisladdering zegt niets over werkplek. 

• Commerciële slagkracht vergroten/structurele 
aanpak voor marktbewerking (frictiekosten/extra 
investering) 

• Inleners/bedrijven zijn arbotechnisch OK 

• Groepsdetachering in groen i.c.m. afbouw 
overhead (frictiekosten) 

• Flexibele detacheringspool als vangnet

• Groepsdetachering waar mogelijk in combinatie 
SW, WWB.

• Uitstroom via handhaving ondergrens

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

• Ultimo 2017 minimaal 377 AJ SW meer naar buiten 
dan begin 2013

• Afbouw eigen groenploegen: Verlies aan NTW 
gecompenseerd door afbouw overhead

• Reductie beschut tot maximaal 544 AJ

• Afbouw overhead/huisvesting ad 1 mln.

• Effect resultaat per saldo € 1,0 mln.

• Boventallig begeleidend personeel exit via natuurlijk 
verloop, overname door gemeente of sociaal plan 
(max. frictie € 2 mln.)

Wat levert het op?

Scope II: Uitvoeren 10% conversieregeling
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De bezetting niet-SW is als gevolg van een zeer laag verloop aan een aanpassing toe. De gewijzigde 
omstandigheden nopen SOWECO ertoe om de staf en overhead te saneren tot over de pijngrens.Wat is het?

• Boventallig personeel kan, waar mogelijk, 
instromen in gemeentelijke organisaties

• Eenmalige financiering van afkoop van 
boventallige dienstverbanden Soflex en ambtelijk

• Zeer sterk beperken van 
verantwoordingsinformatie

• Terugbrengen serviceniveau van alle 
stafdiensten

• Mogelijkheid om in voorkomende gevallen 
personeel te vervangen met het oog op kwaliteit

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

• Afscheid “oude “cultuurelementen

• Mogelijk hoger ziekteverzuim

• Personele besparing huidige stafbezetting in totaal 
29,4 fte en € 1,8 mln.

• Frictielasten zijn afhankelijk van de fasering van de 
uitvoering (max. frictie € 3 mln.)

• Geen aandacht meer voor ontwikkeling van mensen

Wat levert het op?

Scope III: Sanering overhead middels gebruik 
frictiegelden
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De populatie van beschut daalt als gevolg van de voorwaarden in het kader van gemeenten. De kwaliteit
ervan daalt nog harder, vanwege beweging naar buiten van ieder die daartoe in staat is. Bestaande 
uitvoering komt derhalve al dicht in de buurt van dagbesteding. Toevoegen AWBZ dagbesteding is derhalve 
logische stap. Bovendien wordt hiermee een bezuiniging voor gemeenten gerealiseerd.

Wat is het?

• Gemeenten en SOWECO delen de visie dat ook 
bij AWBZ de bovenlaag meer richting arbeid dan 
richting zorg bewogen moet worden

• Specifieke begeleiding (extra investering) 
mogelijk maken

• Eventueel samenwerking met andere instellingen 
op dit gebied 

• Locatie Plesmanweg beschikbaar, aparte 
inrichting niet nodig (kostprijsverlagend voor  
gemeenten)

• Gemeenten financieren AWBZ plaatsen

• Voldoende uren in kader groepsbegeleiding 
nodig voor winstgevende exploitatie

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

• Efficiëntere uitvoering tegen lagere kosten

• Verhuur van ruimte aan gespecialiseerde 
begeleidingspartijen

• 400 cliënten verdeeld over de subregio in 2017

• PGB+NTW-begeleidingskosten in 2017 € 400.000

Wat levert het op?

Scope IV: AWBZ dagbesteding toevoegen aan beschut 
binnen
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Nieuwe unit die een mogelijkheid biedt om mensen met een langere afstand tot de 
arbeidsmarkt te activeren, zowel SW als WWnV.  Uitgangspunt is dat de kosten van de begeleiding de te
realiseren toegevoegde waarde nooit overschrijden.

Wat is het?

• Aparte entiteit met nieuwe frisse naam: Geen 
associatie met traditionele sociale 
werkvoorziening

• Toegang tot WWnV-bestand (hoeft geen 
alleenrecht te zijn, mag in concurrentie)

• Bemensing met deels bestaand, maar ook nieuw 
commercieel marktgericht personeel (frictie !)

