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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-03-2012 

Onderwerp:  RVS herstructureringsfaciliteit 

DZB 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. in te stemmen met het herstructureringsplan van DZB en ter uitvoering daarvan in 2013 
een eenmalige bijdrage van € 158.392 beschikbaar te stellen als verplicht gemeentelijk 
aandeel in de kosten; 

2. het onder punt 1 genoemde bedrag mee te nemen in de Kadernota 2013. 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Aanleiding: Wet werken naar vermogen 

Met de Wet werken naar vermogen (Wwnv) verandert er veel op het gebied van de 

sociale voorzieningen en het arbeidsmarktbeleid. Het kabinet is voorstander van 

een activerend beleid, dat uitgaat van wat mensen kunnen en niet van wat mensen 

beperkt. De focus ligt op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van 

individuele burgers. Alleen voor mensen die hiertoe, om wat voor redenen dan ook, 

niet in staat zijn biedt de overheid in de toekomst nog ondersteuning. De toegang tot 

regelingen die over het algemeen worden beschouwd als fuik – zoals de Wajong en 

de Wsw – wordt beperkt, waarbij de bestaande populatie wordt ontzien. De Wsw 

staat straks alleen nog open voor mensen die zijn aangewezen op beschut werk en 

de Wajong voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 

 

Tegelijkertijd met de stelselherziening bezuinigt het kabinet stevig – volgens de 

VNG, Divosa en Cedris té stevig – op de beschikbare budgetten. Op macroniveau 

gaat het om een bedrag van uiteindelijk structureel € 1,8 miljard. De gemeenten 

krijgen, als overheid die het dichtst bij de burgers staat, de verantwoordelijkheid 

voor een in omvang en qua complexiteit toenemende doelgroep. De risico’s liggen 

eveneens bij de gemeenten. Dat die risico’s reëel zijn, kan in het licht van de sterk 

gekorte middelen niet worden ontkend. 
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Wijzigingen Wsw  

In essentie zal met de Wwnv de toegang tot de sociale werkvoorziening sterk 

beperkt worden. Bovendien krijgen SW-bedrijven te maken met een zwaardere en 

complexere doelgroep en zullen zij deze doelgroep met een sterk verminderd 

budget moeten bedienen. De rechten van de bestaande werknemers worden 

gewaarborgd. Het is het streven om de Wsw op termijn te laten krimpen naar een 

derde van zijn huidige omvang. Alleen voor mensen die beschut moeten werken is 

straks nog plaats. De bijdrage van het rijk daalt van ongeveer € 27.000 naar circa  

€ 22.000 per SE (standaard eenheid). Naar verwachting kan deze korting voor een 

deel opgevangen worden door een efficiëntere bedrijfsvoering. Maar zoals het er nu 

naar uitziet zullen gemeenten straks een hoger bedrag per SE moeten bijdragen. 

Deze bijdrage kan worden beperkt door (een combinatie van) het verminderen van 

de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Nadeel hiervan is dat daarmee de 

kwetsbaarste groep het hardst wordt geraakt.  

 

Herstructureringsfaciliteit 

Voor de noodzakelijke transformatie stelt het rijk voor de periode 2012 tot en met 

2018 eenmalig € 400 miljoen beschikbaar, de herstructureringsfaciliteit. Gemeenten 

kunnen voor deze faciliteit individueel of gezamenlijk – via het SW-bedrijf waarin zij 

deelnemen – vóór 30 april 2012 bij het rijk een herstructureringsaanvraag indienen. 

Omdat het rijk slechts in maximaal 75% van de kosten voorziet, resteert voor de 

deelnemende gemeenten 25% van de kosten. Gemeenten zullen in dezen solidair 

met elkaar moeten zijn. Het afhaken van één gemeente heeft direct gevolgen voor 

de hoogte van de bijdrage van de andere gemeenten. De gemeente Leiderdorp sluit 

aan bij de aanvraag die DZB namens de Leidse regio en een aantal aanpalende 

gemeenten bij het ministerie zal indienen.  

 

Herstructurering DZB 

De huidige visie van DZB dateert van maart 2011 en wordt momenteel herijkt. DZB 

anticipeert daarmee op de invoering van de Wwnv. Een aanzienlijk deel van de 

doelstellingen uit de huidige visie is reeds behaald of ligt op koers. DZB heeft de 

afgelopen periode de bedrijfsvoering geoptimaliseerd, waardoor de resultaten zijn 

verbeterd en de tevredenheid van klanten is toegenomen. De voorgaande jaren was 
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35 tot 40% van de trajecten voor uitplaatsing naar een baan van mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt succesvol.  

