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DoorontwÍkkeling DZB Leiden

Geachte heer, mevrouw,

Recentelijk besteedde het Leidsch Dagblad aandacht aan de toekomstplannen van
de gemeente Leiden voor DZB. Die publicaties vormden aanleiding voor de Tweede
Kamerfractie van de sP om enkele (overigens, premature) vragen te stellen aan
staatssecretaris Van 't wout van sociale Zaken en werkgelegenheid. Het is niet
ondenkbaar dat er hierdoor beelden ontstaan die niet per se overeenkomen met de
werkelijke situatie en ontwikkelingen. Tegelijkertijd begrijpen wij dat u vragen heeft
en zich mogelijk zorgen maakt over eventuele gevolgen van de doorontwikkeling
van DZB voor inwoners van Leiderdorp.

We vinden het dan ook wenselijk het door de gemeente Leiden ingezette traject in
perspectief te plaatsen om mogelijke misverstanden te ontkrachten. ln deze brief
informeren wij u koit en op hoofdlijnen over de financiële situatie bijDZB, die de
aanleiding vormt voor de voorgestelde plannen, de wijze waarop Leiden de
regiogemeenten hierin meeneemt, de positie van de gemeente Leiderdorp en de
mogelijke gevolgen voor inwoners van Leiderdorp.

Woord vooraf
Zoals bekend is DZB een integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie van
de gemeente Leiden. De doorontwikkelingsplannen richten zich voornamelijk op
aanpassingen van de structuur, de omvang en het bedrijfsvoeringsproces van DZB.
Het is daardoor in essentie een interne Leidse aangelegenheid, waarvoor het college
van burgemeester en wethouders van Leiden het primair bevoegde orgaan is, dat
daarop aanspreekbaar is.

vanzelfsprekend hebben de regiogemeenten wel een belang, aangezien zij alle in
mindere of meerdere mate gebruik maken van de diensten van DZB, ten aanzien
van de wsw, beschut werk, garantiebanen en re-integratie. De oplopende tekorten071 54 58 500
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bij ongewijzigd beleid bij DZB baren alle gemeenten zorgen. De gemeente Leiden is

zich hier nadrukkelijk van bewust en deelt, bestuurlijk en ambtelijk, alle relevante

informatie. Zij is daarin volledig transparant.

Aorzoak en prognose

Door veranderingen in wetgeving en financiering staan de bedrijfsresultaten van

DZB onder druk. Dc inkomsten en uitgaven dreigen in toenemende mate uit balans

te raken, met een voorzien tekort in 2030 van ruim 4,1 miljoen euro, oplopend naar

ruim 5,2 miljoen in 2040 bij ongewijzigd beleid. Door de bezuinigingen vanuit het rijk

sinds 2015 zullen de deelnemende gemeenten het groeiende financiële gat moeten

dichten. Dat leidt tot het oplopen van de extra gemeentelijke bijdragen per fte, tot

een niveau waarop dit niet langer haalbaar is. ln het verleden heeft DZg de tekorten

opgevangen door aanpassing van de interne bedrijfsvoering en het doorvoeren van

efficiency-maatregelen. De mogelijkheden daartoe zijn echter niet onbeperkt
. -^--L--l^- n- ^-i^ É^É^F+ i^ Á^ 4^l! o".r--ta!{cnraLanr{ I IltVOOi-iiaÍiUgÍi. tJíj ËÍllE illUiÍicilL l) uE ls^ tr vorr.crrJyrs^srrv urL'

Door de transformatie naar een inclusieve arbeidsmarkt zien we daarnaast nieuwe

groepen onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zoals de mensen die

voorheen onder de Wajong vielen. De complexiteit is daardoor toegenomen. Tot

slot heeft de stop op de instroom van de oude Wsw pe120í-5 effect op de

(krimpende) groottc van DZB.

Traje ct doorontw i kke I i n g ge me e nte Le i de n

Het college van B&W van Leiden heeft DZB gevraagd een visie op te stellen waarin

de re-integratiedoelen van de gemeente(n) voor de toekomst kunnen worden

verzekerd. Als toekomstige hoofdtaken van DZB zijn genoemd:

a. het begeleiden van werkzoekenden naar (zo regulier) mogelijk werk;

b. het bieden van een beschermde werkplek voor deelnemers voor wie een

reguliere werkplek (nog) niet mogelijk is;

c. het bieden van excellente dienstverlening aan werkzoekenden;

d. het bieden van ontwikkelmogelijkheden, zodat de afstand tot de

a rbeidsmarkt wordt verkleind.

Deze hoofdtal<cn toncn al aan dat het Leiden niet gaat om het uitkleden van de

dienstverlening en de kwaliteit ervan. ln een strategische verkenning, waaraan veel

belanghebbende medewerkers een bijdrage hebben geleverd, en waar ook de

Ondernemingsraad in mee is genomen, is een vijftal kansrijke ontwikkelrichtingen

opgesteld, waarvan er twee door adviesbureau Berenschot nader zijn uitgewerkt in

business cases:

1-. Leerwerkbedrijven gefaseerd en gedeeltelijk afbouwen en mogelijkheden

publiek-private samenwerking ( PPS) verkennen;

2. Uitbouwen ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven'

De verdere integratie van de verschillende uitvoeringsonderdelen re-integratie - i'c
Re-integratie &Werkgeversdiensten, onderdeel van DZB, en de JA-trajecten,

onderdeel van W&l van de gemeente Leiden - is reeds in gang gezet en zal dit jaar

worden afgerond.

Voorge ste lde m a otre ge le n

De gemeente Leiden stelt, op basis van de businesscases, twee maatregelen voor,

die in combinatie leiden tot een verwachte besparing van circa 4 miljoen euro:

-z-
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De ambtelijke organisatie mee laten krimpen met de omvang van de
(oude) Wsw. Dit levert naar verwachting veruit de grootste
besparing op: 3,4 miljoen euro. Waar in 2015 de Wsw-formatie nog
ruim 900 fte bedroeg, is dit gedaald naar circa 640 fte in 2020. De
prognose is dat deze daling voortzet naar ongeveer 330 fte in 2030.
Het is niet onlogisch de omvang van het ambtelijke personeel hierop
aan te passen. We benadrukken graag dat, anders dan het beeld dat
in de media wordt geschetst, deze maatregel dus vooral het
ambtelijk personeelvan DZB raakt, nÍet de mensen die afhankelijk
zijn van de dienstverlening van DZB of de mensen in de Wsw.
Verhogen van de opbrengsten Leerwerkbedrijven en toepassing PPS.

Als kansrijke sectoren voor PPS worden genoemd:
groenvoorziening, schoonmaa k, busínesspost en fietsenstallingen.
Dit levert naar verwachting 0,6 miljoen euro op.

il

Juist gezien het grote belang van DZB voor kwetsbare inwoners van Leiderdorp
steunen we de gemeente Leiden bij de doorontwíkkeling van DZB en de stappen die
zij reeds heeft gezet en de komende periode nog zal gaan zetten. Het is niet voor
niets dat wij ons in het nieuwe en door uw raad op L2 oktober 2020 vastgestelde
Beleidsplan Participatiewet 2020 positief uitspreken over de doorontwikkeling van
DZB naar een solide, financieel gezonde en toekomstbestendige instelling, waarbij
de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.

Vervolgproces
De gemeenteraad van Leiden is gevraagd wensen en bedenkingen mee te geven aan
het college van B&W. Deze zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van
de doorontwikkelingsplannen. Aansluitend zal Leiden (opnieuw) de regiogemeenten
bestuurlijk en ambtelijk informeren en meenemen. De Adviesraad Sociaal Domein in
Leiden zal eveneens worden gevraagd te reflecteren.

Hoewel wij niet aan zet zijn, kunnen we ons voorstellen dat u graag betrokken en
geïnformeerd wilt blijven. Vorig jaar heeft u aangegeven een werkbezoek te willen
brengen aan DZB, waarbij u de voorkeur had voor een fysieke bíjeenkomst. Helaas is

dat als gevolg van de coronamaatregelen nog niet mogelijk gebleken. We kunnen
ons voorstellen dat u dit bezoek gebruikt om u te laten bijpraten over de laatste
stand van zaken door de nieuwe directeur van DZB, Noêlle ter Woerds. Mocht u
daar inderdaad behoefte aan hebben, zullen wij dit verzoek namens u doorgeven
aan DZB.

Hoogach

houders,

LA- 
n L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

/
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Bijlagen 1. Eindrapport Toekomstvisie 2030 DZB Leiden; gemeente Leiden,

9 december 2020;
2. Businesscase 1: Meerjarig financieel beeld leerwerkbedrijf DZB;

Berenschot, 19 november 2O2O;

3. Businesscase 2: Uitbouwen ontwikkelfunctie leerwerkbedrijf DZB

Leiden; Berenschot, 30 november 2O2Q;

4. Raadsvoorstel wensen en bedenkingen Doorontwikkeling DZB,

gemeente Leiden.
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Managementsamenvatting 
 

Op 17 december 2019 is het Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023  (RV 19.0110) door de Leidse 

gemeenteraad vastgesteld. Eén van de speerpunten was de doorontwikkeling van DZB Leiden. De 

afgelopen maanden is hard gewerkt aan het realiseren van deze doorontwikkeling. In het rapport dat 

voor u ligt, leest u het resultaat: onze Toekomstvisie DZB Leiden 2030. 

 

Over DZB Leiden 

DZB Leiden is onderdeel van de gemeente Leiden en de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet 

en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in de Leidse regio. DZB Leiden helpt mensen, waar nodig, 

goed en snel naar zo regulier mogelijk werk. Het bedrijf is een brug tussen het bedrijfsleven en de 

werkzoekende. Bij DZB Leiden werken zo'n 1.000 mensen. Daarnaast komen bij DZB Leiden circa 800 

mensen per jaar binnen vanuit een uitkering voor een traject naar werk. 

 

“Samen werken aan een wereld 

waarin iedereen meedoet” 

 

Waarom deze toekomstvisie 

De komende jaren krijgt DZB Leiden te maken met een aantal ontwikkelingen, waardoor het nodig is de 

strategische koers en het bedrijfsmodel tegen het licht te houden. Deze ontwikkelingen zijn: 

1. Kosten en opbrengsten dreigen op termijn uit balans te raken door de krimp van het aantal 

Wsw-medewerkers en teruglopende subsidies; 

2. Transformatie naar inclusieve arbeidsmarkt, vanwege instroom nieuwe doelgroepen (voormalig 

Wsw en Wajong) en de beweging naar zo regulier mogelijk werk; 

3. Extra (financiële) druk op DZB Leiden door de coronacrisis. 

 

De toekomstvisie komt voort uit een bestuurlijke opdracht van het college B&W van de gemeente 

Leiden. Het college heeft DZB Leiden gevraagd een onderbouwde visie op te stellen, zodat het bedrijf 

ook in de toekomst de re-integratiedoelen van de gemeente(n) in de Leidse regio kan behalen. 

 

Procesbeschrijving 

Een speciaal hiervoor opgericht programmateam (PT) heeft de toekomstvisie uitgewerkt, bestaande uit 

een externe programmamanager en medewerkers van DZB en gemeente Leiden. Het PT werkte 

intensief samen met de directie en ondernemingsraad van DZB Leiden en de gemeentelijke 

opdrachtgevers. De stappen in het proces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategische verkenning 

Op basis van een strategische verkenning en vooronderzoek  zijn vijf mogelijke ontwikkelrichtingen in 

kaart gebracht (in diverse varianten): 

Strategische verkenning 

Selectie kansrijke richtingen 

Business cases 

Besluit- 

vorming 
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1. Gedeeltelijke afbouw van Leerwerkbedrijven; 

2. Fuseren met andere Leerwerkbedrijven in de regio; 

3. Integratie van uitvoeringsonderdelen re-integratie; 

4. Versterken van de concurrentiepositie van de Leerwerkbedrijven; 

5. Leerwerkbedrijven transformeren naar een sociaal ontwikkelbedrijf. 

 

De ontwikkelrichtingen zijn beoordeeld en teruggebracht naar een aantal kansrijke ontwikkelrichtingen. 

Daarbij zijn onderstaande uitgangspunten als ‘meetlat’ voor de toekomstvisie 2030 gebruikt. 

 

Hoofdtaken DZB Leiden Randvoorwaarden 

1. Werkzoekenden begeleiden naar werk, zo 

regulier mogelijk; 

2. Bieden van een beschermde werkplek voor 

deelnemers voor wie een reguliere 

werkplek (nog) niet mogelijk is; 

3. Bieden van excellente dienstverlening aan 

werkzoekenden, waarbij zij optimaal 

gebruik kunnen maken van de faciliteiten 

van DZB; 

4. Bieden van ontwikkelmogelijkheden, zodat 

de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind 

wordt. 

1. Kosten en opbrengsten in balans; 

2. Niet doen wat anderen ook of beter 

kunnen; 

3. Samenwerken met partners in strategische 

allianties, bijv. zorg- en onderwijspartners; 

4. Samenwerken met werkgevers; 

5. Eenvoudige governance, zodat slagkracht 

behouden blijft; 

6. Wendbaarheid, zodat snel kan worden 

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen of 

doelgroepen. 

 

Vanuit bovenstaande kaders zijn de volgende richtingen nader uitgewerkt: 

1. Leerwerkbedrijven gedeeltelijk afbouwen en publiek-private-samenwerking (PPS) verkennen; 

2. Ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven DZB Leiden uitbouwen; 

3. Uitvoeringsonderdelen re-integratie verder integreren. 

 

Business cases 

Onderdeel 1 en 2 zijn uitgewerkt en doorgerekend door het onafhankelijke adviesbureau Berenschot. 

Daarbij is intensief samengewerkt met DZB en de gemeente Leiden. Onderdeel 3 is opgenomen als een 

belangrijke organisatieopgave en voorwaarde voor de toekomstvisie, waarmee DZB Leiden al voor een 

deel is begonnen. Daarbij wordt voortgebouwd op het synergie-traject tussen de JA-projecten 

(jongeren en statushouders) en DZB Leiden (Re-integratie en Werkgeversdienstverlening). 

 

De business cases: 

 BC-1: Meerjarig financieel beeld Leerwerkbedrijven en effecten toepassing publiek-private-

samenwerking (PPS); 

 BC-2: Uitbouwen van de ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven.  

 

Eindconclusies op basis van de business cases: 

1. De DZB-organisatie zal moeten meekrimpen om kosten en opbrengsten in balans te brengen; 

2. DZB Leiden kan (sociale) werkgelegenheid en meerdere werksoorten blijven bieden voor 

werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door toepassing van publiek-

private-samenwerking (PPS) concepten; 

3. Het versterken van de ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven DZB Leiden biedt kansen aan 

werkzoekenden als ‘springplank’ naar de reguliere arbeidsmarkt. 

 

Toekomstvisie DZB Leiden 

Bovenstaande conclusies zijn uitgewerkt in de toekomstvisie DZB Leiden 2030. In de toekomstvisie staat 

de vraag centraal hoe DZB Leiden een toekomstbestendig bedrijf wordt dat ook in de toekomst de re-

integratiedoelen van de gemeente(n) kan behalen. De directe aanleiding hiervoor zijn veranderingen 
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in wet- en regelgeving, oplopende tekorten bij de Wsw-activiteit en de beweging naar een meer 

inclusieve arbeidsmarkt, waarbij mensen zoveel mogelijk regulier werken. 

 

Het voorstel om dit te bereiken: 

1. Kosten en opbrengsten in balans te brengen door de DZB-organisatie (ambtelijke formatie) te 

laten meekrimpen met de krimp van de Wsw-populatie. 

2. Sociale werkgelegenheid te blijven bieden voor werkzoekenden met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, door samenwerking met marktpartijen op te zetten in de vorm van publiek-

private-samenwerking (PPS). 

3. De ontwikkelfunctie van DZB Leiden verder uit te bouwen om werkzoekenden met een afstand 

tot de arbeidsmarkt goed te kunnen begeleiden naar werk bij reguliere werkgevers 

(‘springplank’ naar reguliere arbeidsmarkt). Daarbij invulling te geven aan het voorgestelde 

‘Werktaaltraject’ bij de Leerwerkbedrijven van DZB in de vorm van een pilot. 

 

Met het doorvoeren van deze maatregelen – naast de vele ontwikkelingen die al lopen – kan DZB 

Leiden de transformatie maken naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf.  

 

Hoe krijgt de transformatie gestalte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen 

In het rapport worden aanbevelingen uitgewerkt langs vier lijnen:  

1. Zorg voor voldoende (sociale) werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt; 

2. Breng kosten en opbrengsten in balans ten aanzien van de Wsw-activiteit en Leerwerkbedrijven 

DZB Leiden; 

3. Versterk de ontwikkelfunctie van DZB Leiden; 

4. Zorg dat de DZB-organisatie klaar is om de transformatie te realiseren. 

 

Elke aanbeveling is voorzien van een concreet handelingsperspectief om dit uitdagende perspectief 

behapbaar te maken en klein te houden. Het handelingsperspectief is bedoeld om de eerste stap te 

kunnen zetten in de implementatie. Daarnaast zijn 4 toekomstschetsen voor de doelgroepen van DZB 

Leiden uitgewerkt. 

 

De uiteindelijke uitwerking van de transformatie ligt bij de directie van DZB Leiden, in samenhang met 

de gemeentelijke opdrachtgevers en ondernemingsraad van DZB Leiden. Het college B&W van de 

gemeente Leiden stelt de toekomstvisie DZB Leiden 2030 vast.  

“DZB Leiden groeit toe naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. Hiermee 

wordt de focus van de Leerwerkbedrijven wezenlijk anders. Deze komt meer te liggen 

op het matchen, detacheren en begeleiden van medewerkers en werkzoekenden bij 

(sociale) ondernemingen, onder meer vanuit publiek-private samenwerkingsverbanden. 

Voorheen lag de focus van de Leerwerkbedrijven vooral op het zelf uitvoeren van 

opdrachten en diensten door het inzetten van Wsw-medewerkers. Ook wordt de 

ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven uitgebouwd. Voor werkzoekenden die nog 

niet de overstap naar reguliere werkgevers kunnen maken, blijven (beschutte) 

werkplekken beschikbaar. De medewerkers met een Wsw-indicatie behouden hun 

werkzekerheid. Dat kan binnen de eigen publieke infrastructuur en/of in samenwerking 

met reguliere werkgevers.” 
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1. Inleiding 
 

DZB Leiden is het re-integratie en SW-bedrijf van de gemeente Leiden. DZB Leiden zorgt voor de 

begeleiding van werkzoekenden naar werk voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, 

Oegstgeest en Zoeterwoude1. Bij DZB Leiden draait het om de ontwikkeling van mensen. Al jarenlang 

helpen we werkzoekenden bij het vinden van werk, waarin ze kunnen groeien en waar ze op hun plek 

zijn. Bij een reguliere werkgever of als het nodig is op een werkplek binnen het bedrijf. We richten ons 

altijd op wat iemand te bieden heeft en op de beste match. 

 

“Samen werken aan een wereld 

waarin iedereen meedoet” 

 

De komende jaren krijgt DZB Leiden steeds sterker te maken met de effecten van ontwikkelingen die in 

2015 zijn gestart, waardoor het nodig is de strategische koers tegen het licht te houden. Deze 

ontwikkelingen betreffen de effecten van de Participatiewet, instroom nieuwe doelgroepen (voormalig 

Wsw en Wajong) en transformatie naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij werkzoekenden zoveel 

mogelijk uitstromen naar reguliere werkgevers. Met het vaststellen van het Beleidsplan Werk en 

Participatie (RV 19.0110), zijn we gestart met een traject om een nieuwe toekomstvisie op te stellen 

richting het jaar 2030. In de toekomstvisie staat hoe DZB Leiden een toekomstbestendig bedrijf wordt 

dat de re-integratiedoelen van de gemeente(n) ook in de toekomst kan behalen. 

