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Hoofdstuk 1
Achtergrond en vraagstelling
De gemeenten in de Kempen – Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden –
bezinnen zich op de wijze waarop de Participatiewet uitgevoerd moet worden. Op dit
moment houden twee gemeentelijke samenwerkingsverbanden zich bezig met de uitvoering
van de Participatiewet: ISD de Kempen (die naast de Participatiewet ook andere regelingen
in het sociaal domein voor de gemeenten uitvoert) en de WVK-groep. Waarbij aangetekend
moet worden dat Oirschot niet deelneemt aan de WVK, maar de uitvoering van de sociale
werkvoorziening heeft ondergebracht bij de WSD.
Beide organisaties werken – met bedrijven en instellingen – samen in ‘Kempenplus’; een
netwerk met als doel om zo veel mogelijk mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ te
leiden naar betaald werk. Alle partijen staan positief ten opzichte van die samenwerking. De
resultaten zijn ook goed: de ‘uitkeringsdichtheid’ in De Kempen is zeer laag. Ook in financiële
zin functioneren de samenwerkingsverbanden goed: de WVK-groep slaagt er als een van de
weinige SW-bedrijven in Nederland in om ‘onder de streep’ met een positief saldo te
opereren en heeft een comfortabel eigen vermogen opgebouwd.
De wens tot herbezinning moet dan ook niet beoordeeld worden vanuit de optiek om actuele
of urgente vraagstukken op te lossen. Het gaat veel meer om de mate van
toekomstbestendigheid: de middellange tot lange termijn. Met de komst van de
Participatiewet is er geen instroom meer mogelijk in de sociale werkvoorziening. Dat
impliceert dat organisaties zoals de WVK-groep, die hun bestaansrecht primair hebben in het
uitvoeren van de Wet op de Sociale Werkvoorziening, zonder nadere ingrepen in feite in een
‘sterfhuisconstructie’ zitten. Elk jaar neemt het medewerkersbestand immers af.
Nog belangrijker is dat gemeenten met de komst van de Participatiewet integraal
verantwoordelijk zijn voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zowel voor
arbeidsbeperkten met een SW-indicatie als voor mensen die geen toegang tot deze regeling
meer hebben. Bovendien willen gemeenten goed zicht hebben op – potentiële –
uitkeringsgerechtigden om de problematiek van deze inwoners integraal te bezien, ook
vanuit de andere aspecten in het ‘sociaal domein’.
Vandaar dat de vraag voorligt over een optimale organisatie van de uitvoering van de
Participatiewet in de Kempen. Moet de huidige netwerkorganisatie worden voortgezet? Of
moeten de beide instellingen worden gefuseerd tot één ‘participatiebedrijf’?
In het verlengde van deze afweging ligt de vraag over de governance. ISD de Kempen is
onderdeel van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten’
(GRSK). Naast de sociale dienst hebben de Kempengemeenten hier ook hun sharedservicecenter (SSC) en hun P&O-organisatie ondergebracht. De WVK-groep is een aparte
gemeenschappelijke regeling, met een eigen bestuur. Mocht er gekozen worden voor een
fusie van beide instellingen (ISD en WVK), dan ligt eveneens de vraag voor op welke wijze
de governance (aansturing, toezicht, controle en verantwoording) optimaal geregeld kan
worden.
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De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
Welk organisatiemodel is het meest geschikt om de gezamenlijke inhoudelijke
ambities voor de uitvoering van de Participatiewet in de Kempengemeenten te
ondersteunen en wat zijn de aanbevelingen om de governance op een
passende manier vorm te geven?
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Hoofdstuk 2
Opzet advies
In overleg met de Stuurgroep Sociaal Domein heeft BMC gekozen voor een beknopt advies.
In de bijlagen wordt verwezen naar de bestudeerde documentatie en de interviews die
afgenomen zijn. Noch de documentatie noch de interviews worden samengevat dan wel