• Selectie aan de poort: Geen acceptatieplicht

• Methodiek om korte effectieve diagnose te 
stellen

• Beschut bedrijf dient als vangnet en intake- 
locatie voor detacheringsbedrijf

• Tarieven detachering gemiddeld 20% verhogen 
tot 2017

• Realiseren van strategische allianties met bijv. 
Asito, React, Re-integratiebedrijven, LTO, etc.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

=> Dit is het plan dat ook bekend staat als Business Case 
Privaat

• Betere aansluiting van beschikbare mensen op 
bestaande vacatures bedrijfsleven

• 675.000 uur werk voor mensen die nu niets doen

• € 1,8 mln. meer resultaat

Wat levert het op?

Scope V: Detacherings & Arbeidsbemiddeling
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Om de gemeentelijke bijdrage te laten krimpen tot € 24.000 per AJ en tegelijkertijd de afbouw van beschutte 
populatie vorm te geven, zijn afspraken over het werkportfolio van gemeenten nodig.Wat is het?

• Gemeenten verstrekken opdrachten aan 
bedrijven die medewerkers inlenen van 
SOWECO bijv. voor digitalisering. 

• Bij groendetachering bij voorkeur meerjarig 
gemeentelijk bestek mee. Dus 
aanbestedingsbeleid van gemeenten aanpassen.

• Meer omzet in gemeentelijk groenonderhoud in 
groepsdetacheringen

• Inzet van WWNV-ers noodzakelijk

• Samenwerking op beleidsterreinen zoals WMO 
om deze onder te brengen bij beschut 

• Voortzetting van bestaande portfolio voor 
tenminste 5 jaar > geen bezuiniging meer

• Gemeenten dwingen compliance op inzet WWnV 
in aanbestedingen af bij leveranciers

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

• Goede startpositie voor onderhandeling met externe 
partijen over groepsdetacheringen in groen

• Stabiele uitgangspositie voor nieuwe structuur

• Deze scope kost gemeenten geen extra geld, maar 
leidt wel tot kostenbesparing in SW en reïntegratie

• Hogere detacheringsomzet voor SOWECO

Wat levert het op?

Scope VI: Extra werk & portfolio gemeenten
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Het gaat in deze scope om de gunning van projecten op diverse aandachtsgebieden, die deels op dit
moment ook al bij SOWECO belegd zijn. Deze projecten kunnen door SOWECO met behulp van de 
bestaande infrastructuur van mensen en middelen worden uitgevoerd en zijn derhalve interessant.

Wat is het?

• Beschikbaarheid AA populatie < 40% LW. Per 
AA-er trajectprijs/gemeenten moeten bereid zijn 
om kostprijs+ te betalen.

• Beschikbaarheid Wwnv > 40% LW

• Leidt tot betere benutting infrastructuur

• Opwarmtrajecten voor lang zittend WWB 
bestand

• Met projecten verbindende schakel tussen 
overheid en maatschappelijk betrokken 
organisaties

• Tweede spoor re-integratie

• Oprichting werkschool

• WMO projecten

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

• Leidt tot betere benutting infrastructuur

• Opwarmtrajecten voor lang zittend WWB bestand

• Vergroten maatschappelijk draagvlak

Wat levert het op?

Scope VII: Projecten voor additioneel verdienpotentieel
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De gewijzigde omstandigheden nopen tot de ontwikkeling van een integrale toekomstvisie op de vraag hoe 
om te gaan met het onroerend goed, mede in het licht van de bestaande financiering van GR en 
vennootschap. De uitkomst van de structuurdiscussie (zie verderop in dit plan) kan voor de beantwoording 
van deze vragen eveneens relevant zijn. Wij stellen daarom in gezamenlijkheid hiervoor op een later moment
een aparte visie te ontwikkelen.

Wat is het?

• Leningenportefeuille BNG

• Benodigde EV voor SOWECO bepalen

• Mogelijkheden rondom pand(en): Plesmanweg 
en andere

• Schattingswijziging op onroerend goed 
doorvoeren?