 

1.1. Woord vooraf 
De toekomstvisie is uitgewerkt door een programmateam in samenwerking met het adviesbureau 

Berenschot dat de onderliggende business cases heeft uitgewerkt. Daarbij is nauw samengewerkt met 

het managementteam van DZB. Op 9 september is de Leidse gemeenteraad geïnformeerd over de 

voortgang middels een procesbrief (BW 20.0416). In het rapport dat voor u ligt, leest u de resultaten van 

dit proces. Op basis van de resultaten komen we met een aantal aanbevelingen en een voorstel voor 

de implementatie daarvan. 

 

Het rapport is geschreven voor het bestuur van de gemeente Leiden, als opdrachtgever en eigenaar 

van de publieke instelling DZB Leiden. In het stuk worden aanbevelingen gedaan voor de directie van 

DZB Leiden om het bedrijf toekomstbestendig te maken. In het rapport wordt gebruik gemaakt van de 

‘we-vorm’. Met ‘we’ bedoelen we DZB Leiden in samenhang met het organisatieonderdeel Werk en 

Inkomen (W&I). 

 

1.2. Aanleiding en ontwikkelingen 
De aanleiding voor het opstellen van een nieuwe toekomstvisie hangt samen met een aantal 

ontwikkelingen waarmee we te maken hebben: 

 

1. Kosten en opbrengsten dreigen uit balans te raken 

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk 

in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hierdoor zal het Wsw-werknemersbestand de komende 10 

jaar afnemen van 700 fte naar 400 fte. Het gevolg daarvan is dat onze financiële basis afneemt. Dit 

komt door de terugloop van de productiviteit bij de Leerwerkbedrijven2 en afname van de Wsw-

subsidies van de Rijksoverheid. Tot nu toe zijn meerdere verbetermaatregelen doorgevoerd, gericht 

op verbetering van inkomsten en beperking van bedrijfsvoeringskosten. Op termijn is dit echter niet 

                                                      
1 DZB Leiden is een gemeentelijke instelling van de gemeente Leiden. Leiden-Leiderdorp hebben een managementcontract voor de 

uitvoering van de re-integratietaak Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. De gemeenten Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Voorschoten kopen verschillende diensten in via dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). 
2 Leerwerkbedrijven van DZB Leiden: diensten (schoonmaak, fietsenstallingen, catering), productie (montage en chocolade), 

groenvoorziening en businesspost en de Stal. 
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Meerjarige Ontwikkeling Opbrengsten-Kosten Wsw 

Lasten
Baten

voldoende voor een sluitende begroting. De meerjarige opbrengsten-kosten zijn hieronder 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Meerjarige opbrengsten-kosten Wsw DZB Leiden 

 

Elk jaar dalen de opbrengsten vanwege de krimp van het Wsw-werknemersbestand. Doordat de 

uitvoeringskosten en overhead nagenoeg niet dalen, ontstaat een ongedekt tekort bij de Wsw-

activiteit. Op basis van de huidige situatie3 verwachten we het financiële kantelpunt rond 2022-

2023. De tekorten zijn vooralsnog op te vangen met de reserve zachte landing Rijksoverheid en 

bezuinigingen Wsw/DZB Leiden (€ 1,8 mln in 2019) en de DZB-bedrijfsreserve (€ 4,7 mln in 2019). Het 

verwachte jaarlijkse tekort loopt op naar € 5,2 mln in 20404. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, is 

een herstructurering noodzakelijk. 

 

2. Transformatie naar inclusieve arbeidsmarkt 

Om tot een verbetering van de financiële basis te komen, is een verbetering van het huidige 

bedrijfsmodel nodig. De instroom van nieuwe doelgroepen (voormalig Wsw en Wajong) in de 

Participatiewet brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. De focus ligt op de samenwerking met 

werkgevers in de regio, die gericht is op zoveel mogelijk uitstroom naar reguliere werkgevers. 

Daarbij is een goede balans nodig tussen enerzijds het behouden van een publieke infrastructuur 

voor werkzoekenden die het niet op eigen kracht redden. En anderzijds het realiseren van banen 

bij reguliere werkgevers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inspelen op de markt 

en wendbaar zijn als organisatie, zijn belangrijke opgaven voor DZB Leiden om toekomstbestendig 

te worden. 

 

3. Extra druk op de Leerwerkbedrijven door Coronacrisis 

Met de komst van de coronacrisis in maart 2020 is het nog duidelijker geworden dat het nodig is om 

DZB Leiden toekomstbestendig te maken, zodat we kunnen anticiperen op veranderingen. De 

coronacrisis heeft grote impact op ons bedrijf en in het bijzonder op de Leerwerkbedrijven. We 

krijgen te maken met verminderde inkomsten, doordat opdrachtgevers minder producten en 

diensten afnemen. Ook worden extra incidentele kosten gemaakt om het gebouw 

‘coronabestendig’ te maken en mensen thuis te laten werken. Op het moment van schrijven schat 

DZB Leiden het extra verlies in op € 2,4 mln incidenteel voor 2020. Voor zover nu bekend is, staat 

                                                      
3 In deze prognose is geen rekening gehouden met (toekomstige) effecten van de coronacrisis. De prognose is inclusief de jaarlijkse 

gemeentelijke bijdragen. 
4 Dit bedrag is inclusief de gemeentelijke bijdragen. 
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daar een compensatie van de Rijksoverheid tegenover van € 1,5 mln5. Een aanhoudende 

coronacrisis zal extra druk op de financiële basis leggen. De risico’s van corona kunnen vooralsnog 

worden opgevangen door de bedrijfsreserve van DZB Leiden. 

 

1.3. Doel en uitgangspunten 
Het doel van de toekomstvisie is het bieden van een heldere bestuurlijke visie in welke richting DZB 

Leiden zich zal ontwikkelen. Hierbij beogen we een transformatie te realiseren naar een sociaal 

ontwikkelbedrijf. We zijn er om mensen te ontwikkelen naar werk. Daarmee veranderen we van 

voormalig SW-bedrijf naar een sociaal ontwikkelbedrijf dat de focus legt op de ontwikkeling van 

mensen én het bieden van een beschermde werkomgeving voor mensen die (nog) niet op een 

reguliere werkplek kunnen werken. Ontwikkeling staat dus centraal. 

 

Het doel van het sociaal ontwikkelbedrijf is het realiseren van zoveel mogelijk door- en uitstroom naar 

reguliere werkgevers. Hierbij zijn de kosten en opbrengsten in balans en blijven we (beschutte) 

werkplekken bieden voor mensen die het op eigen kracht niet redden. Om dit te bereiken, hebben we 

een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan de toekomstvisie moet voldoen. Deze uitgangspunten 

zijn hieronder weergegeven (en vallen binnen de beleidsmatige kaders en wettelijke 

verantwoordelijkheden). Het biedt ons een ‘meetlat’ waaraan we de nieuwe toekomstvisie toetsen. 

 

Hoofdtaken DZB Leiden Randvoorwaarden 

1. Werkzoekenden begeleiden naar werk, zo 

regulier mogelijk; 

2. Bieden van een beschermde werkplek voor 

deelnemers voor wie een reguliere werkplek 

(nog) niet mogelijk is; 

3. Bieden van excellente dienstverlening aan 

werkzoekenden, waarbij zij optimaal gebruik 

kunnen maken van de faciliteiten van DZB; 

4. Bieden van ontwikkelmogelijkheden, zodat 

de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind 

wordt. 

1. Kosten en opbrengsten in balans; 

2. Niet doen wat anderen ook of beter 

kunnen; 

3. Samenwerken met partners in strategische 

allianties, bijv. zorg- en onderwijspartners; 

4. Samenwerken met werkgevers; 

5. Eenvoudige governance, zodat slagkracht 

behouden blijft; 

6. Wendbaarheid, zodat snel kan worden 

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen of 

doelgroepen. 

 

Figuur 2. Overzicht van hoofdtaken DZB Leiden en randvoorwaarden 

 

1.4. Leeswijzer 
Hieronder volgt een beschrijving van het rapport: 

 In hoofdstuk 2 leest u meer over DZB Leiden en onze dienstverlening voor werkzoekenden. Ook 

geven we meer inzicht in onze doelgroepen, organisatie, governance en financiën.  

 In hoofdstuk 3 presenteren we mogelijke ontwikkelrichtingen. We brengen deze terug tot een 

aantal kansrijke richtingen.  

 In hoofdstuk 4 werken we deze kansrijke richtingen uit in twee business cases. De business cases zijn 

uitgewerkt en doorgerekend door adviesbureau Berenschot. Op deze business cases baseren we 

onze eindconclusies.  

 In het laatste deel, hoofdstuk 5,  schetsen we de toekomstvisie DZB Leiden 2030. We komen met 

aanbevelingen, een concreet handelingsperspectief en toekomstschetsen voor de doelgroep. 

Daarnaast presenteren we de bijbehorende financiële kaders inclusief een risicoparagraaf.  

  

                                                      
5 In de kamerbrief van 28 mei 2020 (compensatiepakket coronacrisis medeoverheden) is aan gemeenten een bedrag van in totaal 

90 miljoen toegezegd voor compensatie van SW bedrijven voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. In de kamerbrief van 23 

september (uitwerking aanvullend sociaal pakket) is een bedrag van in totaal 50 miljoen toegezegd aan gemeenten voor 

compensatie van SW bedrijven voor de periode van 1 juni tot eind 2020. Omgerekend naar het aantal SE Wsw bij DZB komt dat neer 

op 1,5 miljoen voor DZB Leiden. 
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2. Over DZB Leiden 
 

Onze kerntaak is het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. 

Daarnaast bieden we werkplekken bij DZB Leiden voor mensen die het op eigen kracht (nog) niet 

redden: de Leerwerkbedrijven. We zijn onderdeel van de gemeente Leiden en werken daarnaast ook 

voor de gemeenten Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude. We geven uitvoering aan 

de re-integratietaak van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Om 

werkzoekenden zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden naar de arbeidsmarkt, werken we samen 

met onze partners in het Werkgeversservicepunt (WSP) van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. In 

het WSP Holland Rijnland zijn 14 gemeenten vertegenwoordigd samen met het UWV. 

 

Op hoofdlijnen bestaan onze werkzaamheden uit: 

 Bieden van goede matching, begeleiding en training van werkzoekenden; 

 Begeleiding en ontwikkeling van o.a. werknemersvaardigheden;  

 Inspelen op en samenwerken met lokale werkgeversnetwerken;  

 Werkgevers adviseren en helpen bij aanpassing van werkprocessen op maat;  

 Bieden van een voorziening voor beschut werk; 

 Bieden van detacheringsfaciliteiten naar reguliere werkgevers; 

 Uitvoering geven aan de Wsw. 

 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op verschillende onderdelen van DZB Leiden: de doelgroepen, 

dienstverlening, organisatie, governance en de financiën. 

 

2.1. Doelgroepen 
Bij DZB Leiden helpen we werkzoekenden aan een baan. Elke werkzoekende is uniek en vraagt een 

individuele aanpak. Met elke werkzoekende werken we een persoonlijk trajectplan uit, waarmee de 

werkzoekende zich naar werk en/of participatie beweegt. Onze doelgroepen6: 

 Bijstand algemeen voor mensen met bijstand in het kader van Participatiewet;  

 Garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking; 

 Nieuw Beschut Werk voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken; 

 Wsw-banen voor mensen met Wsw-indicatie (geen nieuwe instroom vanaf 2015). 

 

In de Participatiewet wordt onderscheid gemaakt tussen volwassenen 27+ en jongeren tot 27 jaar. Voor 

vluchtelingen met een verblijfstatus gelden aanvullende regelingen7. Garantiebanen, beschut werk en 

Wsw-plekken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij sinds 1 januari 2015 geen nieuwe 

instroom meer mogelijk is. Mensen met een arbeidsbeperking werken zoveel mogelijk bij reguliere 

werkgevers met behulp van re-integratie instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en de no-

riskpolis (banenafspraak). Tot slot bieden we maatwerk aan niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) in de 

begeleiding naar werk en participatie. 

 

Voor meer uitgebreide informatie over onze beleidsmatige kaders Participatiewet, banenafspraak en 

onze werkgevers- en werkzoekendedienstverlening: zie de Beleidsevaluatie Participatiewet 2019 (BW 

19.0099) en Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 (RV 19.0110) van de gemeente Leiden. 

Hieronder volgt meer  informatie over de doelgroepen die bij ons werken of worden begeleid naar 

werk. 

 

                                                      
6 Niet alle bijstandsgerechtigden worden aangemeld voor re-integratie bij DZB Leiden. Sommige mensen zijn afgekeurd en/of kunnen 

niet werken vanwege fysieke en/of mentale belemmeringen. Zij ontvangen hulp en ondersteuning vanuit andere onderdelen in het 

sociaal domein, zoals zorg en welzijn. Ook worden sommige groepen direct aangemeld bij DZB Leiden, zoals jongeren met een 

arbeidsbeperking vanuit het ProVso-onderwijs. 
7 Vanaf 2022 worden de wettelijke taken voor inburgering van de Rijksoverheid naar verwachting overgeheveld naar gemeenten 

(Veranderopgave Inburgering). Bij DZB Leiden koppelen we dit aan onze aanpak voor statushouders (JAS).  
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Figuur 3. Totaal in dienst bij DZB / Stichting Participatiewerk (in fte) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

WSW fte 

gem/jaar 900,3 854,5 816 753 716 

Beschut fte per 

31-12 1,4 6 10,3 14,1 23,8 

Garantiebanen 

fte per 31-12 4,5 8,7 19,9 24,2 40,9 

 

Figuur 4. Totaal aantal mensen in begeleiding of in traject bij DZB-R&W  31-12-2019 

lopende trajecten naar werk (Leidse Kracht, P-centrum en re-integratie) 415 

aantal mensen dat werkt met LKS (garantiebanen)  129 

aantal lopende trajecten naar garantiebanen   94 

aantal lopende trajecten naar beschut werk     6 

lopende trajecten activering naar werk  124 

totaal aantal mensen in begeleiding of in traject bij DZB-R&W 768 

 

Figuur 5. Aantal uitkeringen gemeente Leiden week 1 - 2020 

totaal aantal bijstandsuitkeringen 2.945 

waarvan jonger dan 27 jaar (incl. 36 statushouders <27)     175 

waarvan statushouders (excl. 36 Statushouders <27)    200 

 

2.2. Dienstverlening 
We hebben binnen DZB Leiden een breed palet aan instrumenten tot onze beschikking op het gebied 

van re-integratie- en participatievoorzieningen. Van concrete subsidies tot op maat gemaakte 

trajecten. Daarnaast worden werkplekken geboden binnen de Leerwerkbedrijven van DZB Leiden voor 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot zijn er de JA-projecten, specifiek voor 

jongeren tot 27 jaar en statushouders. De projecten Jongeren op de Arbeidsmarkt (JA) en Aanpak 

Statushouders (JAS) bieden maatwerkdienstverlening voor deze specifieke doelgroepen. 

 

In de onderstaande figuur zijn de regelingen weergegeven van participatie tot re-integratie naar werk. 

DZB Leiden speelt een rol in de dienstverlening vanaf het blokje participatieplaatsen. Het doel is mensen 

zoveel mogelijk te begeleiden naar regulier en duurzaam werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toekomstvisie DZB Leiden 2030                                                                                                                                13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6. Regelingen waar onze dienstverlening op is gebouwd 

 

Leerwerkbedrijven DZB Leiden 

Naast de re-integratieactiviteiten levert DZB Leiden hoogwaardige producten en diensten aan 

opdrachtgevers in de Leidse regio en daarbuiten. Bij de Leerwerkbedrijven worden deze producten 

gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder volgt een korte beschrijving van 

de verschillende afdelingen. 

 

 

Schoonmaak 

Wie kent ze niet? Onze opgewekte 

schoonmakers. Dagelijks maken ze overal in 

de Leidse regiokantoren, kantines, 

werkplaatsen en bedrijfsrestaurants schoon. 

Verwijderen graffiti en plakwerk. Vakkundig 

en op een zo milieuvriendelijk mogelijke 

manier en al ruim 20 jaar. De meeste van de 

medewerkers hebben het SVS-vakdiploma 

en beschikken over ruime vakkennis.  

Wmo, Wlz, 

Jeugdwet, etc. 

WSW-banen en WiW-banen  

(in afbouw/ombouw) 

Participatie 

Re-integratie 

Met behoud 

van BUIG-

Arbeidsongeschikt  

(Wajong, WIA, WGA of IVA) 

Betaald werk 

Participatiewet 

Zorgondersteuning 

Participatieplaatsen, 

vrijwilligerswerk en 

sociale activering 

(Arbeidsmatige) 

dagbesteding 

Regulier werk 

Garantiebanen, 

loonkostensubsidie 

Beschutte 

werkplekken 
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Fietsenstallingen 

Een grote ploeg medewerkers bemenst de 

fietsenstallingen van gemeente Leiden. De 

Waag, de gloednieuwe Lorentzstalling en bij 

station Leiden Centraal de Zeezijde- en de 

Taxistandplaatsstalling. Deze toppers zijn 

klantgericht en doen pittig werk dat is 

afgestemd op de dienstregeling van de NS. 

 

 

Catering 

Deze medewerkers leren het vak in de 

verschillende bedrijfsrestaurants en 

baristabars van gemeente Leiden en 

Leiderdorp die door DZB worden 

geëxploiteerd. Tot de dienstverlening 

behoren ook ontbijtservice, vergaderlunches, 

recepties, bedrijfsborrels en buffetten. 

Dienstverlenen zit deze mensen in het bloed. 

 

Montage 

Hier werken de handige mensen van ons 

bedrijf. Gespecialiseerd in het uitvoeren van 

handmatige werkzaamheden maar 

bedienen met hetzelfde gemak een 

machine. Ze maken van tientallen kleine 

onderdelen indrukwekkende eindproducten. 

Zo worden hier de populaire pashouders van 

Secrid in elkaar gezet. Of schroeven en 

moeren van KLM E&M gesorteerd. Om de 

vaak ingewikkelde processen zo efficiënt 

mogelijk in te richten zijn alle 

leidinggevenden LEAN greenbelt opgeleid. 

 

 

Chocolade 

De chocolaterie produceert voor zowel grote 

gevestigde namen als voor startups. De 

locatie aan de Le Pooleweg 6 is volledig 

voedselveilig ingericht en beschikt naast een 

productielocatie ook over een ruime 

verpakhal en geconditioneerd magazijn. Zo 

kunnen ze het productieproces dus van 

begin tot einde verzorgen. Ook organiseren 

ze met veel plezier chocoladeworkshops voor 

kinderfeestjes. 
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Groenvoorziening 

De mannen van Groen zijn al jaren een 

vertrouwd beeld in Leiden en omstreken. In 

hun opvallende jassen zorgen ze ervoor dat 

het openbaar groen er verzorgd bij staat. 

Ook onderhouden ze speeltuinen in de hele 

regio en kunnen ze beplanten, bestraten, 

snoeien en maaien. Ze adviseren over 

kantoorbeplanting en onderhouden dit ook. 

Bij de houtwerkplaats werken experts in het 

toepassen van circulair hout in bijzondere 

maatwerkopdrachten.  

 

De Stal 

De Stal is een plek van kansen. Want elke 

dag zet een team werkzoekenden zich voor 

de gasten in om een heerlijke lunch of borrel 

te verzorgen. Zo leren zij het horeca-vak en 

maken ze meer kans op werk. De menukaart 

bevat smaakvolle gerechten, gemaakt van 

biologische ingrediënten. Een groot deel van 

de producten wordt geteeld in eigen tuin of 

geleverd door duurzame leveranciers. 

 

 

 

Businesspost 

De toppers op deze afdeling bezorgen 

brieven, aangetekende stukken, pakketpost, 

huis-aan-huisbladen en zakelijke mailingen in 

de Leidse regio. Ze sorteren en bezorgen alles 

zelf en laten zich daarbij niet tegenhouden 

door een beetje regen of kou. 