weergegeven. De informatie die verkregen is uit de gesprekken en de documenten is
natuurlijk essentieel om de centrale vraag te kunnen beantwoorden. De adviseurs hebben
deze informatie gebruikt om te komen tot een heldere conclusie waarmee de opdrachtgever
tot besluitvorming over kan gaan.
We starten dan ook met ons advies over de Kempische organisatie van de Participatiewet.
De belangrijkste overwegingen om tot dit model te komen worden behandeld. Vervolgens
zullen we op hoofdlijnen een aantal aspecten benoemen die van belang zijn om vanuit de
huidige situatie tot het gewenste alternatief te komen (doorkijk naar het vervolg).
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Hoofdstuk 3
Advies BMC
In heel Nederland zijn gemeenten bezig met het overdenken van de organisatie van de
Participatiewet. Verschillende keuzes zijn of worden daarbij gemaakt. Sommige gemeenten
kiezen voor een volledig fusie van sociale dienst en SW-bedrijf. In sommige gevallen blijven
deze entiteiten apart bestaan, maar worden taken herschikt. De brancheorganisatie van de
SW-bedrijven, Cedris, peilt regelmatig de stand van zaken. In bijlage 3 is het meest actuele
overzicht opgenomen.
Het is van belang om vast te stellen dat er geen ‘optimale’, eenduidige organisatievorm is
voor de uitvoering van de Participatiewet. Lokale en regionale omstandigheden doen ertoe.
‘De Kempen’ is een relatief overzichtelijke regio (ook qua arbeidsmarkt) met een lage
uitkeringsdichtheid. De relaties met het bedrijfsleven zijn intensief. Bestuurlijk wordt er op
allerlei terreinen samengewerkt tussen de gemeenten die ruwweg van gelijke omvang zijn; er
is geen dominante ‘centrumgemeente’.
Voor De Kempen concludeert BMC dat continuering van twee publieke intergemeentelijke
organisaties – ISD de Kempen en WVK-groep – niet de meest toekomstbestendige variant
is. In plaats daarvan adviseert BMC om de ‘ISD-nieuwe-stijl’ de integrale uitvoerder van de
Participatiewet te laten zijn en de WVK-groep om te vormen tot een private ‘sociale
onderneming’.
‘ISD-nieuwe-stijl’ integrale uitvoerder Participatiewet
Wij adviseren om een (beperkt) aantal taken en functionaliteiten van de WVK-groep onder te
brengen bij de ISD. Dat geldt onder meer voor het werkgeverschap van de SWmedewerkers. Daarmee wordt de ISD voor de Kempische gemeenten de integrale uitvoerder
van de Participatiewet. Deze ‘ISD-nieuwe-stijl’ stuurt op basis van een bestuurlijke opdracht
op mensen en middelen. Ze is verantwoordelijk voor de regie op participatie/werk en is de
partij die de werkgeversdienstverlening – binnen de afspraken die op arbeidsmarktregio
gemaakt worden – inricht. ISD stuurt als opdrachtgever op de uitvoering van allerlei –
mogelijke – aspecten die bij de Participatiewet horen: ophalen vacatures/matching met
kandidaten; uitvoering SW; detacheringen ‘SW’ en ‘PW’; beschut werk; opleidingen/
trainingen/diagnose. Als opdrachtgever bepaalt ze welke partij welk aspect gaat uitvoeren
dan wel dat ze zelf onderdelen en taken uitvoert.
De ISD is de primaire partner van de gemeenten om op lokaal niveau de verbindingen aan te
leggen met de totale opgaven van de gemeenten in het sociaal domein. Per gemeente zullen
de verwachtingen verschillend liggen. De ISD is tevens de beleidsadviseur van de
gemeenten. In verschillende gemeenten en regio’s wordt een scheiding aangebracht tussen
‘strategisch’ en ‘tactisch’/’operationeel’ beleid. Wij denken dat zo’n onderscheid in deze regio
niet zinvol is en geen toegevoegde waarde heeft. De ISD moet ‘van en voor gemeenten’ zijn
en integraal de gemeenten beleidsmatig kunnen adviseren over alle aspecten die met de
uitvoering van de Participatiewet te maken hebben.
WVK-groep wordt private ‘sociale onderneming’
Het grootste deel van de WVK-groep ontwikkelt zich als een private ‘sociale onderneming’
die als opdrachtnemer van de ISD taken kan uitvoeren in het kader van de Participatiewet.