• Gemeenten en SOWECO dienen samen een 
toekomstbestendige visie op omgang met 
onroerend goed te ontwikkelen

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

• Afname risicoprofiel gemeenten

• Acceptabele balansverhoudingen als 
uitgangspositie voor SOWECO

• Verlaging huurlasten

Wat levert het op?

Scope VIII: Financiering & onroerend goed
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III.Financiële consequenties
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Uitgangspunten financieel

• Bijdrage per AJ en loonkosten meegenomen op basis van 0% stijging tot 2017

• Splitsing tussen GR en SOWECO (SOWECO heet hierna SOWECO Diensten BV, zie ook volgende 
hoofdstuk)

• Fasering is onderwerp van nader onderzoek. Er is teveel afhankelijkheid van implementatieplan en 
beschikbaar frictiebudget. Snellere implementatie leidt tot hogere frictielasten, maar lagere 
exploitatietekorten tot 2017. Het hierna geformuleerde beeld is derhalve het eindscenario

• Alle calculaties zijn exclusief rentelasten. Hoogte van rente en de lokalisering van renteresultaten 
hangt af van de te volgen fasering, de definitieve structuur en de plannen omtrent onroerend goed

Pagina 19



Overzicht consequenties personeel niet-SW

Opmerkingen:
• Sommige ontslagen leiden tot deels vervangende kosten, bijv. juridische zaken
• Andere ontslagen leiden tot afbouw of verplaatsing van taken, bijv. verantwoording
• Totale frictie moet met minimaal € 1,5 mln. verhoogd worden tot € 3,0 mln. i.v.m. kwaliteitsverbetering 

personeelsbestand en versnelde uitvoering besparingen als gevolg van natuurlijk verloop

Mutatieoverzicht personeel niet-SW

Nom FTE Loonkstn Frictie

Natuurlijk verloop ambtelijk personeel 24,83 21,11 1.333.976 

Natuurlijk verloop Soflex personeel 4,00 3,89 152.744 

Gedwongen ontslag ambtelijk personeel 7,00 7,00 512.465 1.384.283 

Gedwongen ontslag Soflex personeel 7,00 5,31 285.515 130.194 

Subtotaal uitstromen personeel 42,83 37,31 2.284.700 1.514.477 

Vervanging natuurlijk verloop 8,00 7,89 510.902 

Vervanging SW-leidinggevenden door Soflex 21,00 21,00 790.000 

Subtotaal instroom vervanging 29,00 28,89 1.300.902 -

Eindtotaal besparing personeel overhead 13,83 8,42 983.798 1.514.477 
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Overzicht belangrijkste mutaties tot 2017

Saldo overzicht mutaties

(* € 1000) GR NV Totaal
WB 2012 EBIT 8.779- 5.577 3.202-

1 Natuurlijk verloop SW 1.237 1.237

2 Verlaging subsidie 24.000 2.134- 2.134-

3 Mutatie personeel 1.846 862- 984

4 Secretariaat GR 230- 230-

5 Doorbelasting GR-NV 7.667 7.667- -

6 NTW krimp natuurlijk verloop SW 879- 879-

7 Kostenbesparing conversie en afbouw 952 952

8 Conversie naar detachering + tarief 750 750

9 BC Wwnv 1.797 1.797

10 BC AWBZ 400 400

11 Resultaat uit additionele projecten 300                    300

Totaal 393- 369 24-
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Financiële situatie GR in 2017

Loonkosten SW en ambtelijk

Loonkosten SW 34.368 

Loonkosten ambtelijk 1.783 

Min bijdrage (24.000 per AJ) 29.035 

Facturatie Soweco Holding BV 7.117 

-

Huisvestingskosten

Afschrijving 690 

Overige huisvestingskosten 438 

Minus huur derden 414 

Minus huur Soweco Holding BV 550 

164 

Secretariaatskosten

Loonkosten 180 

Overige kosten 50 

230 

EBIT GR (=risico gemeenten) 393-
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Financiële situatie SOWECO Diensten BV in 2017

Omzet 19.775 

Inkoop materiaal 3.143 

NTW 16.641 

Overige opbrengsten 696 

Brutowinst 17.337 

Loonkosten doorbelast GR 7.117 

Loonkosten overig 5.245 

Huur Plesmanweg 550 

Afschrijving 487 

Overige bedrijfskosten 3.571 

Totale kosten 16.969 

EBIT BV 368 
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III. Structuuraanpassing
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Waarom structuuraanpassing?