 Figuur 7. Overzicht van de Leerwerkbedrijven DZB Leiden 

 

2.3. Governance en organisatie 
 

Governance 

We zijn als DZB Leiden opdrachtnemer van de gemeente Leiden. Als opdrachtgever stelt de gemeente 

Leiden een managementcontract op waarin de afspraken zijn vastgelegd. Zaken rond de 

bedrijfsvoering en het personeel lopen via de gemeentesecretaris van Leiden. De gemeente Leiden 

heeft een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Leiderdorp op het gebied van werk en 
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inkomen, waarin ook de dienstverlening van DZB Leiden is opgenomen. De overige gemeenten in de 

Leidse regio (Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten) kopen diensten in bij DZB Leiden middels 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). 

 

Medewerkers 

DZB Leiden telt per 1 januari 2020 168 fte aan (ambtelijk) personeel. Deze medewerkers zijn in dienst van 

de gemeente Leiden. De ambtelijke formatie werkt bij de volgende onderdelen: Directie en staf, 

Middelen en Control (M&C), Mensontwikkeling (MO), Re-integratie en Werkgeversdienstverlening 

(R&W), Marketing en Communicatie (Marcom) en de Leerwerkbedrijven(LWB). Ondersteunende 

diensten, zoals ICT en juridisch advies, worden verzorgd door Servicepunt71. 

 

Bij DZB Leiden werken op dit moment 699 fte met een Wsw-dienstverband. In de onderstaande tabel is 

te zien dat het aantal Wsw-medewerkers – sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 – 

sterk krimpt. Nieuwe medewerkers met de indicatie Beschut Werk en Garantiebanen (banenafspraak) 

worden voor een deel in dienst genomen in de Stichting Participatiewerk8. Dit aantal neemt toe. Het 

aantal ambtenaren is gestegen, mede door een toename van het aantal trajecten bij de afdeling Re-

integratie en Werkgeversdienstverlening (R&W). 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Ambtelijk/Inhuur 128,8 138,1 165,2 168,8 168,6 

      

Wsw DZB 913,3 868,1 809,2 760,3 699,5 

Stichting 5,9 22,1 30 40,8 76,9 

Figuur 8. Aantal medewerkers (fte) in dienst bij DZB Leiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Aantal medewerkers in dienst bij DZB Leiden 

 

Organogram DZB Leiden 

Hieronder volgt een overzicht van de afdelingen binnen DZB Leiden. In de huidige situatie zijn de JA-

projecten onderdeel van de afdeling Werk en Inkomen en geen onderdeel van DZB Leiden. 

 

 

 

                                                      
8 Mensen met een indicatie voor Beschut Werk of een indicatie Banenafspraak hebben formeel een dienstverband bij de Stichting 

Participatiewerk regio Leiden en zijn allen bij DZB Leiden werkzaam. De figuur omvat “DZB” alle medewerkers die werkzaam zijn bij 

DZB. 
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Figuur 10. Organogram van DZB Leiden 

 

2.4. Financiën 
In de figuur hieronder zijn de opbrengsten en kosten van DZB Leiden schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Financiën DZB Leiden 2019 
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Toelichting financiën 

In het financiële overzicht zijn de opbrengsten en kosten van de afdelingen Leerwerkbedrijven (LWB) en 

Re-integratie en Werkgeversdienstverlening (R&W) samengevoegd. Per onderscheiden rubriek volgt 

hieronder een korte toelichting. 

 

Wsw-Rijkssubsidie 

 

De Wsw-Rijkssubsidie wordt door de gemeente ontvangen via het 

Gemeentefonds. De Rijkssubsidie is gebaseerd op alle Wsw-ers die werkzaam zijn 

bij DZB Leiden. In 2019 was circa 70% van hen woonachtig in Leiden, 23% in de 

regiogemeenten en 7% in de buitengemeenten.  

Re-integratiemiddelen 

 

Via het Gemeentefonds ontvangt de gemeente een bedrag van € 5.280k voor de 

inzet van WWB-klassiek, Nieuwe Wajong en begeleiding voor inwoners van Leiden. 

Voor de andere gemeenten worden ook re-integratietrajecten verzorgd die leiden 

tot een opbrengst van € 398k. 

Opbrengsten Wsw Het grootste deel hiervan bestaat uit de opbrengsten van geleverde diensten, 

producten en detacheringen aan opdrachtgevers ad € 12.186k. Naast Wsw-ers zijn 

binnen het LWB personen geplaatst die (nog) een afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt hebben. Voor deze personen ontvangt het LWB uit het 

bijstandsbudget totaal € 909k (loonkostensubsidies). Aan (LIV) Lage Inkomens 

Voordeel is een bedrag ontvangen van € 405k.  

Gemeentelijke bijdragen 

 

De gemeentelijke bijdrage (Leiden) is gemaximeerd op € 2.608k. Dit bedrag is 

exclusief het jaarlijks geraamde budget voor onrendabele top huisvesting 

hoofdgebouw Le Pooleweg 11 ad € 700k. Naast Leiden dragen de 

regiogemeenten € 507k. bij in het tekort van de Wsw. 

Loonkosten doelgroep 

 

Het grootste deel bestaat uit de loonkosten van Wsw-dienstverbanden 

(€ 22.505k). Daarnaast bestaan kosten uit loonkostensubsidie Begeleid Werken       

(€ 271k). De loonkosten van de WIW-dienstverbanden (€ 103k) en vanuit de 

stichting Participatiewerk gedetacheerd personeel (€ 188). Loonkostensubsidie 

Beschut Werk (€ 279k) en uitbetaalde loonkostensubsidies (€ 1.399k). 

Loonkosten niet doelgroep 

 

Loonkosten van alle ambtelijke formatie en kosten uitzendkrachten. Deze 

personen zijn werkzaam bij de afdelingen van de primaire bedrijfsprocessen of bij 

de ondersteunende afdelingen. 

Bedrijfskosten 

 

Behoudens loonkosten, alle kosten die gemaakt worden binnen de primaire 

bedrijfsprocessen bij de afdelingen LWB en R&W, inclusief de toegerekende 

huisvestingskosten. 

Overhead 

 

Behoudens loonkosten, alle kosten van de ondersteunende afdelingen. Dit is ook 

inclusief een aantal posten die centraal worden beheerd, zoals Wsw-

opleidingskosten, Arbo en ICT. 

Resultaat 2019 

 

In 2019 heeft DZB Leiden een voordeel gerealiseerd van € 0,2k (kosten € 42,9 mln 

en opbrengsten € 43,1 mln). Conform afspraak wordt het voordeel in eerste 

instantie toegevoegd aan de DZB-bedrijfsreserve. Deze reserve kent een 

plafondbedrag van 10% van de totale lasten. Ultimo 2019 was hier sprake van, 

waardoor het voordelig rekeningsaldo toegevoegd wordt aan de reserve Sociaal 

Domein. 

Figuur 12. Toelichting bij financiën DZB Leiden 2019 
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3. Strategische verkenning 
 

In de strategische verkenning hebben we een denkkader opgesteld voor mogelijke ontwikkelrichtingen 

voor DZB Leiden. Deze ontwikkelrichtingen zijn afgezet tegen de uitgangspunten voor de nieuwe 

toekomstvisie, zoals hieronder weergegeven (zie ook inleiding van dit rapport). 

 

Hoofdtaken DZB Leiden Randvoorwaarden 

1. Werkzoekenden begeleiden naar werk, zo 

regulier mogelijk; 

2. Bieden van een beschermde werkplek voor 

deelnemers voor wie een reguliere werkplek 

(nog) niet mogelijk is; 

3. Bieden van excellente dienstverlening aan 

werkzoekenden, waarbij zij optimaal gebruik 

kunnen maken van de faciliteiten van DZB; 

4. Bieden van ontwikkelmogelijkheden, zodat 

de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind 

wordt. 

1. Kosten en baten in balans; 

2. Niet doen wat anderen ook of beter 

kunnen; 

3. Samenwerken met partners in strategische 

allianties, bijv. zorg- en onderwijspartners; 

4. Samenwerken met werkgevers; 

5. Eenvoudige governance, zodat slagkracht 

behouden blijft; 

6. Wendbaarheid, zodat snel kan worden 

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen of 

doelgroepen. 

Figuur 13. Uitgangspunten voor Toekomstvisie DZB Leiden 

 

3.1. Inspiratie en voorbeelden 
In Nederland zijn we niet het enige SW-bedrijf/re-integratiebedrijf dat te kampen heeft met de effecten 

van de Participatiewet en de afbouw van de Wsw. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee in 

zekere zin te maken. In de strategische verkenning hebben we daarom inspiratie opgedaan aan de 

hand van voorbeelden elders in het land. Deze voorbeelden zijn te vinden in het rapport over 

uitvoeringsmodellen van de Participatiewet (BDO, 2019) en de positionering van sociaal 

ontwikkelbedrijven (Cedris, 2019)9. Hiernaast zijn vertegenwoordigers van DZB Leiden op bezoek 

geweest bij verschillende sociaal ontwikkelbedrijven, waaronder het Brabantse WeenerXL in ’s-

Hertogenbosch. 

 

3.2. Mogelijke ontwikkelrichtingen 
Kijkend naar de uitgangspunten hebben we een vijftal ontwikkelrichtingen benoemd hoe we de 

transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf kunnen vormgeven.  

 

Mogelijke 

ontwikkelrichtingen 

Wat Waarom 

Gedeeltelijke afbouw 

van Leerwerkbedrijven 

 

Gecontroleerde en gefaseerde 

afbouw van de Leerwerkbedrijven in 

samenhang met krimp aantal Wsw-

medewerkers. 

Kosten beheersen. Deel publieke 

infrastructuur behouden voor 

ontwikkeling en werk voor 

kwetsbare doelgroepen. 

Fuseren met andere 

Leerwerkbedrijven in de 

regio 

 

Verregaande samenwerking in de 

vorm van fusie met andere 

Leerwerkbedrijven in de regio. 

Schaalvoordelen en 

kostenbeheersing op de 

dienstverlening. 

Integratie van 

uitvoeringsonderdelen 

re-integratie 

Integreren van processen en 

organisatieonderdelen. 

Kwaliteit, effectiviteit en 

doorlooptijden van de 

dienstverlening vergroten en 

kosten beheersen. 

Versterken van de 

concurrentiepositie van 

de Leerwerkbedrijven 

 

In stand houden Leerwerkbedrijven 

en opbrengsten verhogen met 

instroom van kandidaten uit re-

integratie en reguliere medewerkers. 

Opbrengsten verhogen en kosten 

beheersen. 

                                                      
9 BDO (2019): Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven. Cedris (2019): Inspiratie magaz ine “Gluren bij de buren”. 
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Leerwerkbedrijven 

transformeren naar een 

sociaal ontwikkelbedrijf 

 

Leerwerkbedrijven ombouwen naar 

‘springplank’ voor werkzoekenden 

richting reguliere arbeidsmarkt en 

daarmee de ontwikkelfunctie 

uitbreiden.   

Ontwikkelfunctie binnen 

beschermde omgeving en 

werkplekken voor mensen die 

(nog) niet in een reguliere 

omgeving kunnen werken. 

Figuur 14. Mogelijke ontwikkelrichtingen voor DZB Leiden 

 

3.3. Kansrijke richtingen 
Op basis van een gedegen analyse van de ontwikkelrichtingen, is besloten de volgende 3 kansrijke 

richtingen nader uit te werken: 

 

1. Leerwerkbedrijven gedeeltelijk afbouwen en publiek-private samenwerking (PPS) verkennen 

Het voorstel is de afname van de Wsw-medewerkers te koppelen aan een gecontroleerde en 

gefaseerde afbouw van de Leerwerkbedrijven, waarbij zoveel mogelijk een zachte overgang 

wordt nagestreefd. Een volledige afbouw is onwenselijk, omdat een beschermde werkomgeving 

nodig blijft voor kwetsbare doelgroepen die (nog) te ver van de reguliere arbeidsmarkt staan. Een 

afbouw is nodig vanwege een disbalans tussen de opbrengsten en de kosten van de 

Leerwerkbedrijven. Voor behoud van sociale werkgelegenheid willen we onderzoeken of publiek-

private samenwerkingsverbanden (PPS-en) een oplossing zijn voor de transformatie van de 

Leerwerkbedrijven. 

 

2. Ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven uitbouwen 

De verschillende Leerwerkbedrijven zijn van grote waarde voor de Leidse regio om mensen te 

ontwikkelen naar werk en/of het bieden van (beschutte) werkplekken voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Het voorstel is de Leerwerkbedrijven in afgeslankte vorm te 

transformeren naar een sociaal ontwikkelbedrijf om – naast het bieden van arbeidsplaatsen voor 

beschut werk – een springplank voor werkzoekenden te bieden richting de reguliere arbeidsmarkt. 

Hiermee intensiveren we de verbinding tussen re-integratie en de Leerwerkbedrijven van DZB 

Leiden. 

 

3. Integratie van uitvoeringsonderdelen re-integratie 

Deze beweging bouwt voort op eerdere initiatieven om de uitvoeringsonderdelen dichter bij elkaar 

brengen. Het voorstel is om deze organisatorische verbeterslag verder door te zetten. We werken 

toe naar een samenvoeging van de JA-projecten (jongeren en statushouders) met de re-

integratieactiviteiten van DZB Leiden. Het voordeel hiervan is dat er één uitvoeringsorganisatie 

ontstaat voor alle re-integratieactiviteiten en samenwerkingsmogelijkheden nog beter worden 

benut. In de praktijk werken DZB Leiden en de JA-projecten al intensief samen en delen zij de 

huisvesting. 

 

De volgende twee ontwikkelrichtingen  zijn bewust niet gekozen om nader uit te werken:  

1. Versterken concurrentiepositie van de Leerwerkbedrijven door ook reguliere medewerkers in te 

laten stromen;  

2. Verregaande samenwerking in de vorm van fusie met andere Leerwerkbedrijven in de regio.  

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het natuurlijk van belang is dat we concurrerend werken en 

samenwerken met onze partners in de regio. Dit is echter niet het fundament onder de nieuwe 

toekomstvisie en het bedrijfsconcept. Hieronder lichten we dit toe. 

 

DZB Leiden is geen gewoon bedrijf en dat willen we ook niet worden. We zijn een gemeentelijke en 

publieke instelling met een maatschappelijke opgave. Het doel is dat mensen zoveel mogelijk door- en 
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uitstromen naar regulier werk. Het versterken van de concurrentiepositie door een regulier bedrijf met 

reguliere medewerkers te worden, past niet bij deze opgave10. 

 

Daarnaast zien we verregaande samenwerking met andere Leerwerkbedrijven in de regio, ook niet als 

een kansrijke route om DZB Leiden toekomstbestendig te maken. De reden hiervoor is dat we de 

governance eenvoudig willen houden (zie uitgangspunten aan het begin van dit hoofdstuk). Dit geeft 

ons meer slagkracht. Het vormgeven van een nieuw samenwerkingsverband in de regio is een complex 

en tijdrovend proces. In veel gevallen betekent dit het openbreken van bestaande bestuurlijke 

constructies en gemeenschappelijke regelingen. De bestaande samenwerking met de 

Leerwerkbedrijven/SW-bedrijven in de regio willen we onverminderd voortzetten.  

 

De kansrijke ontwikkelrichtingen zijn in twee business cases nader uitgewerkt:  

 BC-1: Meerjarig financieel beeld Leerwerkbedrijven en effecten toepassing Publiek-Private-

Samenwerking (PPS); 

 BC-2: Uitbouwen van de ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven. 

 

Wat betreft de kansrijke richting ‘integratie van de uitvoeringsonderdelen’ hebben we besloten deze 

derde lijn als organisatorische opgave verder uit te laten werken. Dit beleggen we bij de betrokken 

afdelingen en maken we onderdeel van het managementcontract tussen DZB en de gemeente 

Leiden. 

 

In het volgende hoofdstuk presenteren we de uitwerking van de business cases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 In het Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 (RV 19.0110) heeft de Leidse gemeenteraad via een amendement ingestemd 

met de (door)ontwikkeling van DZB Leiden met als voorwaarde dat “DZB zonder winstoogmerk te werk gaat en oneigenlijke 

concurrentie met reguliere bedrijven in de vrije markt wordt voorkomen” 
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4. Business cases 
 

In dit hoofdstuk volgt de uitwerking van de business cases: 

 BC-1: Meerjarig financieel beeld Leerwerkbedrijven en effecten toepassing Publiek-Private-

Samenwerking (PPS); 

 BC-2: Uitbouwen van de ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven. 

 

De business cases zijn door het onafhankelijk adviesbureau Berenschot uitgewerkt en doorgerekend. In 

samenwerking met DZB Leiden zijn de uitgangspunten bepaald. We hebben Berenschot gevraagd om 

te komen met aanbevelingen op basis van de uitkomsten. 

   

4.1. Samenvatting BC-1: meerjarig financieel beeld en effecten PPS 
We starten met de samenvatting van business case I: Meerjarig financieel beeld Leerwerkbedrijven en 

effecten toepassing Publiek-Private-Samenwerking (PPS). De strategische vraag die centraal staat is: 

hoe kan de ondersteuning en ontwikkeling van werkzoekenden, inclusief de nieuwe doelgroepen 

(voormalig Wsw en Wajong), worden georganiseerd en op welke manier kan daar naartoe worden 

gegroeid? Daarbij is het ook de vraag wat daarin de plek wordt van de Leerwerkbedrijven van DZB 

Leiden en welke mogelijkheden er zijn voor publieke-private samenwerkingen (PPS)? 

 

In business case I worden de volgende vragen uitgewerkt: 

1. Wat zijn de financiële ontwikkelingen bij de Leerwerkbedrijven tot 2030 met de krimp van het 

aantal Wsw-medewerkers? 

2. Welke maatregelen zijn nodig om kosten en opbrengsten in de toekomst in balans te houden? 

3. Wat is de (financiële) haalbaarheid van de voorgestelde PPS-constructies? 

 

In de uitwerking is onderstaande aanpak gehanteerd. 

 

 

 

Figuur 15. Aanpak van opdracht door Berenschot 

 

In de ‘dataverzameling-fase’ zijn de benodigde kengetallen van DZB Leiden verzameld en vergeleken 

met het benchmarkmateriaal. Dit benchmarkmateriaal bestaat uit diverse bronnen: de branche-

informatie van Cedris, de Thermometer Wsw en ander specifiek materiaal waarover Berenschot 

beschikt. Op basis van deze gegevens heeft Berenschot een rekenmodel gebouwd. Dit rekenmodel 

maakt het mogelijk toe te werken naar een optimale bedrijfsmix. De verschillende stappen in het 

onderzoeksproces zijn telkens afgestemd met een werkgroep bestaande uit uitvoeringsmanagers en 

adviseurs van HRM en control van DZB Leiden. 

 

4.1.1. Financiële ontwikkelingen Leerwerkbedrijven tot 2030 

Allereerst is onderzocht wat de krimp binnen de Leerwerkbedrijven zal zijn, nu het aantal Wsw-

medewerkers afneemt en sprake is van een beperkte instroom uit de doelgroep Beschut werk. De 

komende tien jaar zal vanwege de uitstroom van Wsw-medewerkers en een beperkte instroom van 

medewerkers Beschut werk, het totale werknemersbestand bij de Leerwerkbedrijven dalen met 

ongeveer 20 fte per jaar (3%). 

  

Als DZB Leiden geen maatregelen neemt en niet bijstuurt in de bedrijfskosten en overhead, zal er een 

tekort ontstaan van € 4,1 mln in 2030. In de berekeningen zijn de gemeentelijke bijdragen – los van de 

vergoeding die de Leerwerkbedrijven ontvangen voor de begeleiding van mensen vanuit een regeling 

Dataverzameling Modelbouw 
Kiezen optimale 

bedrijfsmix 
Rapportage 
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– buiten beschouwing gehouden. Hieronder zijn de meerjarige financiële ontwikkelingen voor de 

Leerwerkbedrijven van DZB Leiden weergegeven. 