 

Centraal doel van de herijking is om van DZB een sterke instelling en partner te 

maken en zo bij te dragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt voor zowel 

werkgevers als werknemers. De financiële onderbouwing voor de toekomst van 

DZB is op dit document gebaseerd. DZB heeft recentelijk zijn bedrijfsvoering kritisch 

doorgelicht. Na eerder doorgevoerde besparingen ziet DZB reële mogelijkheden om 

verdere bezuinigingen te realiseren, zonder te veel afbreuk te doen aan zijn visie en 

missie en de kwetsbare doelgroepen waarvoor hij zich inzet. Er is vroegtijdig ingezet 

op ombuigingen, die oplopen tot € 1,6 miljoen structureel met ingang van 2013. 

Daarnaast zijn er onder voorwaarden verdere mogelijkheden voor besparingen tot 

een bedrag van structureel € 1,4 miljoen vanaf 2015. Een substantieel deel van de 

kortingen door het rijk kunnen daarmee worden opgevangen, waardoor de bijdrage 

per SE van de gemeenten lager kan blijven dan de eerder genoemde € 5.000.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

De noodzakelijke herstructurering van de Wsw-sector is een direct gevolg van de 

beoogde invoering van de Wwnv. Op 1 februari 2012 diende de staatssecretaris van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe het wetsvoorstel Wwnv bij de Tweede 

Kamer in. Met de wet beoogt het kabinet de bestaande wetten op het gebied van 

werk en inkomen – Wet werk en bijstand (Wwb), Wet Investeren in Jongeren (WIJ), 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong) – te vereenvoudigen en te harmoniseren. De Wwnv 

biedt één regeling voor iedereen met arbeidsvermogen. Het kabinet streeft naar een 

activerend arbeidsbeleid, waarbij iedereen meedoet naar vermogen en mensen 

worden beoordeeld op hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen. Werk 

gaat daarbij boven inkomen. Indien het parlement instemt met het wetsvoorstel 

worden gemeenten per 1 januari 2013 financieel en beleidsmatig verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de Wwnv. Opgemerkt dient te worden dat de beleidsvrijheid 

voor gemeenten beperkt is en dat de forse bezuiniging op de door het rijk 

beschikbaar gestelde budgetten de ruimte voor gemeenten verder sterk inperkt.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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De invoering van de Wwnv is één van de drie grote maatschappelijke transities waar 

gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. De andere twee zijn de 

overheveling van de functie “Begeleiding”  uit de AWBZ en de decentralisatie van de 

Jeugdzorg. Tussen deze drie transities staan belangrijke raakvlakken, deels omdat 

de doelgroep overlapt, deels omdat de instrumenten complementair zijn en deels 

omdat mensen die uit de ene voorziening (dreigen te) vallen een beroep zullen gaan 

doen op de andere voorzieningen. Vanwege de raakvlakken tussen de transities 

zullen deze in onderlinge relatie opgepakt en uitgewerkt worden. (Sub)regionale 

samenwerking is daarbij, gezien de omvang, de inhoud en de impact, niet alleen 

wenselijk, maar door het rijk ook verplicht gesteld. Desnoods legt het rijk de 

samenwerking dwingend op. Afspraken met het UWV, afspraken over toegang, de 

inzet van instrumenten en het SW-bedrijf of de benadering van werkgevers vragen 

alle om een gemeentegrensoverstijgende aanpak. Leiderdorp werkt vooral samen in 

Holland Rijnland verband, dan wel daarbinnen in Leids regioverband. Met 

betrekking tot de uitvoering werkt Leiderdorp nauw samen met de gemeente Leiden. 

 

2 Beoogd effect 

Biedt het regionale SW-bedrijf DZB de financiële voorwaarden om de noodzakelijke 

herstructurering, als gevolg van de invoering van de Wwnv, op een adequate en financieel 

solide wijze te implementeren. 

 

3 Argumenten 

1.1 Verplichte voorwaarde voor herstructureringsbijdrage rijk 

Het rijk stelt als voorwaarde voor uitkering van de herstructureringsgelden dat gemeenten 

zelf 25% van de noodzakelijke herstructureringskosten in de vorm van co-financiering 

beschikbaar stellen. Zonder eigen bijdrage ontvangen gemeenten ook geen bijdrage van 

het rijk.  

 

1.2 Noodzakelijk voor bekostiging herstructurering SW-bedrijf 

In het kader van de Wwnv krijgen de gemeenten en de SW-bedrijven een forse financiële 

taakstelling opgelegd. Door de lagere vergoedingen van het rijk zal gekeken moeten 

worden naar aanpassing van het verdienmodel. Dat moet leiden tot structureel hogere 

rendementen en lagere kosten. DZB streeft ernaar met een financieel 

ombuigingsprogramma de huidige kosten per SE drastisch te verlagen om zoveel mogelijk 

de rijkskorting te compenseren en te voorkomen dat de gemeenten het hele tekort van 
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circa € 5.000 per SE als extra bijdrage moeten betalen. Het daadwerkelijk uitvoeren van 

ombuigingsprogramma brengt incidentele kosten met zich mee, waarvoor een beroep zal 

moeten worden gedaan op de herstructureringsfaciliteit. 