• Structure follows strategy

• Onderscheiden rollen van gemeenten (opdrachtgever/eigenaar) moeten in de structuur tot uiting 
komen

• Verantwoordelijkheden van bedrijf en eigenaar moeten duidelijk onderscheiden worden

• Organisatie SOWECO moet begrijpen dat we het echt anders gaan doen

• Samenwerking tussen gemeenten en SOWECO heeft een nieuwe start nodig

• Risicoprofiel van de gekozen oplossing is van belang voor afweging gemeenten
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Nieuwe structuur

Taken secretariaat GR:
• Ondersteuning AB/DB
• Verantwoordingsinfo inz wetgeving
• Vraagbaak voor gemeenten
• Communicatiekanaal tussen 
ambtenaren en SOWECO Diensten BV

• Eigenaar & beheerder onroerend goed
• Beheer dienstverbanden SW & Ambtelijk

GR subregio Almelo

Secretariaat GR

Stichting 
Gemeenschappelijk 

Belang SOWECO

SOWECO Diensten BV
(Directie en staf: ICT, F, P)

SOWECO Beschut Bedrijf Detachering
& Arbeidsbemiddeling

Collectieve opdrachtverstrekking

Collectief
opdrachtgever

Opdrachtnemer

Afzonderlijke 

gemeenten

Individuele opdrachtverstrekking
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Stichting Gemeenschappelijk Belang 
SOWECO

• Vorm van stichting nader te bepalen, afhankelijk van 
specifieke wensen GR:
1. Stichting administratiekantoor met gecertificeerde 

aandelen
2. Stichting is eigenaar van aandelen

• Splitsing van verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid: 
Resultaatverantwoordelijkheid op termijn geheel bij 
stichting en niet langer bij GR

• GR dient overgangsfase (tot 2017) wel te faciliteren 
middels co-financiering en werkgaranties

• Een batig exploitatiesaldo wordt, na correctie voor 
vermogensvorming, in de toekomst via een retributie- 
fee o.b.v. ingebracht volume aan gemeenten uitgekeerd

• De opdrachtverstrekking vindt collectief, dan wel 
individueel, plaats aan SOWECO Diensten BV: Op 
deze wijze is splitsing van eigenaarschap en 
opdrachtgeverschap gegarandeerd.

• De splitsing maakt SOWECO in de toekomst 
aantrekkelijker voor joint ventures met marktpartijen

Stichting Gemeenschappelijk 
Belang SOWECO

SOWECO Diensten BV
(Directie en staf: ICT, F, P)

SOWECO Beschut Bedrijf Detachering
& Arbeidsbemiddeling
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Meerjarige Collectieve overeenkomst GR – SOWECO 
Diensten BV

Voor de periode tot 2017 wordt door de GR een nieuwe overeenkomst met SOWECO Diensten BV 
afgesloten. Deze overeenkomst bevat afspraken over de volgende onderwerpen:

• Prijs waartegen de SW-medewerkers per saldo (loonkosten -/- bijdrage) worden doorbelast

• Prijs waartegen de ambtelijke medewerkers worden doorbelast

• Verplichting om te zorgen voor 10% conversie

• Omvang van het door gemeenten bij SOWECO in te brengen opdrachtenportfolio

• Afspraak over omvang te huren ruimte tegen werkelijke kosten

=>  Let op: Naast deze overeenkomst kunnen ook individuele overeenkomsten met gemeenten worden 
afgesloten inzake andere activiteiten

GR subregio Almelo SOWECO Diensten BV
(Directie en staf: ICT, F, P)Collectieve opdrachtverstrekking
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Gevolgen structuuraanpassing

• SOWECO heeft richting gemeenten 1 aanspreekpunt: Secretariaat GR

• Gemeenten hebben voor wat betreft verantwoordingsinformatie 1 aanspreekpunt: Secretariaat GR 
i.p.v. mensen SOWECO

• GR houdt alle SW-ers in dienst en detacheert deze budgetneutraal bij SOWECO

Onroerend goed

• GR is in principe eigenaar en beheerder van het onroerend goed 

• SOWECO huurt benodigd deel gebouw tegen werkelijke kosten

• Gehele achterzijde terrein Plesmanweg (excl. het verhuurde deel) kan worden leeggemaakt > evt 
verkoopbaar