 

 

Figuur 16. Meerjarige financiële ontwikkelingen Leerwerkbedrijven DZB Leiden 

Positieve bedragen (+) zijn voordelig en negatieve (-) bedragen nadelig. 

 

4.1.2. Kosten en opbrengsten in balans: welke maatregelen? 

Het financieel beeld van DZB Leiden is tot op zekere hoogte beïnvloedbaar door het nemen van 

maatregelen. In het volgende overzicht laat Berenschot de verschillende componenten zien die van 

invloed zijn op het financieel beeld.  

  

 
 

Figuur 17. Mogelijkheden voor beïnvloeding van het financieel beeld 

 

Het saldo van de gele onderdelen wordt het subsidieresultaat genoemd: Rijkssubsidie minus loonkosten 

Wsw. Het subsidieresultaat is niet beïnvloedbaar. Het saldo van de blauwe onderdelen heet het 

operationeel resultaat: bedrijfsopbrengsten minus bedrijfskosten. Deze zijn wel beïnvloedbaar door DZB 

Leiden. 

 

Om de kosten-opbrengsten in balans te brengen, adviseert Berenschot het volgende: 

1. Ten aanzien van de bedrijfskosten is het noodzakelijk om tezamen met de krimp van de Wsw-

doelgroep, ook de DZB-organisatie (de ambtelijke formatie) te laten meekrimpen. 

2. Ten aanzien van de bedrijfsopbrengsten is het noodzakelijk maatregelen te nemen, die ertoe 

leiden dat het operationeel resultaat, d.w.z. het saldo van de kosten en de opbrengsten van 

de Leerwerkbedrijven omhoog gaat. 

 

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subsidieresultaat Wsw -2.122           -1.750   -1.146   -790     -453     -94       351       344       338       332       326       321       

Netto loonkosten nieuw -606              -748     -979     -1.171   -1.276   -1.377   -1.478   -1.574   -1.664   -1.749   -1.829   -1.904   

Operationeel resultaat 92                  -443     -816     -1.041   -1.439   -1.822   -2.206   -2.569   -2.912   -3.235   -3.540   -3.828   

Bruto saldo -2.636           -2.941  -2.941  -3.002  -3.168  -3.293  -3.333  -3.799  -4.238  -4.652  -5.043  -5.411  

Bijdrage P-deel (begeleidingsvergoeding)369                467       625       755       828       898       968       1.034    1.096    1.155    1.210    1.262    

Netto financieel saldo* -2.268           -2.475  -2.317  -2.247  -2.340  -2.395  -2.366  -2.765  -3.142  -3.497  -3.833  -4.149  

* Exclusief gemeentelijke bijdrages en incidentele baten en lasten

Financieel 
saldo 

Loonkosten 
Wsw 

Rijkssubsidie 
Wsw 

Bedrijfs-
opbrengste

n 

Bedrijfs-
kosten 
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Maatregel 1. Organisatie laten meekrimpen met Wsw 

Voorgesteld wordt om de ambtelijke formatie van de Leerwerkbedrijven, staf en ondersteuning te laten 

krimpen met 3% per jaar, in samenhang met de krimp van het bestand Wsw-medewerkers. In totaal 

betreft dit – naast overige activa, zoals grond en gebouwen – in 10 jaar een afname van de formatie 

met 31 fte (van totaal 113 fte). Dit leidt naar verwachting tot een besparing van € 3,4 mln. 

 

Maatregel 2. Verhogen opbrengsten Leerwerkbedrijven DZB Leiden: toepassing PPS 

De tweede maatregel betreft het verhogen van de opbrengsten van de Leerwerkbedrijven. Dit houdt 

in dat het operationeel resultaat per fte (doelgroep-medewerkers Leerwerkbedrijven) zal moeten 

stijgen van € 100,- in de huidige situatie naar gemiddeld € 1000,- per jaar in 2023. Daarna gaat het 

operationeel resultaat naar verwachting omlaag door het zwakker worden van de totale doelgroep. 

Dit is een flinke stijging, maar niet onrealistisch op basis van het benchmarkmateriaal van Berenschot. 

Een mogelijkheid voor het verhogen van de opbrengsten, is door intensiever samen te werken met 

marktpartijen en zogenoemde publiek-private samenwerkingsverbanden op te zetten (PPS). Hierbij is 

onder meer gekeken welke afdelingen van collega-SW-bedrijven succesvol zijn in toepassing van PPS-

constructies. De verwachting is dat door de tarieven die in een PPS-constructie kunnen worden 

gerekend, een verbetering van het operationeel resultaat per fte kan worden gerealiseerd. Hierbij is 

voorzichtigheidshalve gerekend met resultaten per fte die dicht bij het gemiddelde van de benchmark 

liggen, niet met de resultaten van de best presterende SW-bedrijven in de benchmark. 

 

4.1.3. Publiek-private samenwerking (PPS) 

In de business case heeft Berenschot vervolgens onderzocht in hoeverre publiek-private 

samenwerkingsverbanden (PPS) bijdragen aan: 1. het behoud van sociale werkgelegenheid, en 2. Het 

verbeteren van de balans tussen kosten-opbrengsten. Voordat we hier verder op ingaan, heeft 

Berenschot eerst een beeld geschetst van wat ‘PPS’ nu eigenlijk inhoudt. Het is immers een 

containerbegrip voor samenwerking tussen de overheid en marktpartijen. 

 

Onder PPS wordt samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven verstaan, waarbij een 

gezamenlijke activiteit wordt ondernomen. Elke partij behoudt daarbij haar eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid. DZB Leiden wil deze vorm van samenwerking met het bedrijfsleven verder 

ontwikkelen om de volgende redenen: 

 De mogelijkheden om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt regulier te 

plaatsen te vergroten; 

 (Sociale) werkgelegenheid voor deze doelgroepen te borgen die ontstaat door de krimp van 

het Wsw-personeelsbestand; 

 Variatie in werksoorten te blijven aanbieden als DZB Leiden zelf minder werksoorten zelfstandig 

kan aanbieden; 

 Kosten en opbrengsten in balans te houden. PPS is ook een vorm van risicospreiding. Als nu een 

opdracht wegvalt, is het risico alleen voor DZB Leiden. Met de PPS worden risico’s gedeeld en 

gespreid. 

 

Er zijn veel varianten van SW-bedrijven in Nederland die participeren in PPS. Van minder vergaande 

vormen van samenwerking tot meer vergaande PPS-vormen. Meerdere PPS-constructies zijn mogelijk: 

 Overdracht van activiteiten en medewerkers naar een (sociale) onderneming die in het pand 

van het SW-bedrijf is gehuisvest (intern); 

 Overdracht van activiteiten en medewerkers naar een (sociale) onderneming extern; 

 Overdracht van activiteiten naar de gemeente (bijv. Groenvoorziening); 

 Samen met een (sociale) onderneming een activiteit starten. 

 

4.1.4. Werksoorten onderbrengen in PPS 

In samenwerking met DZB Leiden is onderzocht, mede op basis van informatie bij andere SW-bedrijven 

en literatuurstudie, welke werksoorten kansrijk zijn om mogelijk onder te brengen in een PPS-constructie.  
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De kansrijke werksoorten zijn:  

 Groenvoorziening 

 Onderhoud/Schoonmaak 

 Businesspost 

 Fietsenstallingen.  

 

Bovenstaande werksoorten zijn meegenomen in de uitwerking van de business case. In de toekomst is 

catering ook een optie voor een PPS-constructie, maar gezien de huidige coronacrisis is dat nu ‘on 

hold’ gezet. In de toekomst kan dit wellicht anders liggen.  

 

Bevindingen in het kort: 

 Niet alle medewerkers zullen vanwege hun belastbaarheid in een PPS-constructie kunnen 

functioneren. Voor hen wordt een werkplek gezocht in de bedrijven die bij DZB Leiden blijven, 

zoals Chocolade en Montage.  

 Daarnaast worden nieuwe activiteiten ontplooid binnen DZB Leiden, waarvoor kansen liggen in 

de markt en die passen bij de DZB-medewerkers. Het is de uitdaging voor DZB Leiden om zich in 

de toekomst meer te richten op de markt, actief in te spelen op kansen en daarmee de 

externe oriëntatie en wendbaarheid te verhogen. 

 Contractcatering zal vooralsnog binnen DZB Leiden worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt 

om De Stal als DZB-activiteit te beëindigen en onder te brengen bij een private partij. De kosten 

van De Stal zijn hoog en in de praktijk biedt deze voorziening weinig werk- en 

opleidingsplekken. In de praktijk kunnen werkzoekenden ook goed aan de slag bij reguliere 

horecaondernemingen en dit sluit beter aan bij het streven naar ‘zo regulier mogelijk’ werk. 

 Voor de financiële situatie van de Leerwerkbedrijven betekent dit dat enkele werksoorten van 

DZB Leiden worden afgebouwd, dan wel ondergebracht worden bij particuliere 

ondernemingen. Dit betekent dat de directe kosten en opbrengsten van deze werksoorten bij 

DZB Leiden komen te vervallen en dat de opbrengsten uit detachering toenemen. Voorts dalen 

de kosten van de organisatie (directe uitvoering en overhead). Deze transitie zal wel 

incidentele kosten met zich meebrengen.  

 Door het aangaan van de voorgestelde PPS-constructies zal ook de (ambtelijke) formatie bij de 

Leerwerkbedrijven naar verwachting (afhankelijk van de PPS-vorm) afnemen met 16 fte. Deze 

formatie zal zo mogelijk overgaan naar de PPS-onderneming, Hierdoor zullen de kosten nog 

eens met € 1,7 mln verminderen, maar omdat ook de opbrengsten verminderen, zal de 

jaarlijkse besparing per saldo circa € 0,6 mln. bedragen, aldus de berekening van Berenschot. 

 Met de desbetreffende ondernemingen in de PPS worden afspraken gemaakt over onder 

andere begeleiding en opleiding van de medewerkers, mogelijkheden tot terugkeer naar DZB 

Leiden, overname van personeel of detachering, etc. Deze afspraken worden vervolgens 

financieel vertaald. 

 Het voorbereiden van PPS-constructies zal enige tijd vragen. In de business case is opgenomen, 

dat in de jaren 2022 en 2023 de genoemde PPS-constructies gerealiseerd zullen worden. 

Hiervoor dient een concreet plan van aanpak gemaakt te worden. 

 

4.1.5. Financiële effecten van de voorgestelde maatregelen 

In de onderstaande tabel is het operationeel resultaat (bedrijfsopbrengsten minus bedrijfskosten) na 

doorvoering van de twee maatregelen te zien: 1. Meekrimpen van DZB-organisatie met de Wsw en 2. 

Opbrengsten vergroten door toepassing van PPS-constructies bij Groen, Onderhoud/Schoonmaak, 

Businesspost en de Fietsenstallingen.  
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 Krimp PPS Totaal 

Besparing op kosten € 3,4  € 1,7  € 5,1 

Vermindering van opbrengsten € 0,1 € -1,1 € -1,0 

Operationeel resultaat € 3,5 € 0,6 €  4,1 

Figuur 18. Operationeel resultaat na doorvoering maatregelen in 2030 in mln. 

 

Ten opzichte van het beeld zonder maatregelen, ziet het financieel meerjarenbeeld na doorvoering 

van de maatregelen er als volgt uit: 

 

 

Figuur 19. Meerjarige financiële ontwikkelingen Leerwerkbedrijven DZB Leiden na doorvoering 

maatregelen 

 

Dit heeft tot gevolg dat het netto financieel saldo verbetert, ten opzichte van de situatie zonder 

maatregelen. In de onderstaande tabel is het netto financieel saldo in de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie 

weergegeven.  

 

 

Figuur 20. Meerjarig netto financieel saldo na doorvoering maatregelen 

 

4.1.6. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de uitgewerkte business case komt Berenschot met de onderstaande conclusies en 

aanbevelingen. 

 

Conclusies 

 De totale doelgroep die werkzaam is bij de Leerwerkbedrijven/DZB zal de komende jaren 

dalen. Het aantal Wsw-ers gaat omlaag. Daar komt de nieuwe doelgroep Beschut Werk voor in 

de plaats volgens de verhouding drie Wsw-ers eruit, één persoon vanuit de doelgroep Beschut 

er in.  

 Bij ongewijzigd beleid ontstaat bij de Leerwerkbedrijven/DZB een netto tekort dat oploopt naar                      

€ 4,1 mln in 2030, exclusief de gemeentelijke bijdragen. De belangrijkste oorzaak is dat de 

kosten niet meer worden gecompenseerd door de steeds lagere omzet als gevolg van de 

krimp van de doelgroep. Corona-effecten zijn hierin niet meegenomen.  

 Door de organisatie te laten (mee)krimpen met de krimp van het aantal medewerkers uit een 

regeling en door het invoeren van de PPS-constructies kunnen de tekorten grotendeels worden 

opgelost. Door het laten krimpen van de organisatie verbetert het resultaat met € 3,5 mln in 

2030. PPS op de terreinen Groen, Schoonmaak, Fietsenstalling en Businesspost draagt € 0,6 mln 

bij aan de verbetering van het resultaat. Met andere woorden, het grootste effect zit in de 

krimp van de organisatie en in mindere mate in de PPS-constructie. 

 De PPS-constructie is naast de bijdrage aan de resultaatverbetering, belangrijk voor het 

behoud van werkgelegenheid voor mensen vanuit een regeling. De PPS-constructie is een 

stimulans voor sociaal ondernemerschap in Leiden en omstreken. Ook geeft het een impuls 

aan de uitvoering van de Participatiewet met het oog op een inclusieve arbeidsmarkt.  

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subsidieresultaat Wsw -2.122     -1.750     -1.146     -790        -453        -94          351          344          338          332          326          321          

Netto loonkosten nieuw -606        -748        -979        -1.171     -1.276     -1.377     -1.478     -1.574     -1.664     -1.749     -1.829     -1.904     

Operationeel resultaat 92            43            -56          593          721          657          606          544          486          431          379          329          

Transitiekosten -          -163        -112        -670        -167        -93          -97          -88          -83          -78          -74          -69          

Bruto saldo -2.636    -2.618    -2.293    -2.038    -1.175    -907       -619       -773       -923       -1.064    -1.198    -1.324    

Bijdrage P-deel 369          467          625          755          828          898          968          1.034       1.096       1.155       1.210       1.262       

Netto financieel saldo* -2.268    -2.151    -1.669    -1.283    -347       -9           349        260        173        90           12           -61         

* Exclusief gemeentelijke bijdrages en incidentele baten en lasten

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oud* -2.268     -2.475     -2.317     -2.247     -2.340     -2.395     -2.366     -2.765     -3.142     -3.497     -3.833     -4.149     

Nieuw* -2.268     -2.151     -1.669     -1.283     -347        -9            349          260          173          90            12            -61          

Mutatie* -         324        648        964        1.993     2.386     2.714     3.025     3.315     3.588     3.845     4.088     

* Exclusief gemeentelijke bijdrages en incidentele baten en lasten
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 Een ander aandachtspunt voor een goed resultaat is dat medewerkers vanuit de doelgroep 

worden geplaatst op passende plekken waar zij een zo hoog mogelijke loonwaarde kunnen 

realiseren.  

 Het succes van de PPS-constructies is mede afhankelijk van derden, zoals werkgevers en 

andere publieke partijen.  

 Het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking vanuit de bijstand, leidt in veel 

gevallen tot besparingen op het bijstandsbudget. Het is echter niet zeker dat dit zich per se 

vertaalt in een zichtbare besparing op het BUIG-budget. Dan moet aan verschillende 

voorwaarden zijn voldaan. Het is wel zeker dat als de voorgestelde maatregelen niet worden 

uitgevoerd, het saldo minder gunstig zal zijn dan de situatie waarin de maatregelen wel 

worden uitgevoerd.  

 

Aanbevelingen 

 Voer de voorgestelde optimale mix van werksoorten door, zoals voorgenomen. Stel een plan 

van aanpak op voor het doorvoeren van de PPS-constructies en voer dat uit. 

 Zorg voor een nieuwe interne werksoort die meer naar buiten is gericht dan de interne 

productieafdelingen, om verschraling van het werkaanbod binnen DZB te voorkomen. Zorg 

ervoor dat deze interne werksoort een redelijk operationeel resultaat heeft11. 

 De organisatie van de Leerwerkbedrijven en de bijbehorende overhead wordt fors 

ingekrompen. Breng deze in verband met de uitbreiding die nodig is vanwege de groei van het 

aantal arbeidsbeperkten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Transitie- en frictiekosten 

kunnen hierdoor worden gedempt. 

 

 

4.2. Samenvatting BC-2: uitbouwen ontwikkelfunctie DZB Leiden 
Naar aanleiding van de strategische verkenning is aan Berenschot gevraagd ook een tweede business 

case uit te werken voor de ontwikkeling van ‘de springplank’ in relatie tot de Leerwerkbedrijven, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten, kennis en expertise. Deze ontwikkelfunctie moet 

een aanvulling vormen op de ontwikkelactiviteiten die er reeds zijn bij DZB Leiden (R&W) en de JA-

projecten (jongeren en statushouders). Daarbij dient te worden uitgegaan van de behoefte van de 

deelnemers.  

 

In business case II staan de volgende vragen centraal: 

1. Voor welke doelgroep of doelgroepen kan het uitbouwen van de ontwikkelfunctie 

meerwaarde bieden bij het vergroten van de kansen op een baan, op een wijze waarop nu 

nog niet in wordt voorzien?  

2. Hoe ziet de ontwikkelfunctie waarmee de kansen op een baan worden vergroot, er bij de 

Leerwerkbedrijven uit?  

3. Wat zijn de kosten en de baten van deze ontwikkelfunctie?  

Voor de uitvoering van de opdracht is de onderstaande aanpak gevolgd.  

 

 

 

Figuur 21. Aanpak van opdracht door Berenschot 

 

                                                      
11 Gelijk aan het operationeel resultaat per fte van montage is een realistische doelstelling. 
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De business case is uitgewerkt in een werkgroep bestaande uit medewerkers en managers van R&W, 

JA-projecten en de Leerwerkbedrijven.  

 

4.2.1. Re-integratie bij DZB Leiden en JA-projecten 

In de dienstverlening van DZB Leiden staat de snelste route naar werk centraal. Daarbij worden de 

beschikbare re-integratie instrumenten zo doelmatig mogelijk ingezet. Het doel is het creëren van 

duurzaam werk, zodat mensen niet alleen een baan vinden, maar ook behouden. Nazorg wordt gezien 

de huidige doelgroep steeds belangrijker. Regulier werk heeft de voorkeur. Als dat nog niet lukt, biedt 

DZB Leiden mogelijkheden om snel te starten met werken, al dan niet in combinatie met 

leren/onderwijs.  

 

Een ontwikkelings- en plaatsingstraject bij DZB ziet er als volgt uit.  

 

 
 

Figuur 22. Ontwikkelings- en plaatsingstraject bij DZB Leiden 

 

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een uitgebreid instrumentarium beschikbaar. Het 

gaat hierbij om begeleiding en coaching, trainingen, programma’s en cursussen op het gebied van 

sollicitatievaardigheden, gedrag, vakvaardigheden, Nederlandse taal, cultuur en integratie. Ook zijn er 

mogelijkheden in samenwerking met werkgevers opgezet om werkervaring op te doen en te leren in de 

praktijk.  

 

4.2.2. Welke behoefte is er? Welke doelgroep komt moeilijk aan de slag? 

Een groot deel van de mensen in de bijstand heeft een taalachterstand. Het gaat om circa de helft 

van het totaal aantal bijstandsgerechtigden. Deels gaat het om mensen met een migratieachtergrond 

(NT2). Maar ook mensen zonder migratieachtergrond beheersen soms onvoldoende de Nederlandse 

taal, om goed te kunnen meedoen (NT1). Naast taalachterstanden is er sprake van aanvullende 

problematiek, zoals gebrekkige opleiding, fysieke of psychische problematiek, waardoor deze mensen 

langdurig in de bijstand zijn en weinig perspectief op werk hebben. Juist deze groep, die elk jaar groter 

wordt, heeft vaak behoefte aan intensieve begeleiding op taalvaardigheid en 

werknemersvaardigheden in zowel de eigen taal als in het Nederlands, het integreren van werk en 

taalontwikkeling, een aantrekkelijk werkaanbod in een beschermde omgeving in combinatie met 

aanvullende begeleiding naar een reguliere baan en uitgebreide nazorg.  