5/14

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE KEMPISCHE UITVOERING VAN DE PARTICIPATIEWET

Als opdrachtnemer staat dienstverlening aan de opdrachtgever centraal. WVK ‘nieuwe stijl’
zal goed moeten inschatten welke vormen van dienstverlening de opdrachtgever wenst en
de juiste ‘producten’ aanbieden. Gezien de langjarige ervaring van de WVK-groep met het
aanbieden en ontwikkelen van werkplekken voor arbeidsbeperkten en haar uitstekende
relaties met het bedrijfsleven in De Kempen heeft dit bedrijf een prima uitgangspositie. Wij
benadrukken dat deze uitgangspositie voor ons een belangrijke basis vormt voor de
voorgestelde ontwikkeling. In een regio waarin het SW-bedrijf een veel minder stevige positie
heeft zouden we niet tot dit advies komen.
ISD wordt bestuurlijk geleid door bestuurscommissie binnen GRSK
Qua governance stellen wij voor dat de ISD onderdeel blijft van de GRSK. Wij zijn ons
bewust van de kritiek binnen De Kempen over vraagstukken rondom de slagvaardigheid van
de GRSK. We geven geen advies over de mogelijke integrale hervorming van de GRSK,
maar stellen voor dat de ISD bestuurlijk geleid wordt door een bestuurscommissie binnen de
GRSK waar de vijf betrokken portefeuillehouders van de gemeenten de ISD volledig en
direct kunnen aansturen. Een bestuurscommissie is een apart bestuursorgaan en daarmee
besluitvormend. Het onderbrengen van de ISD in een aparte gemeenschappelijke regeling is
een alternatieve mogelijkheid die overwogen kan worden als het niet lukt om de ISD binnen
de GRSK eenduidig door de betrokken portefeuillehouders te laten aansturen.
Over de juridische vormgeving van de WVK ‘nieuwe stijl’ moet nader besloten worden. Een
vennootschappelijke inrichting ligt voor de hand, gezien het bedrijfsmatige karakter van de
organisatie. Essentieel is dat de gemeenten geen eigenaar meer zijn van het bedrijf,
waardoor de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie zich optimaal kan ontwikkelen.
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Hoofdstuk 4
Analysekader: overwegingen
Zoals reeds eerder aangegeven: het ‘perfecte’ model bestaat niet. Naar onze overtuiging
worden met de voorgestelde keuze de verschillen productief gemaakt: de voor- en nadelen
van zowel de netwerksituatie als de uitvoeringsorganisatie worden optimaal benut
respectievelijk ondervangen. Tevens sluit het geadviseerde organisatiemodel optimaal aan
bij de leidende principes van het Dienstverleningsmodel Participatiebedrijf van De Kempen
(o.a. werk gaat boven inkomen, effectief, efficiënt, minder bureaucratie, integrale intake en
gemeentelijke regie) en de Visie Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018
(met zowel uitgangspunten op het gebied van doelgroep/cliënten alsmede de organisatie
hiervan). Deze Visie en het Dienstverleningsmodel vormen gezamenlijk het Kempische
‘programma van eisen.’
Bij ons advies hebben wij verschillende criteria van het algemene analysekader
meegenomen in de afweging. Alleen het aspect ‘efficiency en kostenbeheersing’ heeft geen
grote rol gespeeld. In onderstaande tabel zijn de criteria vertaald naar de inhoudelijke
overwegingen die als bouwstenen hebben gediend voor dit advies.
Criterium
Effectiviteit en
robuustheid

Inhoudelijke overweging
Uitgaande van de kern van de Participatiewet is integrale sturing op
de doelstelling van de wet – zo veel mogelijk mensen aan (betaald)
werk helpen – van groot belang. Het budget dat hiermee gemoeid is
moet in één (publieke) hand liggen. Dat geldt eveneens voor het zicht
op de mensen (‘regie’) die afhankelijk zijn van ondersteuning van de
lokale overheid, ongeacht hun formele status – bijvoorbeeld een
SW-indicatie.

Transparantie en
draagvlak

De regelgeving rondom de sociale werkvoorziening vereist dat SWmedewerkers – los van het instrument ‘begeleid werken’ – een
arbeidsovereenkomst hebben met een ‘publieke werkgever’. Ook
vanwege deze reden is ons advies om het werkgeverschap te laten
overnemen door de ISD. Alternatief is om het werkgeverschap onder
te brengen bij de individuele gemeenten, maar dat helpt niet bij de
wens om integraal te sturen. Los van het juridische argument heeft dit
voorstel ook een sociale context: SW-medewerkers blijven ‘bij de
gemeenten’ en worden niet ‘geprivatiseerd’.