=>     Ons advies: SOWECO maakt samen met GR separaat een gezamenlijk lange termijnplan inzake het 
onroerend goed
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IV. Vervolg
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Planning

• Besluit AB – RvC - directie 20-02-2012

• Uitwerking transitieplan 15-03-2012

• Accordering transitieplan 01-04-2012

• Samenstelling implementatieteam 01-04-2012

• Start implementatieteam 15-04-2012

Vervolg

Taken implementatieteam

• Uitwerking besluit AB in transitieplan

• Opstellen implementatieplan inclusief beslispunten en 
go/no-go momenten

• Voorstel formuleren voor fasering implementatie 
voorzien van bijbehorende fasering en de effecten van 
die fasering op enerzijds frictielasten en anderzijds 
exploitatietekorten tot 2017

• Feitelijke implementatie vanaf 1/9/2012

Projectstructuur implementatie

• Stuurgroep: Vertegenwoordiging AB en RvC

• Projectteam: Directeur SOWECO (vz), externe ondersteuning, ambtenaren
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meerjarenplan 
2013-2017

Informatieve vergadering
AB – RvC - directie

6 februari 2012
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Kader vanuit het bestuur

1. Geen nieuwe instroom
2. SOWECO als bemiddelings- en 

detacheringsfaciliteit moet 10% van de 
mensen die ‘binnen’ werken naar 
‘buiten’ plaatsen 

3. De gemeentelijke bijdrage maximaal      
€ 24.000 

Let op: Alle berekeningen zijn gebaseerd op
0% loon- en bijdrageontwikkeling 2

Conclusies

• Kader haalbaar:
–Bijdrage kan naar € 26.000 o.b.v. 

bestaande bedrijfsvoering
–Bijdrage kan verder dalen naar       
€ 24.000 als nieuwe activiteiten 
kunnen worden toegevoegd
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3

Uitgangspunten

• Effectieve en efficiënte dienstverlening
• Focus naar buiten (= bedrijfsleven)
• Gezonde bedrijfsvoering
• Beperking van de risico’s
• Groter deel van de kosten kan gedekt 

worden door de markt
• Flexibilisering in de uitvoering per 

gemeente
4

Onze ambitie

• 10% naar ‘buiten’ plaatsen is minimaal
• Voldoen aan de financiële uitgangs-

punten
• Creëren van meerjarig perspectief 
• Helderheid omtrent strategie en focus
• Werken vanuit visie waarbij de 

inzetbaarheid van mensen vergroot 
wordt

• Partnership met gemeenten
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Uitgangspunten SOWECO
• Financieel kader is ambitieus 
– Verlagen van de overhead d.m.v. ingrijpende 

maatregelen
– Vergroten van verdienvermogen

• Op korte termijn helderheid omtrent toekomst
• Toekomstmodel robuust 
• Scheiding verantwoordelijkheden 
• Gerichtheid op bedrijfsleven in structuur 

verankeren
• Bouwen aan vertrouwen 
• Tussentijdse evaluaties 2015 / 2017

6

Overall Strategie

• Uitgangspunt: Iedereen naar buiten, tenzij het 
echt niet anders kan

• Intern werken alleen voor de meest kwetsbare 
doelgroepen

• Commerciële dienstverlening inhoud geven
• Groepsdetacheringen als vervanging voor 

beschut-buiten realiseren
• Kostenreductie en nieuwe verdienmodellen 
• Gebruikmakend van beschikbare en nieuwe 

informatie
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Startpunt I

Startpunt:
- Begroting 2012
- 1428 AJ ex larcom
- EBIT - € 3,2    
bij subsidie 
€ 25.759 per AJ

8

Startpunt II

Startpunt:
- Begroting 2012
- 1428 AJ ex Larcom
- EBIT -€ 5,8 mln bij   
subsidie € 24.000 
per AJ
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De weg naar 2017

Beïnvloedbaarheid van de kosten 
(zie ook BMC)

- 78% is loon SW
- Afschr. OG is 690.000
- Deels beïnvloedbaar: 
€ 10,8 mln

- € 683.000 niet SW wordt 
doorbelast

- 88 Fte ten laste exploitatie
10

De weg naar 2017

Randvoorwaarden aandeelhouders

• Formatieve krimp vanwege uitstroom 
met 3% per jaar tot 1213 AJ

• Per jaar 10% van beschutte populatie 
detacheren of naar begeleid werken.