 

Kort samengevat vertaalt de behoefte zich in een werktaaltraject met de volgende kenmerken: 

 Doelgroep: mensen met een taalachterstand (NT1 en NT2) met aanvullende problematiek, 

waardoor zij niet in staat zijn om zelfstandig aan de slag te komen.  

 Doelstelling: deelnemers gaan zo regulier mogelijk aan de slag in een baan of starten met een 

opleiding. Indien dat niet mogelijk is, participeren mensen op andere wijze in de samenleving of 

starten een ander traject gericht op participatie.  

 Aanpak: deelnemers starten in een werktaalstage waarin zij met intensieve begeleiding 

verschillende werkzaamheden verrichten, taal- en communicatievaardigheden verbeteren en 

werken aan verbetering van werknemersvaardigheden en sociaal-maatschappelijke 

vaardigheden. Hiervoor wordt een werktaalafdeling opgezet binnen de Leerwerkbedrijven. Als 

uitstromen naar werk dan nog niet haalbaar is, wordt de werktaalstage gevolgd door een 

leerwerktraject, waar de nadruk naast taal en communicatie, meer komt te liggen op 

ontwikkeling van de werknemersvaardigheden en vakonderwijs. Het leerwerktraject is tijdelijk 
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van aard, en doorbemiddeling en plaatsing naar werk buiten DZB Leiden is hier dan ook 

onderdeel van. 

 

 

Het werktaaltraject is hierna afgebeeld.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23. Uitwerking werktaaltraject 

 

Toelichting 

 In het eerste jaar verwachten we dat er 45 geschikte kandidaten zijn, die aan het 

werktaaltraject gaan deelnemen, in groepen van maximaal 12 kandidaten.  

 De werktaalstage duurt drie maanden en kan indien nodig en gewenst, met drie maanden 

worden verlengd. De stage is met behoud van uitkering en vindt plaats op de nog op te zetten 

werktaalafdeling van de Leerwerkbedrijven. Het betreft een afdeling met een variëteit aan 

werkzaamheden. Naast het werk volgen mensen taaltrainingen, communicatie, vak- en 

werknemersvaardigheden. De stageactiviteiten duren drie dagen per week. Dit is het 

maximum, daarbinnen is urenopbouw nadrukkelijk mogelijk. De trainingen duren twee dagen 

per week. De werktaalcoach is steeds voor betrokkenen beschikbaar.  

 De verwachting is dat van de oorspronkelijke 45 personen vervolgens 25 personen starten met 

een leerwerktraject bij de Leerwerkbedrijven. In het leerwerktraject krijgen mensen een 

dienstbetrekking bij DZB (in feite bij de aan DZB gelieerde Stichting Participatiewerk) en gaan 

aan de slag in een van de werksoorten, zoals circulair, catering, technische assemblage en 

werksoorten waar in de reguliere markt behoefte aan is. Sommige leerwerktrajecten moeten 

hiervoor nog opgezet of aangepast worden. Het leerwerktraject duurt 9 maanden. Na 4,5 

maanden vindt een tussenevaluatie plaats. Het leerwerktraject is naast de taal- en 

communicatieontwikkeling, vooral gericht op het aanleren van werknemers- en 

vakvaardigheden.  

 Gedurende het leerwerktraject bij de Leerwerkbedrijven start de bemiddeling. Het streven is om 

zoveel mogelijk mensen regulier uit te laten stromen. De verwachting is dat na afloop van het 

leerwerktraject 15 personen een betaalde baan krijgen. Een deel van de kandidaten kan aan 

de slag op een reguliere werkplek of binnen een PPS, met ondersteuning (loonkostensubsidie 

en/of een jobcoach). Een deel van de kandidaten zal met een indicatie aan de slag gaan op 

een beschutte werkplek bij de Leerwerkbedrijven. Een deel zal mogelijk starten met een 

(vak)opleiding. Een ander deel zal niet aan het werk komen of starten met een opleiding. Voor 
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hen wordt een andere oplossing gezocht. Belangrijk is dat mensen niet terugvallen maar op 

welke wijze dan ook blijven participeren. 

 Nadat mensen gestart zijn in hun nieuwe baan, vindt nazorg plaats om terugval zoveel mogelijk 

te voorkomen en de arbeidsplekken zo duurzaam mogelijk te laten zijn. We gaan uit van circa 

zes maanden nazorg.  

Een uitgebreide toelichting op het werktaaltraject is opgenomen in het bijgevoegde adviesrapport van 

Berenschot. 

 

Kosten en baten 

De kosten en baten van het werktaaltraject staan opgenomen in het volgende overzicht. De bedragen 

zijn per traject voor 45 deelnemers. De trajecten kunnen een jaar of langer duren. 

 

  

Figuur 24. Kosten-baten van het werktaaltraject 

 

Naast deze kosten verwachten we incidentele kosten voor het opzetten van het traject van € 75.000,- 

 

4.2.3. Aandachtspunten en adviezen 

 Het werktaaltraject is een nieuwe activiteit voor DZB Leiden die ontwikkeld moet worden, 

waarbij R&W/JA en LWB intensief samenwerken. Wij adviseren om een projectleider aan te 

stellen die het plan voor het werktaaltraject samen met R&W/JA en LWB verder uitwerkt en 

vervolgens implementeert.  

 Ons advies is tevens om het werktaaltraject op te zetten als pilot. In het projectplan moeten 

duidelijke doelstellingen en mijlpalen worden beschreven, waarop de pilot wordt gemonitord. 

Het projectplan dient tevens een duidelijke planning te bevatten. Na afloop wordt de pilot 

geëvalueerd, waarna definitieve keuzes worden gemaakt.  

 Er komt een nieuwe functie voor werktaalcoach op de werktaalafdeling. Er moet een 

functieprofiel komen. Denkbaar is dat er verschillende profielen komen, bijvoorbeeld een senior 

werktaalcoach en een ondersteunend werktaalcoach. Op de werktaalafdeling waar de stage 

wordt uitgevoerd, komen 2 fte’s werktaalcoaches.  

 De instroom van voldoende kandidaten is een belangrijk aandachtspunt. Belangrijk is dat de 

pilot tijdig kan starten met voldoende kandidaten. De inschatting van R&W/JA is dat er 

voldoende kandidaten zijn. Vanuit het management kan dit worden ondersteund met goede 

monitoring en sturing.  

 De organisatie van de Leerwerkbedrijven is tot op zekere hoogte gericht op productie en 

omzet. De doelgroep van het werktaaltraject vraagt focus op de ontwikkeling. De productie- 

en omzetdoelstelling kan op gespannen voet staan met de ontwikkeldoelstelling. Hiervoor is 

aandacht nodig in de uitvoering. Advies is om in het projectplan risico’s te inventariseren en 

daarop te anticiperen.  

R&W/JA LW-bedrijf Totaal Loonkosten Bijstand Saldo

Voorbereiding 65.186 -- 65.186 -- -- --

Vaststellen leerdoelen 5.014 5.014 10.029 -- -- --

Werktaal-stage 58.504 139.063 197.567 -- -- --

Bemiddelen en plaatsen na stage 16.046 -- 16.046 -- -- --

Leerwerk-traject 80.257 160.513 240.770 272.095 -112.039 160.056

Bemiddelen en plaatsen na traject 10.398 -- 10.398 -- -- --

Nazorg 14.435 -- 14.435 -- -202.285 -202.285

Totaal 249.839 304.590 554.429 272.095 -314.325 -42.229

Bedrag per gestart traject 5.552 6.769 12.321
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 De werktaal-doelgroep is een kwetsbare groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een 

substantieel risico van uitval tijdens het traject. Hiermee is in de business case rekening 

gehouden. Advies is om hier rekening mee te houden in het projectplan en flankerende 

maatregelen te nemen, om te voorkomen dat mensen volledig uitvallen en uit beeld geraken. 

 

4.2.4. Conclusies en aanbevelingen 
 De business case voor het uitbouwen van de ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven is 

gebaseerd op de behoefte bij werkzoekenden. 

 Uit de verkenning die met medewerkers van R&W, JA en LWB is uitgevoerd, bleek dat met 

name mensen met een taalachterstand en aanvullende problematiek, vaak behoefte hebben 

aan intensieve begeleiding op taalvaardigheid en werknemersvaardigheden, gecombineerd 

met werk in een beschermde omgeving. Het gaat om zowel mensen met een 

migratieachtergrond (NT2) als om mensen met een taalachterstand in het algemeen (NT1).  

 Nu reeds heeft 50% van de bijstandsgerechtigden een taalachterstand. De verwachting is dat 

deze groep de komende jaren verder toeneemt, als gevolg van de toename van mensen met 

een migratieachtergrond en van mensen met een arbeidsbeperking door het sluiten van de 

Wsw en Wajong en van de effecten van de coronacrisis.  

 De omvang van deze groep biedt voldoende basis voor het opzetten van een werktaaltraject 

naast de reeds bestaande trajecten bij DZB en JA. Het werktaaltraject bestaat uit stage op een 

werktaalafdeling en een leerwerktraject, waarin werkzaamheden bij LWB en cursussen, 

trainingen en coaching worden gecombineerd. Het werktaaltraject wordt begeleid door een 

werktaalcoach die aan de slag gaat bij de nieuw op te richten werktaalafdeling bij LWB. De 

verwachting is dat jaarlijks 45 personen kunnen instromen. Doel is dat men na het traject 

duurzaam aan de slag gaat in een zo regulier mogelijke baan.  

 De totale kosten voor het werktaaltraject waarbij 45 personen met het traject starten, 

bedragen naar verwachting € 554k, waarvan de kosten voor de werktaal-stage (3-6 mnd.) € 

197k en voor het leerwerktraject (9 mnd.) bij LWB € 240k bedragen. Dit is exclusief de loonkosten 

van de deelnemers ad € 272k. De incidentele kosten voor de implementatie en begeleiding 

van de pilot (door een projectleider) bedragen naar verwachting €75k.  

 Advies is om het werktaaltraject te starten als een pilot voor de duur van 2 jaar. Het 

werktaaltraject wordt afgesloten met een evaluatie, waarna definitieve keuzes worden 

gemaakt.  

 

4.3. Onze eindconclusies 
Op basis van de strategische verkenning en de uitgewerkte business cases van Berenschot, komen we 

tot de volgende conclusies: 

 

1. De DZB-organisatie zal moeten meekrimpen om kosten-opbrengsten in balans te brengen  

Business case I laat zien dat het financieel meerjarenbeeld van de Leerwerkbedrijven verder zal 

verslechteren door de krimp van het aantal Wsw-medewerkers, de teruglopende Rijkssubsidie Wsw 

en afname van de opbrengsten uit opdrachten. Zonder maatregelen loopt het tekort op naar € 4,1 

mln in 2030 (exclusief gemeentelijke bijdragen). Deze tekorten maken het noodzakelijk dat de DZB-

organisatie meekrimpt met de krimp van het aantal Wsw-medewerkers. Dit betekent een krimp van 

31 fte in 10 jaar met een besparing van € 3,5 mln per jaar. Deze krimp betreft de ambtelijke formatie 

bij de Leerwerkbedrijven, inclusief staf en ondersteuning. Daarnaast is er ook sprake van een 

toename van werk met name op het gebied van de re-integratie en werkgeversdienstverlening. 

 

2. DZB Leiden kan werkgelegenheid en meerdere werksoorten blijven bieden voor werkzoekenden 

met een grotere aftand tot de arbeidsmarkt door toepassing van PPS 

In business case I is uitgewerkt hoe de toepassing van publiek-private samenwerking (PPS) kan 

bijdragen aan het beschikbaar houden van (sociale) werkgelegenheid voor werkzoekenden met 
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een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zodat na de krimp meerdere werksoorten beschikbaar 

blijven. DZB Leiden legt nog meer de focus op samenwerking met marktpartijen, waarbij DZB Leiden 

de instroom, begeleiding en/of opleiding van de medewerkers verzorgt.  

 

De kansrijke werksoorten voor mogelijke PPS-constructies zijn: Groen, Onderhoud/Schoonmaak, 

Fietsenstallingen en Businesspost. In business case I is berekend dat dit per saldo een besparing 

oplevert van € 0,6 mln. per jaar. Daarnaast behoudt DZB Leiden intern een aantal werksoorten 

(waaronder chocolade en montage) voor wie het (nog) niet mogelijk is bij reguliere werkgevers te 

werken. DZB Leiden gaat ook opzoek naar nieuwe werksoorten die enerzijds passen bij de 

capaciteiten van achterblijvende doelgroepen en anderzijds waar behoefte aan is op de markt. 

 

3. Het versterken van de ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven DZB Leiden biedt kansen aan 

werkzoekenden als ‘springplank’ naar de reguliere arbeidsmarkt 

DZB Leiden (Re-integratie en Werkgeversdienstverlening) en de JA-projecten bieden een breed 

palet aan ontwikkel- en begeleidingsactiviteiten voor werkzoekenden. Business case II laat zien dat 

de Leerwerkbedrijven hier een aanvullende rol in kunnen spelen: als ‘springplank’ naar de reguliere 

arbeidsmarkt. Specifiek voor werkzoekenden voor wie de stap naar de reguliere arbeidsmarkt (nog) 

een brug te ver is. Het voorgestelde werktaaltraject is een intensief begeleidingstraject gericht op 

mensen met een combinatie van belemmeringen, waardoor zij moeilijk een reguliere arbeidsplaats 

kunnen bemachtigen. Daarbij valt te denken aan taalproblemen, fysieke of mentale 

belemmeringen, onvoldoende werknemersvaardigheden, sociaal isolement en dergelijke.    

 

Vanuit het werktaaltraject ontvangen werkzoekenden in eerste instantie een interne stageplek bij 

DZB Leiden voor 3-6 maanden, waarbij zij onder intensieve begeleiding kennis maken met diverse 

werksoorten. Daarnaast wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden en taal op de werkplek. Na 

de stage is er een vervolg in een tijdelijk betaalde arbeidsplaats bij DZB Leiden mogelijk. Het 

aanleren van vakvaardigheden staat in deze fase centraal. De intensieve begeleiding en taal op 

de werkplek worden gecontinueerd. Na deze periode of zoveel eerder als mogelijk, worden de 

deelnemers gematcht op een reguliere werkplek (eventueel in de PPS-constructies). In de 

uitwerking van business case II is te zien dat het werk-taalprogramma een investering vraagt van      

€ 554k per jaar (exclusief loonkosten). 
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5. Toekomstvisie DZB Leiden 
 

We begonnen de toekomstvisie 2030 met de vraag hoe DZB Leiden een toekomstbestendig bedrijf 

wordt dat ook in de toekomst de re-integratiedoelen van de gemeente(n) kan behalen. De directe 

aanleiding hiervoor zijn veranderingen in wet- en regelgeving, oplopende tekorten bij de Wsw-activiteit 

en de beweging naar een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarbij werkzoekenden zoveel mogelijk bij 

reguliere werkgevers werken. 

 

In dit rapport hebben we een concreet voorstel neergelegd hoe we dit kunnen realiseren. Aan de ene 

kant door een betere balans te realiseren tussen kosten-opbrengsten en hiermee de basis op orde te 

brengen (meekrimpen DZB-organisatie met de krimp Wsw). En aan de andere kant door meer 

samenwerking te organiseren met marktpartijen (toepassing PPS) en de Leerwerkbedrijven nog beter te 

benutten voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (uitbouwen 

ontwikkelfunctie). Met het doorvoeren van deze verbeterslagen – naast de vele ontwikkelingen die al 

lopen – denken we de transformatie te kunnen maken naar een toekomstbestendig sociaal 

ontwikkelbedrijf voor de Leidse regio. 

 

Hoe krijgt de transformatie gestalte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een uitdagend perspectief, waarbij we niet uit het oog mogen verliezen dat DZB Leiden er juist is 

voor de meest kwetsbare doelgroepen. 

 

5.1 Aanbevelingen en handelingsperspectief 
In deze paragraaf presenteren we de aanbevelingen om de toekomstvisie te realiseren. Dat doen we 

langs 4 sporen, waarbij we een concreet handelingsperspectief bieden. 

 

1. Zorg voor voldoende (sociale) werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt 

Door: 

 Het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS), zo mogelijk in 

samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen 

voor onderhoud, schoonmaak, catering en groenvoorziening. 

 Nieuwe werksoorten te ontwikkelen binnen DZB Leiden. Naast chocolade en montage, 

voor werknemers die binnen DZB Leiden blijven werken. 

 Het garanderen van werkplekken voor beschut werk bij DZB Leiden en, indien mogelijk, ook 

buiten de organisatie bij reguliere werkgevers. 

“DZB Leiden groeit toe naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. Hiermee 

wordt de focus van de Leerwerkbedrijven wezenlijk anders. Deze komt meer te liggen 

op het matchen, detacheren en begeleiden van medewerkers en werkzoekenden bij 

(sociale) ondernemingen, onder meer vanuit publiek-private samenwerkingsverbanden. 

Voorheen lag de focus van de Leerwerkbedrijven vooral op het zelf uitvoeren van 

opdrachten en diensten door het inzetten van Wsw-medewerkers. Ook wordt de 

ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven uitgebouwd. Voor werkzoekenden die nog 

niet de overstap naar reguliere werkgevers kunnen maken, blijven (beschutte) 

werkplekken beschikbaar. De medewerkers met een Wsw-indicatie behouden hun 

werkzekerheid. Dat kan binnen de eigen publieke infrastructuur en/of in samenwerking 

met reguliere werkgevers.” 
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 Het uitbreiden van de detacheringsfunctie van DZB Leiden, zodat meer werkzoekenden 

aan het werk gaan bij reguliere werkgevers.  

 

Handelingsperspectief 

 Werk een plan van aanpak uit voor de uitvoering van PPS. 

 Ontwikkel PPS-en stap voor stap: begin met de meest kansrijke werksoort(en). 

 Maak concrete afspraken (die verder gaan dan de huidige SROI-afspraken) over hoe het 

inkoop potentieel van de gemeente Leiden aan te wenden om een PPS te starten.  

 Tijdsindicatie: het advies is hiermee tijdig te starten (begin 2021) i.v.m. de benodigde 

voorbereidingstijd en het te bereiken (financieel) resultaat in 2022 en 2023. 

 

2. Breng kosten en opbrengsten in balans ten aanzien van de Wsw-activiteit en Leerwerkbedrijven 

DZB Leiden 

Door: 

 Het laten meekrimpen van de DZB-organisatie in samenhang met krimp van het Wsw-

medewerkersbestand. Deze krimp zorgt voor het grootste deel van de besparingen.  

 De afname van de ambtelijke formatie voor te bereiden en uit te voeren, waar mogelijk  

gebruikmakend van natuurlijk verloop en interne mobiliteit bij DZB en de gemeentelijke 

organisatie.  

 In te zetten op het vergroten van het operationeel resultaat van de werksoorten 

Leerwerkbedrijven. Daarbij onder meer naar de tarieven te kijken.  

 Nauw samen te werken met andere gemeentelijke afdelingen voor het realiseren van de 

besparingen op bedrijfskosten (o.a. vastgoed). 

 

Handelingsperspectief 

 Bereid de transformatie van de DZB-organisatie voor met behulp van strategische 

personeelsplanning. 

 Bereid een huisvestings-/vastgoedplan voor, rekening houdend met de krimp van de Wsw-

activiteiten en opzetten van PPS-en. 