Duurzaamheid

Onderdeel van de Participatiewet is een bezuinigingsslag op de SW
en – uiteindelijk nog belangrijker – de geleidelijke uitholling van de
SW-constructie. Concreet: de Participatiewet zal er op termijn toe
leiden dat SW-bedrijven in hun huidige vorm overbodig worden.
SW-bedrijven – ook de WVK – komen hierdoor vroeger of later in de
problemen, tenzij ze andere opdrachten krijgen i.v.m. de uitvoering
van de Participatiewet. Het is verstandig om de begeleiding van dit
veranderingsproces in één bestuurlijke en ‘ambtelijke’ hand te leggen.
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Kwaliteit en
identiteit

Binnen De Kempen wordt door de meeste betrokkenen een goede
opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie bij de uitvoering van de
Participatiewet van groot belang geacht. Binnen een volledig
gefuseerde organisatie is dat lastig vorm te geven. Tegelijkertijd werkt
een gezonde opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie ook niet goed als
er twee partijen zijn die bestuurlijk (eigenaarschap) onder dezelfde
‘principals’ (gemeenten) vallen. Dat vertroebelt de verhoudingen (in
onze ogen een suboptimale, hybride constructie). Het is van belang
dat de ‘opdrachtgever’ een zekere mate van keuzevrijheid heeft bij het
uitzetten van opdrachten. En de opdrachtnemer moet – mede op
basis van ‘tucht van de markt ’ – de inrichting van de dienstverlening
aanpassen aan de eisen van de opdrachtgever.

Flexibiliteit

Voor allerlei derden/stakeholders in de regio (bedrijfsleven, onderwijs,
zorgpartijen) is het veel duidelijker wanneer er één publieke partij is
die aanspreekbaar is op de opgaven m.b.t. ‘werk en inkomen’. Op dit
moment is dat het samenwerkingsverband ‘Kempenplus’. Op dit
moment functioneert dat verband prima, maar wij denken dat
verankering in een publieke partij veel beter bestand is tegen allerlei
ontwikkelingen die de komende jaren nog zullen volgen.