• Bijdrage in 2017 € 24.000 per AJ
• Resultaat in 2017 minimaal 0
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Opzet

Fase I : Uitgaan van het huidige bedrijf
• Stap 1: Effecten en resultaat 0 instroom
• Stap 2: Effecten en resultaat 10% naar 

buiten
• Stap 3: Effecten en resultaat van verdere 

sanering bedrijfsvoering

Fase II: Toevoegen nieuwe activiteiten
• Stap 4: Effecten en resultaat nieuwe 

business 12

Fase I
Stap 1: Krimp AJ

- € 790.000Vervanging SW-leidinggevenden door Soflex

+ € 400.000Boventallig begeleidend en staf personeel, 
besparing ov kosten

+ € 171.000Verlaging directe productiekosten

- € 1.050.000NTW daalt

+ € 1.237.000Subsidieresultaat beter

pmLeegstand gebouwen

Gevolgen krimp AJ
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2017 o.b.v. krimp AJ

Eindpunt:
- O.b.v. 0 instroom
- O.b.v. 24.000  
subsidie

- Gat € 5,5 mln/jaar

14

Voorwaarden bij krimp AJ

Randvoorwaarden /uitvoering
• Leegstaande gebouwen in beheer bij 

GR
• Boventallig begeleidend personeel 

exit via natuurlijk verloop, overname 
door gemeente of sociaal plan (max. 
frictie € 1.500.000)
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Conclusie bij krimp

• Financieel probleem wordt 
nauwelijks kleiner

• Naast de wachtlijst van nu 370 
personen ontstaat een nieuwe 
wachtlijst i.h.k. van de nieuwe wet

• Meer mensen in de bijstand (WWnV)

16

Strategie stap 2: 
10% conversie

• Uitgangspunt is: iedereen detacheerbaar
• Strategische allianties aangaan om groen 

naar ‘buiten’ te detacheren
• Groepsdetacheringen in nieuwe vorm
• Nieuwe commerciële unit wordt opgezet
• Samenwerking zoeken met externe 

partners
• Aanbestedingstrajecten vanuit gemeenten 

meer koppelen aan initiatieven
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Stap 2 : 10% conversie

Gevolgen10% p/j naar buiten
• Leegstand huisvesting
• Boventalligheid deel Productie 

begeleidend en uitvoerend personeel 
(deels frictie)

• Uitbreiding detacheringbegeleiding      

Resultaat effect 10% conversie:    

+ € 350.000Verhoging opbrengst
+ € 700.000Kostenbesparing

18

2017 o.b.v. 10% conversie

Eindpunt:
- 10% conversie
- O.b.v. 24.000
subsidie

- Gat € 4,4 mln/jaar
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Voorwaarden 10% conversie

Randvoorwaarden /uitvoering

• Leegstaande gebouwen in beheer bij GR dus 
uit de exploitatie uitvoeringsorgaan

• Boventallig begeleidend personeel exit via 
natuurlijk verloop, overname door gemeente 
of sociaalplan (max. frictie € 2.000.000)

• NTW verlaagd vanwege detacheren bijv. 
groenafdelingen. Dit wordt gecompenseerd 
door wegvallende productiekosten

20

Tussenconclusie I

• Zonder verdere ingrepen /acties 
leiden deze maatregelen tot een 
resultaat van – € 4.410.000 in 
2017
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Strategie stap 3: Aanvullend 
binnen scope

• Mensen aan het werk
• Minimale begeleiding gedetacheerden
• Grote mate van versobering van 

opleidingen en trainingen
• Geen kwaliteitskeurmerken
• Geen uitgebreide informatiestromen
• Alles afstoten wat geen TW oplevert

22

Stap 3: Aanvullend binnen 
scope

+ € 500.000Diverse aanvullende maatregelen, o.a. 
afstoten o.g., afbouw vervoer, etc

+ € 990.000Kostenbesparing door versobering 
dienstverlening

Effecten aanvullende maatregelen:

Pagina 43



23

2017 na aanvullend

Eindpunt:
- Sanering “tot op 
het bot”

- Gat € 2,9 mln/jaar

24

Voorwaarden Aanvullend

Randvoorwaarden /uitvoering
• Boventallig SSC personeel exit via 

natuurlijk verloop, overname door 
gemeente of sociaalplan (max. frictie    
€ 3.000.000)

• Minder service naar aandeelhouder 
(rapportage, payrolling etc.)