 Tijdsindicatie: het advies is hiermee tijdig te starten (begin 2021), met name voor het 

onderdeel ‘strategische personeelsplanning’.  

 

3. Versterk de ontwikkelfunctie van DZB Leiden 

Door: 

 Het nieuwe werktaalprogramma te ontwikkelen om mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt intensief te begeleiden naar werk. 

 De ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven een plek te geven in het al aanwezige 

aanbod van re-integratie instrumenten (R&W, JA-projecten). 

 De ontwikkelfunctie van de Leerwerkbedrijven in de breedte te versterken door o.a. 

professionalisering en opleiding van DZB-medewerkers 

 

Handelingsperspectief 

 Maak de omslag naar meer ontwikkelingsgericht werken in de Leerwerkbedrijven en start 

met scholing en professionalisering. 

 Start een pilot voor het stapsgewijs uitwerken van het werktaalprogramma bij de 

Leerwerkbedrijven als onderdeel van de ‘springplank’ naar de reguliere arbeidsmarkt. 

 Tijdsindicatie: het advies is om in de eerste helft 2021 uitvoering te geven aan de 

professionaliseringslag van de Leerwerkbedrijven om de benodigde voorwaarden te 

realiseren, zodat de pilot werktaalprogramma in de tweede helft 2021 van start kan  gaan. 
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4. Zorg dat de DZB-organisatie klaar is om de transformatie te realiseren 

Door: 

 Te zorgen voor een goede basis voor de transformatie: het doorleven met elkaar van het 

nieuwe perspectief, zodat duidelijk is bij betrokkenen wat de toekomstige veranderingen 

inhouden en wat de urgentie er van is. 

 Te zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsonderdelen 

van DZB Leiden, met als doel verbetering van de dienstverlening aan werkzoekenden. Door 

verbetering van processen, toepassing van een uniform trajectplan, heldere afspraken in 

de keten en eenduidige registratie.  

 Na te gaan in hoeverre de inrichting van de organisatie nog passend is voor de nieuwe 

opgaven met de eerder gemaakte SWOT-analyse (niet opgenomen in dit rapport) als 

vertrekpunt. 

 Het versterken van de ontwikkel- en realisatiekracht van DZB Leiden door projectcapaciteit 

hiervoor vrij te maken. Om de ambities te kunnen realiseren, is het nodig dat DZB Leiden 

haar externe oriëntatie versterkt, zodat zij sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in 

de samenleving (wendbare organisatie).  

 Te bevorderen dat bestuurlijk heldere keuzes gemaakt worden in relatie tot de beperkte 

financiële middelen. Het is daarbij van belang in het managementcontract afspraken te 

maken over de mix van doelgroepen voor wie budget wordt ingezet, passend binnen het 

totale re-integratiebudget. Daarnaast is het van belang de gemeentelijke bijdragen zeker 

te stellen om te investeren in de verdere ontwikkeling van DZB Leiden als sociaal 

ontwikkelbedrijf. 

 

Handelingsperspectief 

 Maak een overkoepelend transformatieplan (krimp DZB-organisatie in samenhang met 

Wsw, toepassing PPS-concept en uitbouwen ontwikkelfunctie) voor de implementatiefase, 

stel hiervoor capaciteit beschikbaar. 

 Waarborg commitment voor de transformatie vanuit bestuur en management door 

periodiek de voortgang te bespreken. 

 Tijdsindicatie: werk in het transformatieplan de doorlooptijden concreet uit, in samenhang 

met elkaar. Wetende dat niet alles in één keer kan. Zorg dat het transformatieplan in de 

eerste helft (Q1-Q2) van 2021 gereed is. 

 

De uiteindelijke uitwerking van de transformatie ligt bij de directie van DZB Leiden, in samenhang met 

de gemeentelijke opdrachtgevers en ondernemingsraad van DZB Leiden. Het college B&W van de 

gemeente Leiden stelt de toekomstvisie DZB Leiden 2030 vast. 

 

5.2 Perspectief doelgroep 
Hieronder volgen toekomstschetsen met betrekking tot de doelgroep van DZB Leiden richting 2030. Wat 

betekent de toekomstvisie voor de mensen waar het om gaat?   

 

Casus 1: Wsw-medewerker in dienst bij DZB Leiden 

“Ik werkte sinds 1993 in het Leerwerkbedrijf ‘schoonmaak’ van DZB Leiden. Ik had het altijd erg naar 

mijn zin. Sinds 2022 ben ik door DZB Leiden gedetacheerd bij een werkgever in de schoonmaak 

waar DZB Leiden mee samenwerkt: een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Ik werk daar 

meer samen met medewerkers zonder een beperking. Het tempo ligt iets hoger maar ik kan het 

goed aan. We maken nog steeds dezelfde panden schoon als vroeger, maar op woensdag en 

donderdag maak ik ook schoon op een kleuterschool. Dat was een nieuwe omgeving voor mij, met 

veel herrie. Dat vond ik moeilijk want daar kan ik niet goed tegen. Toen ik dat aan mijn 

leidinggevende vertelde, heeft hij mij goed begeleid. Ik kreeg ook nog wat cursussen. Ik heb daar 

veel geleerd. Toen ik begin 2023 privé tegenslagen kreeg, mocht ik terug naar DZB Leiden om drie 

maanden bij het Leerwerkbedrijf ‘Montage’ te gaan werken. Dat gaf mij heel veel rust en stabiliteit. 

Ik ben daar goed opgevangen. Er werken binnen DZB Leiden ook oud collega’s van de 
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schoonmaak. Zij konden in 2022 niet mee naar de PPS omdat het voor hen niet zo goed paste. Ik 

vond het leuk ze weer te zien. Nu gaat alles weer goed met mij en ben ik weer bij de PPS aan het 

werk. Daar maak ik weer lekker schoon. Ik had mijn team gemist.” 

 

Casus 2: Medewerker op een beschutte werkplek bij DZB Leiden 

“In 2017 kwam ik van de praktijkschool. In mijn laatste jaar liep ik stage bij DZB Leiden. Ik kreeg van 

het UWV een indicatie ‘beschut’ en ben in de Chocolaterie van DZB gaan werken. Ik begon met 

eenvoudige werkzaamheden. Als ik iets had geleerd was ik klaar voor een nieuwe stap en leerde ik 

van mijn teamleider wat nieuws. Binnen drie jaar kon ik zelf chocolade maken van de losse 

ingrediënten, ik goot de chocolade in mallen en ik bediende de inpakmachine. Ik hou niet zo van 

veranderingen en had het erg naar mijn zin binnen de Chocolaterie. In 2022 vond mijn teamleider 

het tijd om eens verder te kijken dan DZB Leiden omdat ik veel had geleerd en je met een indicatie 

Beschut ook buiten DZB kan werken. Een consulent gaf aan dat er in de stad een Chocolatier zat 

die extra werk had. Ik ben daar eerst een keer gaan kijken, samen met de consulent. Toen mocht ik 

een paar keer bij de Chocolatier meewerken. Ik bleek al heel veel te kunnen. Ik was alleen nog 

geen BHV-er. Deze opleiding heb ik nog binnen DZB gedaan. Na een stage van 2 maanden ben ik 

aangenomen. Ik fiets nu elke ochtend naar de Breestraat waar ik heerlijke chocoladerepen maak. 

Volgende maand ga ik leren bonbons te maken. Daar kijk ik nu al naar uit. Dan ga ik mijn beschut 

collega’s die nog wel binnen DZB werken een doosje brengen. Ik denk dat ze mijn bonbons heerlijk 

vinden” 

 

Casus 3: Werkzoekende met bijstandsuitkering 

“In 2022 ben ik zonder werk komen te zitten en nu heb ik een uitkering. Mijn eerste contact om hier 

hulp bij te krijgen is met een consulent van DZB Leiden. De consulent van DZB Leiden luistert naar 

mijn verhaal en maakt een plan van aanpak. Ik ben blij dat ik een duidelijk aanspreekpunt heb. Er 

zijn steeds meer mogelijkheden voor mij ontstaan om te re-integreren, omdat DZB Leiden de 

afgelopen jaren heeft geinvesteerd in samenwerkingsverbanden met werkgevers, het onderwijs en 

zorg- en welzijnsinstellingen. Omdat ik consulenten van DZB Leiden vaker zie in het wijkcentrum, vind 

ik het minder spannend om naar het eerste gesprek te gaan. De consulent zoekt met mij naar de 

kortste weg naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk of onderwijs. DZB Leiden geeft hiervoor 

trainingen op het gebied van solliciteren en werknemersvaardigheden. Het werkgeversteam van 

DZB Leiden is continu met de collega’s in de regio bezig om mooie baankansen bij werkgevers te 

creëren en ook de nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS-en) bieden mooie 

kansen op betaald werk op verschillende niveaus. Ik heb er zin in!”  

 

Casus 4: Werzoekende vluchteling met verblijfstatus 

“Sinds 2005 ben ik Nederland. Ik ben toen gevlucht uit Afghanistan. De Nederlandse taal heb ik 

nooit echt onder de knie gekregen, waardoor mijn kansen op een baan niet zo groot waren. In 

2022 ben ik begonnen met een werk-taal stage van drie maanden vanuit het nieuwe ‘werk-

taalprogramma’ van DZB Leiden. Dat was heel leuk. We waren met een groep van 12 mensen die 

allemaal moeite hadden met de Nederlandse taal. We kregen twee dagen in de week 

Nederlandse les en drie dagen gingen we aan het werk. We konden van alles doen. We maakten 

tassen van oude spijkerbroeken, we gaven oude tafels die we uit het Warenhuis haalden een 

nieuwe look en we maakten zelfs zeep! Karel en Ibrahim waren onze begeleiders tijdens het werk. 

Het was wel handig dat Ibrahim ook Arabisch sprak. Zo kon hij dingen uitleggen aan het begin, 

maar verder deden we álles in het Nederlands. In het begin vond ik het moeilijk om op tijd te 

komen, maar dat ging steeds beter. Tijdens het werk werkten we veel met pictogrammen. Ik heb zo 

veel Nederlands geleerd. Ik mocht na drie maanden een leer-werktraject doen van 9 maanden. Ik 

ben dat binnen ‘Circulair Hout’ gaan doen. Daar ligt toch mijn passie. Gedurende deze 9 

maanden kreeg ik een salaris van DZB Leiden. Ik maakte de mooiste dingen. Na 6 maanden zei de 

Jobhunter dat ze in de molen van Leiden een houtbewerker zochten. Zij heeft me voorgesteld. Er 

was meteen een klik. Nu werkt ik al 2 maanden in de molen.” 
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5.3 Financiële kaders 
In deze paragraaf geven we een overzicht van de financiële effecten van de maatregelen die 

voorgesteld worden in de toekomstvisie. Door Berenschot zijn twee business cases uitgewerkt, waarin de 

financiële effecten worden geschetst:  

 Business case I (BC-1): Meerjarig financieel beeld Leerwerkbedrijven DZB Leiden en PPS;  

 Business case II (BC-2): Uitbouwen ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven DZB Leiden.  

Daarnaast zijn er financiële middelen nodig om de transformatie verder vorm te geven.  

 

In BC-1 wordt de aanbeveling gedaan om de organisatie en daarmee de kosten te laten meekrimpen 

met de krimp van de Wsw-populatie. Daarnaast is de aanbeveling gedaan voor een aantal 

werksoorten een PPS-samenwerkingsverband aan te gaan. Op basis van de realisatiecijfers 

Leerwerkbedrijven DZB Leiden 2019 is in BC-1 een meerjarige prognose opgesteld, waarin beide 

effecten tot uitdrukking komen. Daarbij is rekening gehouden met een te verwachten hogere Wsw-

Rijkssubsidie per Wsw-fte en de instroom van mensen met de indicatie beschut werk (zie figuur 16, pag. 

25). Ten slotte is een eerste inschatting gemaakt van de verwachte transitiekosten.  

 

In BC-1 zijn de gemeentelijke bijdragen buiten de berekeningen gehouden. In onderstaande tabel zijn 

de gemeentelijke bijdragen wel opgenomen. In de eerste rij worden de financiële ontwikkelingen 

aangegeven van de Wsw-activiteiten Leerwerkbedrijven, wanneer geen maatregelen worden 

genomen (uitgangssituatie). In de tweede rij wordt het effect aangegeven van de voorgenomen 

maatregelen BC-1 (krimp DZB-organisatie en toepassing PPS). Vervolgens vindt verrekening plaats met 

de gemeentelijke bijdrage voor de Leerwerkbedrijven DZB. 

 
x €1.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Zonder 

maatr. 2268 2475 2317 2247 2340 2395 2366 2765 3142 3497 3833 4149 

2. Na 

doorvoering 

maatr. 2268 2151 1669 1283 347 9 -349 -260 -173 -90 -12 61 

3. Gem. 

Bijdragen -2382 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 

Totaal (2-3) -114 5 -477 -863 -1799 -2137 -2495 -2406 -2319 -2236 -2158 -2085 

 

Figuur 25. Meerjarig netto financieel saldo na doorvoering maatregelen, inclusief gemeentelijke 

bijdragen(+=nadeel; -=voordeel) 

 

Door de voorgestelde maatregelen in BC-1, namelijk het meekrimpen van de DZB-organisatie en de 

toepassing van PPS, kan deze gemeentelijke bijdrage deels vrijvallen en vervolgens ingezet worden 

voor de instroom van (nieuwe) doelgroepen en het versterken van de ontwikkelfunctie van DZB Leiden.  

 

In BC-2 is een financiële vertaling weergeven van het werktaalprogramma.  

 
x €1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

werktaaltraject 290 554 554 554 554 554 554 554 554 554 

loonkosten 

deelnemers 68 272 272 272 272 272 272 272 272 272 

project- en 

ontwikkelcapaciteit 225 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

toename 

algemene uitkering -150 -350 -550 -800 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

Totaal 433 626 426 176 -24 -24 -24 -24 -24 -24 

 

Figuur 26. indicatief meerjarige ontwikkeling werktaalprogramma (+=nadeel; -=voordeel) 

 

In de bijlage is een gespecificeerd financieel overzicht met toelichting opgenomen.  

 



 

Toekomstvisie DZB Leiden 2030                                                                                                                                41 

Wanneer BC-1 en BC-2 met elkaar worden verrekend, ontstaat er een oplopend jaarlijks positief saldo 

dat beschikbaar is voor de groei van de  instroom nieuwe doelgroepen (met arbeidsbeperking).  

 
x €1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

BC-1 -477 -863 -1799 -2137 -2495 -2406 -2319 -2236 -2158 -2085 

BC-2 433 626 426 176 -24 -24 -24 -24 -24 -24 

Totaal -44 -237 -1373 -1961 -2519 -2430 -2343 -2260 -2182 -2109 

 

Figuur 27. financieel saldo van BC1 en BC-2, inclusief gemeentelijke bijdragen 

 

Voor incidentele kosten van de transformatie is verder de DZB reserve zachte landing beschikbaar. 

Deze reserve is ingesteld om de effecten van de Participatiewet te kunnen implementeren in de DZB-

organisatie. In de hiervoor genoemde tabellen is te zien dat de toekomstvisie kan worden uitgevoerd 

binnen de bestaande financiële kaders van DZB Leiden. Op basis van concrete uitvoeringsplannen 

moet de begroting bij het transformatieplan worden opgesteld. 

 

De effecten van de coronacrisis zijn niet meegenomen in dit financieel meerjarenbeeld. Voor 2020 zijn 

vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, maar deze zijn niet voldoende om alle nadelen op 

te kunnen vangen. Vooralsnog worden de resterende nadelen gedekt uit DZB-bedrijfsreserve. De 

verwachting is dat de financiële effecten van de coronacrisis ook nog zwaar zullen drukken op de 

begroting 2021. Als er geen afdoende extra middelen vanuit het Rijk komen, zal ook voor 2021 een 

beroep gedaan worden op DZB-bedrijfsreserve.  

 

5.4 Risico’s en beheersmaatregelen 
De voorgestelde toekomstvisie betreft een complexe veranderopgave in een dynamische omgeving. 

Het onderkennen van de risico’s en hierop actief sturen met beheersmaatregelen, is nodig om ervoor te 

zorgen dat het daadwerkelijk gaat lukken. De transformatie zal enkele jaren in beslag nemen en het is 

belangrijk de diverse sporen in samenhang op te pakken. Niet alles kan in één keer en er zullen 

prioriteringen gemaakt worden. Hieronder beschrijven we de belangrijkste risico’s en de bijbehorende 

beheersmaatregelen. 

 

1. Risico: complexe veranderopgave voor DZB Leiden als organisatie 

DZB Leiden heeft te maken met een complexe veranderopgave. In de aanbevelingen en het 

handelingsperspectief hebben we aangegeven hoe de eerste stap naar implementatie gemaakt 

kan worden. Door de complexiteit bestaat het risico dat te veel tegelijkertijd wordt opgepakt of dat 

mensen simpelweg de ‘bomen door het bos’ niet meer zien. Dit kan gevolgen hebben voor de 

voortgang en het resultaat. 

 

Beheersmaatregel 

 Het voorgestelde transformatieplan biedt houvast bij de veranderopgave. Het geeft inzicht 

in de fasering van de projecten/pilots en de te bereiken (deel)resultaten. 

 Er is veel kennis en expertise aanwezig binnen DZB Leiden om deze veranderopgave te 

kunnen realiseren. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in project- en procesmatig werken, 

zoals methodieken rondom lean en agile werken. 

 De veranderopgave is een geleidelijk proces. Het is van belang hierin flexibel te zijn en te 

leren gedurende de tijd. Bijsturing en anticiperen op ontwikkelingen, is een belangrijke 

beheermaatregel om grip te houden op de veranderopgave. 

 

2. Risico: PPS-constructies komen niet of moeizaam tot stand 

In business case I zijn kansrijke werksoorten voor PPS-constructies uitgewerkt. Mede gebaseerd op 

ervaringen van andere SW-bedrijven in Nederland. Om een succesvolle PPS op te zetten, is het van 

belang dat markpartijen met DZB Leiden willen samenwerken. Dat vraagt de nodige kennis en 
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kunde van DZB Leiden in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen. Het risico bestaat dat de 

propositie niet aantrekkelijk genoeg is voor marktpartijen en/of voor DZB Leiden zelf. 

 

Beheersmaatregel 

 Door bij de kansrijke werksoorten te beginnen, wordt de kans vergroot dat een succesvolle 

PPS tot stand komt.  Begin ook bij 1 werksoort en werk het stap-voor-stap uit. Maak gebruik 

van de aanwezige kennis binnen DZB Leiden en de gemeentelijke afdelingen. 

 In het land zijn diverse succesvolle PPS-en gerealiseerd tussen sociaal ontwikkelbedrijven en 

marktpartijen. DZB Leiden kan hiervan leren, zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft 

te worden.  DZB Leiden kan bijvoorbeeld bedrijven benaderen die al een dergelijke 

samenwerking hebben met een sociaal ontwikkelbedrijf (soort mentor-bedrijf).  

 DZB Leiden heeft een groot werkgeversnetwerk. Dit netwerk kan worden ingezet voor het 

verkennen van PPS-mogelijkheden.  

 

3. Risico: besparingen wordt slechts gedeeltelijk behaald 

Om de besparingen te realiseren zal de ambtelijke formatie moeten meekrimpen met de krimp van 

het aantal Wsw-medewerkers. Dit geldt ook voor de bedrijfskosten. Deze maatregelen zorgen voor 

de grootste besparingen om de kosten-opbrengsten in balans te brengen.  Er bestaat een risico dat 

de besparingen niet snel genoeg gerealiseerd worden. Wanneer de voortgang stokt, is 

doorzettingsmacht nodig om bij te sturen. 

 

Beheersmaatregel 

 De planvorming rondom de strategische personeelsplanning (formatie per 

bedrijfsonderdeel) en huisvesting, biedt houvast bij het realiseren van de benodigde 

besparingen. Het is van belang dat de voortgang en resultaten tussentijd worden 

gemonitord en bijsturing plaats vindt, waar nodig. 