Democratische
legitimering

De democratische legitimiteit van bovengemeentelijke deelnemingen
(zoals gemeenschappelijke regelingen) blijft een taai onderwerp. Juist
bij beleidsmatig en financieel gevoelige onderwerpen zoals ‘werk en
inkomen’ willen gemeenteraden grip hebben en houden. De huidige
situatie met twee gemeenschappelijke regelingen, verschillende
samenstelling besturen en een soms onoverzichtelijk circuit van
betrokken spelers (bestuurders, (beleids)ambtenaren, directies,
gemeentesecretarissen) is onvoldoende transparant. Vandaar een
pleidooi voor een overzichtelijke inrichting van de governance, waarbij
de vijf portefeuillehouders het bestuur van de (ene) publieke
organisatie vormen en namens het college van B&W in hun gemeente
zuiver en eenduidig verantwoording kunnen afleggen aan de
gemeenteraad over de uitvoering van de Participatiewet. Vandaar dat
wij adviseren een bestuurscommissie in te stellen (als onderdeel van
het bestaande openbare lichaam GRSK).
Dit middel is natuurlijk geen doel op zich: er zijn andere
mogelijkheden, zoals een goed functionerend portefeuillehoudersoverleg binnen de GRSK. Integrale grip (zowel beleid als
bedrijfsvoering) op de totale keten van werk en inkomen is wel
essentieel voor de bestuurlijke vormgeving, waaronder een heldere
verantwoordingscyclus aan de raden.
Deze verantwoording wordt ondersteund door goede, toegankelijke en
integrale verantwoordingsinformatie, die opgesteld wordt door de ISD.
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Hoofdstuk 5
Belangrijke aspecten
Indien besloten wordt conform dit advies geeft BMC aan specifiek aandacht te geven aan de
volgende elementen:
 Vanzelfsprekend komt de vraag naar financiële effecten naar voren. Allereerst is het
van belang om te onderkennen dat geen enkel organisatiemodel een afdoende antwoord
kan bieden op de bezuinigingen die de rijksoverheid met de introductie van de
Participatiewet oplegt aan de gemeenten. Door het stopzetten van de instroom van SWmedewerkers en de daling van de rijksbijdrage per SE worden de subsidies aan
arbeidsbeperkten met een SW-indicatie in hoog tempo afgebouwd. Nieuwe beschikbare
middelen ten behoeve van loonkostensubsidies en beschut werk zijn van veel geringere
omvang.
De financiële effecten voor de toekomst kunnen door de gemeenten in het nieuwe model
zelf worden bepaald. Op dit moment worden de rijksbijdragen SW (die op dit moment
onderdeel vormen van het Participatiebudget) rechtstreeks doorgesluisd naar de WVK.
In het model dat wij adviseren zijn SW-medewerkers in dienst van de ISD/GRSK. Die
medewerkers kunnen voor de uitoefening van hun werkzaamheden bij de WVK-nieuwe
stijl geplaatst worden. De WVK zal voor de inzet van deze medewerkers een
(detacherings)tarief moeten betalen en/of een vergoeding krijgen. De loonwaarde/
productiviteit van de medewerkers zal de basis moeten vormen van de financiële
afrekening. In die zin is er ook geen (conceptueel) verschil met de wijze waarop
gemeenten omgaan met loonkostensubsidies en beschut werk in de Participatiewet.
Er zijn in het recente verleden reeds afspraken gemaakt om een fors deel van het
opgebouwde eigen vermogen van de WVK-groep toe te leiden naar de vier gemeenten.
Nader bepaald moet worden met welk deel van het resterende vermogen deze
afspraken aangevuld kunnen worden en welk deel er nodig is om het transitieproces
voor de WVK-groep richting een private ‘sociale onderneming’ te laten slagen.
 De GRSK wordt de nieuwe werkgever van de SW-medewerkers van – in ieder geval –
de vier gemeenten die op dit moment deelnemen aan de WVK-groep. Een zorgvuldige
procesgang richting de medewerkers (incl. medezeggenschap) is hierbij van groot
belang. Duidelijk moet zijn dat dit advies geen enkele arbeidsvoorwaardelijk of
werkgelegenheidsrisico voor de SW-medewerkers met zich meebrengt. Aan alle eisen
(vanuit de wet of cao) wordt voldaan.
 De gemeente Oirschot moet een keuze maken of zij eveneens het werkgeverschap van
haar SW-medewerkers wil overhevelen naar de GRSK of dat deze medewerkers bij
WSD ‘blijven’. Wij adviseren dat het werkgeverschap van deze medewerkers ‘verhuist’
naar de ISD, met als belangrijkste argument dat de ISD zijn integrale rol ook voor
Oirschot kan waarmaken. Overigens kunnen in beide scenario’s deze medewerkers in
‘fysieke’ zin bij WSD blijven werken (bijvoorbeeld via een inkoopmodel).
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Het model gaat uit van een integrale regie van de ISD op de keten van werk en inkomen.
De werkgeversdienstverlening is hier onderdeel van. Op dit moment wordt de
werkgeversdienstverlening uitgevoerd binnen het ‘Kempenplus’ verband. Ook hier moet
een nadere keuze gemaakt worden voor de vormgeving. Enigszins digitaal voorgesteld:
- De ISD voert zelf de belangrijkste aspecten van de werkgeversdienstverlening uit.
Dan is een nadere investering in de organisatie waarschijnlijk op z’n plaats. De ISD
heeft dan immers alle belangrijke contacten met het bedrijfsleven en moet in zijn
organisatiecultuur de ‘taal’ van dat bedrijfsleven volledig kunnen hanteren. Dit vereist
specifieke competenties, kennis en vaardigheden. Overdracht van specifieke kennis
en ervaring van WVK (incl. Kempenplus) naar de ISD is dan meer dan raadzaam. In
samenspraak met de WVK-groep kan dat ook betekenen dat betrokken
medewerkers van de WVK-groep de overstap maken naar de ISD.
Of:
- De ISD houdt wel regie op de werkgeversdienstverlening, maar besteedt de
daadwerkelijke taken uit aan een nader te bepalen partij. Deze optie zou met name
uitgewerkt kunnen worden als bestuurlijk verwacht wordt dat de ISD in zijn ‘genen’
meer een ambtelijke organisatie is, waarin een bedrijfsmatige cultuur en taal
moeilijk(er) te integreren is.
Bij het maken van deze keuze is het raadzaam om ook de ontwikkelingen op
arbeidsmarktregioniveau mee te wegen. Immers, een deel van de afspraken over
werkgeversdienstverlening wordt op het niveau van de arbeidsmarktregio (ZuidoostBrabant) gemaakt.
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Hoofdstuk 6
Doorkijk naar het vervolg
In de overgangsfase van de huidige situatie naar de beoogde situatie zien wij de volgende
stappen (met ruw tijdpad; uitgaande van besluitvorming door Stuurgroep voor 1 juni 2016):
Te ondernemen stap
Analyse van aanvullende benodigde functies
voor ISD om integrale rol uitvoering
Participatiewet te kunnen waarmaken en
waar nodig overdracht van die functies van
WVK naar ISD
(Mogelijke) overgang van medewerkers van
WVK naar ISD i.v.m. vorig punt
Marktconsultatie partijen die WVK-groep
willen overnemen
Onderhandelingen over overname WVKgroep
Liquideren GR WVK
Overheveling vermogen WVK-groep naar
deelnemende gemeenten
Overheveling werkgeverschap SWmedewerkers van WVK-groep naar GRSK
Aanpassing GRSK om ISD strak te kunnen
aansturen (bijv. instellen functionele1
bestuurscommissie met specifieke taak- en
bevoegdheden op het gebied van integrale
sturing werk en inkomen)