• Minder personele zorg (ontpampering)
• Integrale visie op OG
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Tussenconclusie II: 
einde fase I

• Exploitatieresultaat na genomen 
maatregelen - € 3.000.000           
(€ 2.100 per AJ)
Conclusie: alleen krimp, extra 
detacheringen en bezuinigingen 
leidt niet bij lange na niet tot een 
sluitende exploitatie in 2017

26

Fase II
Stap 4: Aanvullend  buiten scope

Nieuwe verdienmodellen nodig om
sluitende exploitatie te bereiken:

• Uitvoering Dagbesteding AWBZ
• BC WWnV
• Tariefsverhoging detacheringen door 

samenvoeging WWnV met huidige 
detachering en beter commercieel beleid

• Extra werk vanuit gemeenten in Groen , 
Projecten en WMO
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Strategie AWBZ

• Hervorming van de gemeentelijke AWBZ in de 
WMO

• Forse bezuiniging voor gemeenten in WMO 
helpen realiseren

• Uitgaan van de arbeidsgerelateerde AWBZ. 
Niet zorggerelateerde AWBZ (gedeelde visie)

• Groeimodel
• Synergie-effecten door gebruik te maken van 

de infrastructuur
• Participatie realiseren in de samenleving
• Koppeling maken met projecten

28

Strategie BC WWnV

• Ons nieuw commercieel detachering-
bedrijf gebruiken voor de doelgroep 
WWnV

• Strategische allianties 
• Tijdelijk mensen werk laten uitvoeren
• Meer jobcarving realiseren
• Makelaarsfunctie van SOWECO i.h.k. 

van MVO
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Strategie overig

Nieuw commercieel beleid € 400.000
- Koppeling doelgroepen

Resultaat uit extra werk € 300.000
- Rekening gehouden met                                 

bezuinigingen bij gemeenten
- Breed veld

30

Stap 4: Aanvullend 
buiten scope

Effecten nieuwe verdienmodellen:

+ € 300.000Resultaat uit extra werk

+ € 400.000Tariefsverhoging en nieuwe 
detacheringswijze

+ €1.796.000BC WWnV

+ € 400.000AWBZ
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2017 na uitbreiding scope

Eindpunt:
- Succesvol AWBZ
- Succesvol WwnV
- Sluitende 
exploitatie op 
bijdrage € 24.000 
per AJ

32

Voorwaarden stap 4

Randvoorwaarden /uitvoering
• Verbreding van opdracht naar WWNV 

waarmee inkomsten worden 
gegenereerd

• Uitvoering van werkdeel AWBZ 
• Meerjarige uitvoeringscontracten/ 

projecten Groen en WMO
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Samenvatting: 
De weg naar 2017

• Exploitatie in 2017 naar - € 0
• Bij een bijdrage van € 23.900 per AJ
• Omvang 1213 AJ

34

Structuur: De weg naar 2017

• Structure follows strategy
• Onderscheiden rollen van gemeenten 

(opdrachtgever/eigenaar) moeten in de 
structuur tot uiting komen: nu onvoldoende

• Organisatie SOWECO moet begrijpen dat we 
het echt anders gaan doen

• Samenwerking tussen gemeenten en SOWECO 
heeft een nieuwe start nodig

• Risicoprofiel van de gekozen oplossing is van 
belang voor afweging gemeenten
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Fasering: De weg naar 2017

• Vertraging in uitvoering plan leidt tot 
hogere exploitatietekorten, maar lagere 
frictiekosten

• Versnelling in uitvoering plan leidt tot 
lagere exploitatietekorten, maar hogere 
frictiekosten

• Wenselijke scenario komende weken in 
overleg met gemeenten bepalen i.v.m. 
voorwaarden aanvraag faciliteit Rijk

36

VRAGEN ??
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