 Het opzetten van PPS’en is ook een vorm risicospreiding in relatie tot de verhouding tussen 

kosten-opbrengsten. Als nu een opdracht wegvalt, is het risico alleen voor DZB Leiden. Met 

een PPS kunnen successen, maar ook risico’s, worden gedeeld en gespreid. Een 

voorwaarde is dat daarover goede afspraken worden gemaakt. 

 

4. Risico: ontwikkelfunctie van Leerwerkbedrijven komt onvoldoende van de grond 

Van oudsher zijn de Leerwerkbedrijven gericht op het realiseren van productie en omzet. De 

nieuwe functie van de Leerwerkbedrijven, als ‘springplank’ naar de reguliere arbeidsmarkt, vraagt 

verandering van focus. Het is een opgave om productie en omzet te combineren met ontwikkeling. 

Als de Leerwerkbedrijven deze omslag onvoldoende weten te maken, bestaat het risico dat de 

nieuwe leerwerkprogramma’s, zoals het voorgesteld werkleertraject (business case II), onvoldoende 

van de grond komen. 

 

Beheersmaatregel 

 Start met de voorgestelde pilot werktaalprogramma. Door in kleine stappen te werken, blijft 

het behapbaar en beheersbaar. Durf daarbij te experimenteren en stuur bij waar nodig. 

 Investeer tegelijkertijd in professionalisering en opleiding om de nieuwe ontwikkelfunctie 

naar behoren uit te kunnen voeren. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het vervullen van 

de nieuwe ontwikkelfunctie. De afdeling Mensontwikkeling (MO) kan hier een belangrijke 

trekkende rol in vervullen. 

  



 

Toekomstvisie DZB Leiden 2030                                                                                                                                43 

Begrippenlijst, kaderstellend beleid en bijgevoegde documenten 
 

Begrippenlijst 

BUIG  Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten 

B&W  Burgemeester en Wethouders 

IVA  Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten 

JA  Maatwerkproject jongeren op de arbeidsmarkt 

JAS  Maatwerkproject statushouders: Leids inburgeringsprogramma 

LIV  Lage-inkomensvoordeel 

LKS  Loonkostensubsidie 

LWB  Leerwerkbedrijven DZB Leiden 

Nugger  Niet-uitkeringsgerechtigde (werkzoekend) 

PPS  Publiek-private-samenwerking 

ProVso  Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Project JA Project jongeren en arbeidsmarkt 

Project JAS Project aanpak statushouders en inburgering 

R&W  Re-integratie en Werkgeversdienstverlening 

SROI  Social Return on Investment 

SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

SW  Sociale werkvoorziening 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Wajong  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WIA  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WIW  Wet inschakeling werkzoekenden 

WLZ  Wet langdurige zorg 

WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning 

WSP  Werkgeversservicepunt 

Wsw  Wet sociale werkvoorziening 

W&I  Werk en Inkomen 

 

Kaderstellend beleid 

 Beleidsevaluatie Participatiewet 2019 (BW 19.0099) 

 Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 (RV 19.0110) 

 Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ 2018-2022 

 Re-integratieverordening Participatiewet 2017 (RV 17.0046) 

 Visie sociaal domein ‘Iedereen telt en doet mee’ 2019 (RV 19.0029) 

 

Zie jaarstukken programma 10 voor aanvullende kaderstellende beleidstukken in het sociaal domein. 

 

Bijgevoegde documenten 

 Procesbrief Toekomstvisie DZB Leiden d.d. 9 sep 2020 (BW 20.0416) 

 Business case I: meerjarig financieel beeld en effecten PPS (Berenschot) 

 Business case II: uitbouwen ontwikkelfunctie DZB Leiden (Berenschot) 
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Bijlage 
 

De bijlage geeft een verdere toelichting op het indicatief financieel meerjarenbeeld van de 

transformatie in paragraaf 5.3. Daarbij is uitgegaan van de rijksbijdragen, zoals opgenomen in de 

meerjarige prognose van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

 

Indicatief meerjarige 

ontwikkeling Transformatie 

DZB Leiden (*€ 1.000)  

(+= nadeel, -=voordeel) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Uitkomst BC-1, financieel 

resultaat LWB 

1669 1283 347 9 -349 -260 -173 -90 -12 61 

2. Gemeentelijke bijdrage -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 -2146 

Uitkomst BC-1 -477 -863 -1799 -2137 -2495 -2406 -2319 -2236 -2158 -2085 

3a. BC-2 Werktaaltraject 290 554 554 554 554 554 554 554 554 554 

BC-2 Loonkosten 

deelnemers 

68 272 272 272 272 272 272 272 272 272 

BC-2 Voorbereidingskosten 75          

3b. BC-2 Toename 

algemene uitkering (reeds 

verwerkt in DZB 

begrotingssaldo) 

-50 -200 -350 -500 -650 -650 -650 -650 -650 -650 

3c. BC-2 Toename 

algemene uitkering (nog 

niet verwerkt in DZB 

begrotingssaldo) 

-100 -150 -200 -300 -350 -350 -350 -350 -350 -350 

4. Project en 

ontwikkelcapaciteit 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Uitkomst BC-2  433 626 426 176 -24 -24 -24 -24 -24 -24 

           

5 Totaal uitkomst BC1+2, 

beschikbaar voor arbeidsre-

integratie nieuwe 

doelgroepen  

-44 -237 -1373 -1961 -2519 -2430 -2343 -2260 -2182 -2109 

6. JA en JAS -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM -PM 

Figuur 28. Meerjarig financieel beeld toekomstvisie DZB Leiden 2030 

 

In bovenstaande tabel is het financieel effect van de ontwikkelingen weergegeven. Het betreft een 

indicatie. Op basis van concrete uitvoeringsplannen moet de begroting bij het transformatieplan 

worden opgesteld. Uit deze indicatieve opstelling kan evenwel worden geconcludeerd dat de 

toekomstvisie kan worden uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders van DZB Leiden.  

 

Toelichting 

Ad 1. Aan de hand van de realisatie 2019 is de meerjarige BC-1 opgesteld. In deze BC is rekening 

gehouden met de volgende effecten: 

 De DZB-organisatie en daarmee de kosten laten mee krimpen met de krimp van de Wsw-

populatie. 
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 Voor een aantal werksoorten een PPS-samenwerkingsverband aangaan. Hierbij is ook een 

inschatting gemaakt van de beheerskosten die voortvloeien uit een PPS-

samenwerkingsverband.     

 Een hoger Wsw-rijkssubsidie per Wsw-fte. 

 Instroom van mensen met de indicatie beschut werk. 

 Een eerste inschatting van transitiekosten. De DZB-organisatie zal mee krimpen met de krimp 

van de Wsw-populatie. Ook krimpt de organisatie door het aangaan van PPS-

samenwerkingsverbanden. Voor zover de krimp van de formatie niet via natuurlijk verloop kan 

worden gerealiseerd, zullen op dit punt transitiekosten ontstaan. Ook zullen transitiekosten 

ontstaan als bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel voortijdig moet worden afgestoten. Berenschot 

heeft in haar BC een eerste indicatie van de transitiekosten opgenomen. 

Ad 2. Boven op de Wsw-rijkssubsidie is voor de uitvoering van de Wsw in de gemeentebegroting een 

gemeentelijke bijdrage geraamd. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2019 € 2.6 mln. Met ingang 

van 2020 is de gemeentelijke bijdrage aan DZB verlaagd met € 250k. Voor de Leerwerkbedrijven  (Wsw) 

betekent dit een bijdrage van € 2.1 mln. Deze is in het meerjarenbeeld constant gehouden. De 

middelen die vrijvallen dienen ingezet te worden voor de re-integratie van de (nieuwe) doelgroepen 

(o.a. voormalig Wsw en Wajong).  

Ad 3a. De financiële uitkomsten van BC-2 werktaaltraject zijn hier opgenomen. Voor een verdere 

toelichting wordt verwezen naar deze BC. Het werktaaltraject is er mede op gericht om mensen uit te 

laten stromen uit de bijstand. Hierdoor ontstaan binnen het BUIG budget besparingen. Deze zijn niet 

meegenomen in dit overzicht, evenals de opbrengsten uit arbeid van de deelnemers. 

Ad 3b. Via de Integratie-uitkering Participatie in het gemeentefonds wordt rijksgeld ontvangen t.b.v. 

begeleiding van nieuwe doelgroepen. Twee of drie keer per jaar vindt er vanuit het rijk een bijstelling 

plaats. De effecten hiervan worden geheel verrekend met het begrotingssaldo DZB/re-integratie. Vanaf 

het jaar 2026 is het bedrag gefixeerd op dat van 2025. 

Ad 3c. De Rijksgelden die ontvangen worden voor ‘re-integratie klassiek’ zijn met ingang van 2019 

opgegaan in de algemene uitkering gemeentefonds. Vanaf dat moment worden de mutaties hierin 

niet verrekend met het begrotingssaldo DZB/re-integratie. Voorheen was dit wel zo. Nadere 

berekeningen die vanuit het rijk worden verstrekt geven aan dat de komende jaren deze rijksmiddelen 

zullen toenemen. Vooralsnog is deze toename als mutatie verwerkt in het begrotingssaldo DZB/re-

integratie. Vanaf het jaar 2026 is het bedrag gefixeerd op dat van 2025. 

Ad 4. Om de ambities te kunnen realiseren is het nodig dat DZB Leiden haar externe oriëntatie versterkt 

en dat zij sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in de samenleving (wendbaarheid). Om dit 

mogelijk te maken zal de strategische en ontwikkelkracht van DZB Leiden versterkt moeten worden, 

door capaciteit vrij te maken of uit te breiden. Vooralsnog zijn hier de kosten van 2 fte voor geraamd.  

Ad 5. Alle verwachte ontwikkelingen bij elkaar samengevoegd, leidt dit tot een jaarlijks bedrag dat 

ingezet wordt voor de toename van de instroom arbeidsre-integratie.  

Ad 6. Een deel van de lasten van JA/JAS worden gedekt uit Europese subsidies. Als deze subsidies 

wegvallen, zal een heroverweging moeten plaatsvinden binnen het totaal beschikbaar budget. 

 

Reserves van DZB Leiden 

DZB Leiden beschikt over twee reserves: 

1. DZB Reserve Zachte Landing: ingesteld om de kosten van de transformatie n.a.v. de 

Participatiewet 2015 te kunnen opvangen. Deze reserve bedraagt ultimo 2019 € 1,8 mln. 

2. DZB Bedrijfsreserve is bedoeld om schommelingen in het operationeel resultaat van DZB Leiden 

op te vangen. Deze reserve bedroeg ultimo 2019 € 4,7 mln. Deze reserve wordt ingezet om de 

nadelige effecten van de coronacrisis op te vangen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 neemt het aantal Wsw-ers elk jaar af. Daarvoor komt een nieuwe 

doelgroep in de plaats. De rijksmiddelen voor de nieuwe doelgroep zijn een stuk lager dan voor de Wsw-ers. Het 

doel van de Participatiewet is dat de nieuwe doelgroep zo veel mogelijk regulier aan de slag gaat. De Gemeente 

Leiden heeft de keuze gemaakt om mensen zo veel mogelijk regulier aan de slag te laten gaan. Als gevolg van die 

keuze komen er minder mensen bij het leerwerkbedrijf terecht. Dat betekent dat DZB te maken krijgt met een 

steeds kleinere en tegelijkertijd zwakkere doelgroep en een lager budget. Zonder maatregelen ontstaat een 

steeds groter financieel tekort.  

Daarnaast is het door het kleiner worden van het aantal mensen dat vanuit een regeling bij DZB aan de slag gaat, 

voor een aantal werksoorten steeds lastiger om voldoende medewerkers en de gevraagde kwaliteit te 

waarborgen. Door te werken via publiek private samenwerking is de verwachting dat de aantallen en de kwaliteit 

gewaarborgd zijn. Er worden ook andere afspraken gemaakt, namelijk over het plaatsen en begeleiden van een 

aantal mensen i.p.v. het leveren van diensten of producten.   

De inschatting van DZB is dat dit probleem met name voor de werksoorten Groen, Schoonmaak, Fietsenstalling en 

Businesspost via een PPS-constructie kan worden opgelost. Daarnaast geldt dat het werken via een PPS-

constructie bijdraagt aan de doelstelling in de Participatiewet dat mensen met een arbeidsbeperking zo regulier 

mogelijk aan de slag gaan. De (reguliere) private partijen waar het leerwerkbedrijf van DZB in de toekomst mee zal 

samenwerkingen, richten zich op het bieden van werk en werkplekken en DZB plaatst en begeleidt de 

medewerkers bij de private partij. 

Waar we in dit rapport spreken over DZB, bedoelen we het leerwerkbedrijf (inclusief detachering en begeleid 

werken Wsw) van DZB. DZB stelt voor om de financiële problemen deels op te lossen door meer publiek private 

samenwerking (PPS) op een aantal terreinen. In dit rapport onderzoeken we de verwachte meerjarige kosten en 

opbrengsten van het leerwerkbedrijf van DZB, waaronder de financiële gevolgen van de PPS-constructie. 

Waar we in dit plan spreken over doelgroep, bedoelen we alle Wsw’ers, mensen uit de Participatiewet, WIW’ers en 

mensen met een leerwerktraject die actief zijn bij (het leerwerkbedrijf) van DZB. Primair richt het leerwerkbedrijf 

van DZB zich op de Wsw en Nieuw Beschut. Waar we spreken over de oude doelgroep, doelen we op de Wsw en 

Wiw’ers en waar we spreken over de nieuwe doelgroep heeft dit betrekking op mensen die werkzaam zijn vanuit 

de Participatiewet (Nieuw Beschut) en extra leerwerktrajecten (banenafspraak) die plaatsvinden bij DZB.  

1.2 Opdracht 

In opdracht van DZB Leiden hebben wij geholpen met het opzetten van een businesscase voor het Leerwerbedrijf 

bij toepassing van het PPS-concept voor een aantal werksoorten. We hebben de kosten en de opbrengsten 

onderzocht, waarbij derden een (groter) deel van de taken overnemen van DZB op de terreinen Groen, 

Schoonmaak, Fietsenstalling, Businesspost en eventueel later contractcatering. Tevens hebben we gekeken hoe de 

financiële resultaten kunnen worden verbeterd door een herschikking van taken en door het verbeteren van de 

doelmatigheid.  

 

 



6393563935 – Vertrouwelijk 5 

 

  

1.3 Participatiewet 

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet impliceert dat de instroom in de Wsw is gestopt en dat 

tegelijkertijd daar een steeds grotere, nieuwe doelgroep voor in de plaats komt. De bedoeling van de wetgever is 

dat de groep mensen met een arbeidsbeperking vaker dan onder de Wsw het geval was regulier – aldan niet met 

loonkostensubsidie en eventueel begeleiding aan de slag gaat. De middelen die voor de nieuwe doelgroep vanuit 

de rijksoverheid beschikbaar zijn, zijn een stuk lager dan voorheen onder de Wsw. Voor een Wsw-er ontvangt de 

gemeente circa €25.000,- per persoon, terwijl de gemeente voor de nieuwe doelgroep (met arbeidsbeperking) 

gemiddeld €15.000,- per persoon ontvangt. De ontwikkeling van de verschillende doelgroepen, waarvoor 

gemeenten verantwoordelijk zijn, is weergegeven in de volgende grafiek.  

 

We lichten de kleuren in de figuur als volgt nader toe:  

• Groen: Gemeenten blijven onveranderd verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Uiteraard kent 

de omvang van het bestand fluctuaties van jaar op jaar, mede als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen. 

Zo ging kort na 2015 de bijstandsafhankelijkheid omhoog door de toestroom van statushouders. Vanaf dit 

jaar kunnen we een forse stijging van het volume verwachten door de Corona-crisis. Voor de leesbaarheid 

van de figuur en voor het specifiek in beeld brengen van de gevolgen van de Participatiewet houden we 

echter het bijstandsniveau in dit plaatje constant.  

• Oranje: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Het aantal Wsw-ers neemt 

geleidelijk af, omdat de toegang tot de Wsw per 1-1-2015 is gestaakt. Het zittend bestand houdt de oude 

rechten. Uiteindelijk zal iedereen uit de Wsw zijn gestroomd. Vandaar de afname tot 0 in de figuur.  

• Blauw: Het Ministerie van SZW gaat ervan uit dat gemeenten gemiddeld voor drie Wsw-ers die uitstromen 

één beschutte arbeidsplek creëren. Het gaat dan om de plaatsing van mensen met arbeidsvermogen, die niet 

bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Deze categorie wordt ook wel ‘Nieuw beschut’ genoemd.  

• Geel: Het ministerie gaat er eveneens vanuit dat mensen met een beperking die wél bij reguliere werkgevers 

aan de slag kunnen, ten minste tot op het niveau van de oude Wsw aan de slag worden geholpen. Dit betreft 

de mensen die via een loonkostensubsidie (LKS) aan de slag worden geholpen bij werkgevers.  

Het totaal aantal mensen dat met ondersteuning van de gemeenten aan de slag gaat, blijft dan op het niveau 

van de oude Wsw. Het gaat dan om de kleuren blauw en geel in de figuur; dit is qua omvang vanaf 2050 

uiteindelijk gelijk aan het oranje vlak in 2015.  

Dit betreft een grote wijziging ten opzichte van de voormalige Wsw. Een belangrijke doelstelling is inclusie, 

waardoor mensen met een arbeidsbeperking die voorheen intern binnen het sw-bedrijf aan de slag gingen, 

nu zoveel mogelijk worden geplaatst en begeleid bij reguliere werkgevers. Landelijk hebben werkgevers zich 

gecommitteerd aan de zogenoemde banenafspraak, waarbij zij hebben toegezegd om op landelijk niveau 

voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te realiseren.  
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• Rood: De omvang van deze groep neemt echter toe. Gemeenten worden namelijk ook verantwoordelijk voor 

de groep mensen die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en die voorheen in de Wajong zou zijn 

terecht gekomen (en niet in de Wsw). Deze groep wordt steeds groter. De verwachting van het ministerie is 

dat uiteindelijk ten opzichte van de oorspronkelijke aantallen (landelijk 375.000 mensen in de bijstand, 90.000 

mensen in de Wsw) 135.000 mensen extra gebruik zullen maken van ondersteuning vanuit de Participatiewet. 

Ook voor deze groep is het doel om ze zoveel mogelijk regulier aan de slag te helpen en waar nodig een 

loonkostensubsidie en/of begeleiding in te zetten 

1.4 Gemaakte keuzes 

Gemeenten staan voor belangrijke strategische vraagstukken. Een belangrijke vraag is hoe de ontwikkeling en 

ondersteuning van de nieuwe doelgroep georganiseerd worden en hoe daar vanuit de huidige situatie naartoe 

wordt gegroeid. De vraag is ook wat daarin de plek is van het oude regime.  

Gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de infrastructuur van het voormalig sw-bedrijf van DZB gedeeltelijk in 

te zetten in de uitvoering van de re-integratietaak van de participatiewet. Het bedrijf heeft (in aantallen mensen 

vanuit de doelgroep) in de toekomst een kleinere omvang dan nu. Voor het maken van de businesscase is 

daarvoor een aantal kaders van belang:  

• DZB blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. 

• De nieuwe doelgroep beschut wordt bij DZB geplaatst volgens de verhouding drie Wsw-ers eruit en één 

persoon op een beschutte werkplek erin.  

• DZB biedt de mogelijkheid van dertig leerwerktrajecten, waarvan jaarlijks gemiddeld 15 personen een 

tijdelijke dienstbetrekking krijgen bij DZB en 15 personen aan de slag gaan met behoud van uitkering.  

• De overige doelgroepen (WIW en banenafspraak) bij DZB worden afgebouwd.  