 

1.3 Regionale solidariteit 

Hoewel DZB formeel onderdeel is van de Leidse gemeentelijke organisatie, ligt het 

vanwege het gebruik dat andere gemeenten maken van de diensten van de DZB voor de 

hand ook van die gemeenten een financiële bijdrage te vragen. Zonder onderlinge 

solidariteit nemen de kosten voor de gemeenten die wel bijdragen alleen maar toe. 

Bovendien lopen we in dat geval het risico dat DZB gedwongen wordt de diversiteit in het 

werkaanbod te verkleinen en terug te brengen tot slechts werk aan de lopende band. 

 

1.4 Geen alternatieven 

Niet bijdragen aan de kosten voor de herstructurering heeft weinig zin. De gemeente zal 

sowieso verplicht zijn de huidige doelgroepen binnen de Wsw werk te bieden en zal 

daartoe linksom of rechtsom gebruik moeten maken van een gespecialiseerd SW-bedrijf. 

Overstappen naar een ander SW-bedrijf maakt de gemeentelijke bijdrage niet minder 

verplicht.  

 

2.1  Past niet binnen de huidige budgetten 

Binnen de bestaande budgetten is onvoldoende ruimte om deze door het rijk voor een deel 

bij de gemeenten neergelegde noodzakelijke kosten te dekken.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Bezuinigingen haalbaar? 

De ambities van DZB om verdere besparingen te realiseren zijn groot. Het is echter de 

vraag of alle voorgestelde opties in de praktijk haalbaar zullen zijn. Bovendien is het de 

vraag hoe de omvang van het Participatiebudget, en daarin de Wsw formatietaakstelling, 

zich in de praktijk zal ontwikkelen en hoe de gemeenten daarmee om zullen gaan.  

 

1.2 Ontwikkelingen met potentieel negatieve financiële gevolgen  

Doordat de rechten van de bestaande groepen in de Wsw gewaarborgd zijn en de huidige 

CAO voor de Wsw vooralsnog geen ruimte biedt voor besparingen op de loonkosten is er 

op dit terrein voor de korte en middellange termijn weinig flexibiliteit mogelijk. Daarnaast 



Pagina 6 van 7 Versie Nr. 1 Concept 

Registratienr.: 2012I00481   Agendapunt  

 2012 VOORSTELLEN   Nr   

zal met ingang van 2013 het gemiddelde aantal SE gaan dalen. De instroom zal, als 

gevolg van de aanscherping van de criteria, uitsluitend plaatsvinden bij de afdeling 

beschut. De afname van het aantal Wsw-ers zal gevolgen hebben voor de mate waarin 

DZB werkvolume en daarin financieel resultaat op haar producten en diensten kan 

realiseren. 

 

5 Milieu 

Niet van toepassing. 

 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de totale herstructurering zijn door DZB berekend op ruim € 5,3 miljoen. 

Voor ruim 75% van deze kosten – een bedrag van om en nabij € 4,3 miljoen – wordt bij het 

rijk een verzoek voor een bijdrage uit de herstructureringsfaciliteit gevraagd. Dit bedrag 

sluit aan bij het aantal SE dat in 2012 bij DZB in dienst is en op grond waarvan aanspraak 

kan worden gemaakt op ongeveer 1% van de totaal beschikbare faciliteit. De gemeenten 

zijn verplicht 25% van de benodigde middelen te dekken. Op grond van het aandeel van 

de Leiderdorpse deelpopulatie op de totale DZB-populatie – ongeveer 11,8% – komt dat 

neer op € 158.392.  

 

Herstructureringsfaciliteit totaal € 5.353.928 (A)  

Rijk € 4.295.154 (B) (ruim) 75% van A 

Deelnemende gemeenten € 1.338.482 (C) 25% van A 

Leiderdorp € 158.392 (D) 11,8% van C 

 

De bijdrage kan in één keer of gefaseerd over een periode van meerdere jaren (2012-

2015) beschikbaar worden gesteld. Binnen de huidige budgetten is geen ruimte om deze 

onontkoombare kosten te dekken. Wij realiseren ons dat wij op dit moment geen concrete 

dekking aangeven. Gezien de urgentie – de aanvraag dient uiterlijk op 30 april te zijn 

ingediend en de daartoe benodigde besluitvorming moet voor die tijd door de betrokken 
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gemeenteraden zijn afgerond – is er op dit moment geen alternatief. Om die reden nemen 

wij het benodigde bedrag mee in de Kadernota 2013. 

 

8 Evaluatie 

DZB informeert de deelnemende gemeenten periodiek over de voortgang van de 

herstructurering en de effecten die dit op zijn bedrijfsvoering heeft.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. De missie van DZB ‘Haal het beste uit jezelf’ op weg naar werk .. 2012-2015; 
 2. Kosten per jaar per gemeente; 
 3. DZB herstructureringsplan 
 4. Totstandkoming gemeentelijke bijdrage Wsw bij DZB 
 