1

Termijn
1 juni 2016 – 1 januari 2017

1 januari 2017 – 1 juli 2017
1 juni 2016 – 1 januari 2017
1 januari 2017 – 1 oktober 2017
1 juni 2016 – 1 januari 2018
Voor 1 januari 2017
1 juni 2016 – 1 januari 2017
1 juni 2016 – 1 januari 2017

Hierbij gaan we ervan uit dat Oirschot volledig meedoet. Alternatief van een functionele bestuurscommissie is de
territoriale bestuurscommissie, die dan voor vier gemeenten zou gelden.
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Bijlage 1
Geraadpleegde documenten
Beleidskader Samenhang Sociaal Domein ‘Krachten bundelen waar nodig’ 2015-2019, 2014.
Oplegvel Bestuursopdracht Uitvoering Participatiewet in de Kempen
Cedris, Stand van zaken Participatiewet, februari 2016.
Concept Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet, mei 2015 en bijbehorend het Oplegvel
Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet in De Kempen.
Dienstverleningsmodel Participatiebedrijf De Kempen, januari 2016
Divosa, Handreiking: Effectieve en efficiënte SW-sector, december 2012.
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Implementatieplan jeugdhulp binnen SK, oktober 2014.
Leidende principes Dienstverlening Participatiewet, datum onbekend.
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Bijlage 2
Geïnterviewde personen
Organisatie

Naam

Functie

Gemeente Bergeijk

Dhr. Van der Meijden
Mevr. Jacobs

Wethouder
Beleidsadviseur

Gemeente Bladel

Mevr. Veldhuizen
Dhr. Mol
Dhr. Antonissen

Wethouder
Gemeentesecretaris
Beleidsadviseur

Gemeente Eersel

Mevr. Sjouw
Mevr. Hendricks

Wethouder
Afdelingshoofd

ISD de Kempen

Dhr. Vrieswijk

Directeur

Gemeente Oirschot

Dhr. Van Hoek
Dhr. Michels
Mevr. Van Hall

Wethouder
Gemeentesecretaris
Beleidsadviseur

Gemeente Reusel-De Mierden

Dhr. Antonis
Mevr. Langenbach

Wethouder
Beleidsadviseur

WVK-Groep

Dhr. Van Erp

Directeur
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Bijlage 3
Cedris: stand van zaken Participatiewet
Veranderende rol en positie SW-bedrijven
De komst van de Participatiewet betekent dat rol en positie van SW-bedrijven niet langer
vanzelfsprekend zijn. Het ligt wel voor de hand dat gemeenten gebruikmaken van expertise
en infrastructuur die hier met publiek geld is opgebouwd. Het grootste deel van de sociale
werkbedrijven speelt een rol in de uitvoering van de nieuwe wet.
Voor Cedris staat daarbij niet voorop of het sociale werkbedrijf als organisatie overeind blijft.
Overal in het land ontstaan nieuwe organisatievormen, die ook nieuwe kansen bieden. Er
zijn sociale werkbedrijven die geheel of gedeeltelijk fuseren met de sociale dienst. Er
ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden met private of sociale ondernemers. Bijna
tweederde van de sociale werkbedrijven geeft aan dat de uitvoeringsstructuur van hun bedrijf
is aangepast of dat ze verwachten dat dit nog gebeurt.

De keuzes die gemaakt worden rond de uitvoeringsstructuur lopen uiteen. Ruim 35% van de
sociale werkbedrijven fuseert met de gemeentelijke sociale dienst(en). Een lager percentage
(22,9%) fuseert alleen met het ‘werkdeel’ van de sociale dienst (het inkomensdeel van de
sociale dienst wordt daarmee een apart onderdeel van de uitvoeringsstructuur). In een kwart
(25%) van de gevallen is er sprake van het opknippen van het sociale werkbedrijf in
verschillende taakgebieden. Bij slechts drie sociale werkbedrijven (6,3%) is besloten het
bedrijf op te heffen.
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