• In deze businesscase nemen we niet de bij DZB nieuw op te zetten ontwikkelfunctie mee. Hiervoor wordt een 

aparte businesscase opgesteld. Wel houden we in deze business case al rekening met een bepaalde 

hoeveelheid leerwerktrajecten die bij het leerwerkbedrijf zullen plaatsvinden. Eventuele vergoedingen 

hiervoor moeten uit de business case ontwikkelfunctie komen.  

• De rijksmiddelen Wsw en de loonkostensubsidie voor de nieuwe doelgroep zijn gegarandeerde middelen, die 

DZB ontvangt van de gemeente.  

• De businesscase beschrijft het perspectief van DZB in 2030 en beschrijft de ontwikkeling voor de periode 

2020-2030.  

1.5 Aanpak 

Voor het opstellen van de businesscase volgden we de volgende aanpak. In de businesscase werken wij in 

afstemming met DZB een optimale, meerjarige mix uit van de bestaande werksoorten. Daarbij gaan we uit van de 

verdeling van de verschillende doelgroepen over de verschillende werksoorten. Een belangrijke indicator is daarbij 

het operationeel resultaat. Het operationeel resultaat is het saldo van bedrijfskosten en bedrijfsopbrengsten die 

aan de betreffende doelgroepen kunnen worden toegerekend. Bij het bepalen van de optimale mix, maken we 

gebruik maken van benchmarkmateriaal. Het benchmarkmateriaal halen we uit de branche-informatie van Cedris, 

uit de Thermometer Wsw en vanuit meer specifiek materiaal waarover Berenschot beschikt. We gaan per 

werksoort op zoek naar de meest kosteneffectieve oplossing.  

DZB heeft de PPS-constructie en de werksoorten waarop dit van toepassing is zelf uitgewerkt. Berenschot stelde 

op basis hiervan de businesscase op.  

De aanpak ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.  



6393563935 – Vertrouwelijk 7 

 

  

 

• We startten het opstellen van de businesscase met de dataverzameling. Het gaat om kengetallen ten aanzien 

van het bedrijf en het verzamelen van benchmarkmateriaal.  

• Op basis van deze gegevens bouwen we in Excel een rekenmodel. Het rekenmodel maakt het mogelijk om 

samen met de opdrachtgever toe te werken naar de optimale cq meest gewenst mix van toekomstige 

bedrijfsonderdelen en de verdeling daarover van de verschillende doelgroepen.  

• Het proces sluiten we af met een rapportage waarin we de businesscase beschrijven. Deze bestaat uit het 

eindperspectief van het werkbedrijf en de route daarnaar toe, uitgaand van de huidige situatie.  

• De verschillende stappen in het onderzoeksproces hebben we telkens afgestemd met de werkgroep 

businesscase PPS, waarin uitvoeringsmanagers en adviseurs HRM en control vertegenwoordigd waren.   

 

Dataver-

zameling
Modelbouw

Kiezen 

optimale 

bedrijfsmix

Rapportage
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2. Beschrijving van de problematiek 

2.1 Ontwikkeling doelgroep 

De verwachte ontwikkeling van de doelgroep die aan de slag is bij DZB ziet er als volgt uit.  

 

Toelichting:  

• Wsw: In deze grafiek zien we dat het aantal fte Wsw elk jaar omlaag gaat. Dat komt door de afspraak in de 

Wsw dat mensen wel uit de Wsw, maar niet meer in de Wsw kunnen komen. We hanteren de raming van de 

rijksoverheid (SZW), die per gemeente berekend wordt.  

• Nieuw beschut: Daar komt een nieuwe doelgroep voor in de plaats. We gaan ervan uit dat deze nieuwe 

doelgroep beschut volgens de landelijk gehanteerde verhouding toeneemt en dat deze groep volledig 

geplaatst wordt bij DZB. Dat betekent dat als drie Wsw-ers de regeling verlaten, daar één medewerker met de 

indicatie nieuw beschut voor in de plaats komt.  

• Leerwerktrajecten: Naast de doelgroepen Wsw en nieuw beschut organiseert DZB werkplekken voor mensen 

op een leerwerktraject. We gaan ervan uit dat dit aantal oploopt tot 30 fte per jaar vanaf 2022. Voor de 

businesscase gaan we ervan uit dat gemiddeld de helft van deze medewerkers werkt met behoud van 

uitkering en de andere helft een dienstbetrekking heeft.  

• Overig: Tot slot zijn er mensen werkzaam bij DZB met een arbeidsbeperking die geregistreerd staan in het 

doelgroepenregister (banenafspraak) en mensen die op grond van de Wiw werkzaam zijn bij DZB. De 

verwachting is dat deze groep elk jaar kleiner wordt. In 2024-2025 gaat de laatste WIW’er met pensioen (1958 

geboren). 

In totaal neemt het aantal mensen dat met een regeling in dienst is bij DZB, inclusief de instroom van nieuw 

beschut, elk jaar af. In 2019 was in totaal 794 fte werkzaam bij DZB. Dat aantal gaat omlaag naar 571 fte in 2030 

en zal verder dalen in de jaren daarna. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling van het volume met 20 

fte en 3%.  

2.2 Nieuw beschut 

In het verwachte aantal mensen dat vanuit een regeling bij DZB aan de slag gaat, verwachten we dat het aantal 

mensen met de indicatie nieuw beschut, conform het vastgestelde Participatiewet-beleid van de gemeente Leiden, 

gelijk is aan de taakstelling. Deze aantallen worden momenteeel echter niet gerealiseerd.  

Vooral leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs stromen in op een beschut 

werkplek, evenals uitkeringsgerechtigden Participatiewet. Daarnaast stromen mensen in vanuit 

dagbestedingsorganisaties en GGZ-instellingen, de Wsw-wachtlijst, het sociaal wijkteam en het entree-onderwijs. 
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Landelijk blijven de aantallen eveneens achter bij de taakstelling. Het gerealiseerde aantal nam in de afgelopen 

jaren echter sterk toe. Eind 2016 werkten er landelijk 270 mensen in beschut werk. Eind 2017 waren dat er 1200 en 

eind 2018 2500. Eind 2019 waren 3300 mensen werkzaam op een beschut werkplek. Dat, terwijl de taakstelling 

gelijk was aan 6.000 personen.  

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. 13% van de gemeenten behaalt wel de aantallen uit de ministeriële 

regeling. De ene gemeente is actiever dan de andere om de aantallen te realiseren (zie Evaluatie nieuw beschut, 

Inspectie SZW, 2019). Sommige gemeenten zoeken actief op diverse vindplaatsen naar bw-kandidaten, anderen 

zijn minder actief en selecteren bw-kandidaten voornamelijk vanuit hun reguliere intake- en re-

integratieprocessen. Sommige gemeenten geven aan de aantallen uit de ministeriële regeling voor hun gemeente 

niet realistisch te vinden. Zij kunnen de bw-kandidaten niet vinden omdat er volgens hen gewoonweg minder bw-

kandidaten in hun gemeente zijn. Ook geeft een groot aantal gemeenten aan dat de rijksfinanciering van nieuw 

beschut de realisatie afremt. De regeling is complex en de middelen zijn onvoldoende om de plekken te 

financieren.  

2.3 Financiële gevolgen 

De volgende tabel laat de ontwikkeling van het financieel beeld zien van DZB bij de afname van het aantal 

mensen in dienst zoals hiervoor beschreven en bij ongewijzigd beleid. De organisatie blijft zoals die is. Maar, er 

gaan elk jaar minder mensen vanuit de doelgroep bij DZB aan de slag. In dit overzicht zijn de gemeentelijke 

bijdrages niet meegenomen en ook is gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten. We hanteren in dit hele stuk 

de bedrijfsmatige notatie waarbij positieve bedragen (+) voordelig zijn en negatieve (-) bedragen nadelig. 

 

Toelichting:  

• Subsidieresultaat Wsw: Betreft het saldo van de rijksbijdrage Wsw en de loonkosten Wsw. Het bedrag dat 

gemeenten nu ontvangen van het Rijk is onvoldoende om de loonkosten van te betalen. De rijksbijdrage per 

Wsw-er gaat de komende jaren naar verwachting omhoog. Daarnaast is er mogelijk een effect van een daling 

van de gemiddelde loonkosten, maar omdat dit vaak ook gepaard gaat met daling van de loonwaarde 

hebben we dit effect niet meegenomen. Dat leidt ertoe dat het tekort afneemt en naar verwachting omslaat 

in een besparing vanaf 2024.  

• Netto loonkosten Nieuwe doelgroep: Betreffen de loonkosten van de nieuwe doelgroep in het kader van de 

Participatiewet die bij DZB aan de slag is. Dit zal vooral Nieuw Beschut zijn, maar hieronder vallen ook de 

huidige mensen met een banenafspraak die bij DZB in dienst zijn en de tijdelijk leerwerktrajecten voor 

mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Voor deze groep ontvangt DZB van de gemeente een 

loonkostensubsidie, die gebaseerd is op de berekende loonwaarde van betrokkenen. Het saldo van 

loonkosten en de van de gemeente ontvangen loonkostensubsidies zijn de netto loonkosten.  

• Operationeel resultaat: Het operationeel resultaat is het saldo van de zogenoemde bedrijfskosten en 

bedrijfsopbrengsten. De bedrijfskosten zijn de kosten die DZB maakt, met uitzondering van de loonkosten 

(waaronder de loonkostensubsidies) voor de hele doelgroep. De bedrijfsopbrengsten zijn de omzet die 

gegenereerd worden door DZB. Dat zijn de vergoedingen die DZB ontvangt, bijvoorbeeld door het leveren 

van diensten op het terrein van Groen en de inleenvergoedingen die DZB ontvangt bij detachering van Wsw-

medewerkers bij derden. We zien dat het operationeel resultaat elk jaar verslechtert. Dat komt enerzijds 

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subsidieresultaat Wsw -2.122           -1.750   -1.146   -790     -453     -94       351       344       338       332       326       321       

Netto loonkosten nieuw -606              -748     -979     -1.171   -1.276   -1.377   -1.478   -1.574   -1.664   -1.749   -1.829   -1.904   

Operationeel resultaat 92                  -443     -816     -1.041   -1.439   -1.822   -2.206   -2.569   -2.912   -3.235   -3.540   -3.828   

Bruto saldo -2.636           -2.941  -2.941  -3.002  -3.168  -3.293  -3.333  -3.799  -4.238  -4.652  -5.043  -5.411  

Bijdrage P-deel (begeleidingsvergoeding)369                467       625       755       828       898       968       1.034    1.096    1.155    1.210    1.262    

Netto financieel saldo* -2.268           -2.475  -2.317  -2.247  -2.340  -2.395  -2.366  -2.765  -3.142  -3.497  -3.833  -4.149  

* Exclusief gemeentelijke bijdrages en incidentele baten en lasten
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doordat de omzet minder wordt, doordat de doelgroep die bij het leerwerkbedrijf actief is kleiner wordt. 

Anderzijds blijven de kosten in dit beeld (we schetsen het beeld bij ongewijzigd beleid) elk jaar gelijk.  

De gemiddelde loonwaarde van de nieuwe doelgroep beschut is lager dan de gemiddelde loonwaarde van 

de Wsw-ers. Daarmee wordt rekening gehouden. Een risico is dat ook de gemiddelde loonwaarde van de 

Wsw als gevolg van vergrijzing omlaag gaat. De loonwaarde Wsw houden we in de berekening constant, 

omdat we in de landelijke cijfers nog geen verslechtering zien, sinds de invoering van de Participatiewet in 

2015. Ook bestaat het risico op meer verzuim doordat de mensen die bij DZB actief zijn steeds zwakker 

worden. 

• Bruto saldo DZB werkbedrijf: De bedragen hiervoor tellen op tot het bruto financieel saldo. Dat is het saldo 

dat ontstaat exclusief de vergoeding van de gemeente voor de begeleiding van de nieuwe doelgroep. Het 

saldo bedraag €2,6 mln negatief in 2019 en loopt bij ongewijzigd beleid, waarbij we dus zowel de indirecte 

exploitatiekosten als de overhead constant veronderstellen, op naar €5,4 mln negatief in 2030 exclusief de 

bijdrage van de gemeente. In de jaren daarna verslechtert het saldo verder1.  

• Begeleidingsvergoeding nieuwe doelgroep: Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen voor de 

begeleiding van de nieuwe doelgroep. Binnen DZB wordt dit aangemerkt als de bijdrage P-deel. Het budget 

wordt elk jaar groter, met de verwachte groei van de nieuwe doelgroep. In deze reeks gaan we ervan uit dat 

de gemeente een vergoeding betaalt aan DZB naar rato van de vergoeding die in 2019 is betaald. Deze 

vergoeding gaat eveneens elk jaar omhoog, omdat het aantal medewerkers op een beschutte werkplek 

groter wordt.  

• Netto saldo DZB: Het netto financieel saldo is gelijk aan het bruto saldo gesaldeerd met de gemeentelijke 

begeleidingsvergoeding voor de nieuwe doelgroep. Het netto saldo bedraagt €2,3 mln negatief in 2019 en 

loopt bij ongewijzigd beleid op naar €4,1 mln negatief in 2030 wanneer we de bijdrage van de gemeente 

buiten beschouwing laten. Het tekort wordt in die periode elk jaar gemiddeld €200.000,- groter. In de jaren 

daarna zal dit saldo bij ongewijzigd beleid, naar verwachting verder verslechteren.  

2.4 Conclusie 

De mensen die met een regeling aan de slag gaan bij DZB zal elk jaar kleiner worden. Het gevolg is dat de omzet 

die door DZB met deze doelgroep wordt gerealiseerd, elk jaar eveneens omlaag gaat. Bij ongewijzigd beleid, 

blijven de kosten constant. Ervan uitgaand dat de gemeente aan DZB elk jaar een vergoeding betaalt voor de 

nieuwe doelgroep naar rato van de vergoeding in 2019, dan neemt het tekort toe van €2,3 mln in 2019 toe naar 

€4,1 mln in 2030.  

 

1 Met de indirecte exploitatiekosten doelen wij op alle bedrijfskosten met uitzondering van materiaalkosten en uitbesteed werk 

en met uitzondering van doorbelasting van staffuncties zoals Mensontwikkeling, Facilitaire Zaken, de directie en communicatie. 

Over het algemeen gaat het bij de indirecte exploitatiekosten grotendeels om vaste kosten. De indirecte exploitatiekosten 

betreffen ook de (doorbelaste) huisvestingskosten. Met overhead doelen wij op de doorbelasting van staffuncties zoals 

Mensontwikkeling, Facilitaire Zaken, de directie en communicatie . 
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3. Maatregelen 

De vraag is hoe het verwachte oplopende tekort van €2,3 mln in 2019 naar €4,1 mln in 2030 kan worden 

teruggedrongen.  

3.1 Sturingsmogelijkheden 

Het financieel beeld van DZB is tot op zekere hoogte beïnvloedbaar door het nemen van maatregelen. In het 

volgende overzicht laten we de verschillende componenten zien die van invloed zijn op het financieel beeld.  

 

Het saldo van de rode onderdelen wordt ook wel het subsidieresultaat genoemd (rijkssubsidie minus loonkosten 

Wsw) Het saldo van de groene onderdelen noemen we het operationeel resultaat (bedrijfsopbrengsten minus 

bedrijfskosten).  

Het subsidieresultaat is slechts beperkt beïnvloedbaar. DZB is gebonden aan de CAO die voor de Wsw is 

afgesloten. Om te bezuinigen kunnen – los van de sociale (on)wenselijkheid – de lonen niet zonder meer omlaag 

worden gebracht. Beheersing van de loonkosten is wel mogelijk, door onevenredig sterk loonstijgingen te 

voorkomen. Daarnaast ontvangen gemeenten de rijksbijdrage voor de Wsw. De rijksbijdrage is niet beïnvloedbaar 

door de gemeenten. Deze beweegt mee met het aantal Wsw-ers. Het aantal Wsw-ers gaat jaarlijks autonoom 

omlaag.  

Het operationeel resultaat is wel beïnvloedbaar. Maar, de mogelijkheden blijken in de praktijk vaak beperkt. 

Kosten en opbrengsten hebben vaak een relatie met elkaar. Het operationeel resultaat kan bijvoorbeeld niet 

zonder meer worden verhoogd door verlaging van de kosten. Vaak komen lagere kosten neer op minder 

investeringen, minder formatie van reguliere medewerkers en dergelijke. Het gevolg is vaak dat dan ook de 

opbrengsten omlaag gaan. De gevolgen voor het operationeel resultaat zijn dan mogelijk beperkt. Een andere 

suggestie zou kunnen zijn om bedrijfsonderdelen met een laag operationeel resultaat te sluiten en medewerkers 

vanuit de doelgroep te verplaatsen naar onderdelen met een hoog operationeel resultaat. Hier lopen bedrijven 

vaak tegen de beperking aan dat medewerkers in de slecht presterende onderdelen (denk bijvoorbeeld aan inpak-

werk) vaak een lage loonwaarde hebben en niet in staat zijn om productieve arbeid te verrichten in de beter 

presterende onderdelen (denk bijvoorbeeld aan Groen).  

Dat laat onverlet dat DZB telkens op zoek moet gaan naar zo doelmatig mogelijke oplossingen. Dat betekent dat 

medewerkers die in een andere werksoort meer loonwaarde kunnen realiseren, vanuit financieel perspectief 

Financieel 
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Wsw

Rijkssubsidie 

Wsw

Bedrijfs-
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verleid zouden moeten worden om over te stappen. Ook zal goed moeten worden gekeken naar de kosten. Indien 

hetzelfde resultaat kan worden bereikt tegen lagere kosten, moeten kostenverlagingen worden doorgevoerd. 

Hetzelfde geldt voor de tarieven. Waar mogelijk moeten, bij gelijkblijvende kosten, tariefverhogingen worden 

doorgevoerd of moet afscheid worden genomen van niet-renderende klanten en/of projecten.  

3.2 Hoe doet DZB het nu?  

DZB heeft een operationeel resultaat van  €98 per FTE doelgroep. Dit is iets lager dan landelijk gemiddeld. 

Gemiddeld is het operationeel resultaat landelijk zo’n €200 per FTE doelgroep. Ook het subsidieresultaat wijkt af. 

Het subsidieresultaat bij DZB is iets negatiever dan gemiddeld, doordat de gemiddelde Wsw-salarissen hoger 

liggen dan elers.  

In €per FTE DZB Thermometer WSW 2020 

Subsidieresultaat -3.162   -2.500 

Operationeel resultaat 98 200 

Bedrijfsresultaat -3.064 -2.300 

Het operationeel resultaat is dus iets slechter dan gemiddeld. Het verschil lijkt groot: DZB doet het ‘twee keer zo 

slecht als het landelijk gemiddelde’, maar die constatering moeten we in perspectief plaatsen. De variatie is groot. 

95% van de sw-bedrijven in Nederland hebben een operationeel resultaat dat zich bevindt tussen €2.000 negatief 

en €2.000 positief. De variatie tussen operationeel resultaten bij Sw-bedrijven is groot, zoals onderstaande boxplot 

laat zien: 

Wanneer we kijken waardoor dit komt, zien we dat de bedrijfsopbrengsten bij DZB zo’n €15.251,- per fte zijn. , 

Landelijk zijn deze €11.800 per FTE. De bedrijfskosten bij DZB zijn echter ook hoger met €15.153 per FTE, waar dit 

landelijk €11.600 per FTE is. Voor een deel kan dat erop wijzen dat DZB relatief hoogwaardigere werksoorten 

heeft, die gepaard gaan met hogere kosten. Een voorbeeld hiervan is de chocolaterie: met een dergelijke 

werksoort worden hogere opbrengsten gerealiseerd, maar dit brengt ook hogere kosten met zich mee, met 

betrekking tot machines e.d.. 

3.3 Benchmark werksoorten 

De verschillende werksoorten laten we zien in het volgende overzicht. Tevens geven we aan hoeveel formatie 

vanuit de doelgroep binnen elke werksoort aan de slag is en de verdeling over de totale formatie.  

 

Voorts hebben we het operationeel resultaat van de verschillende werksoorten vergeleken met andere SW-

bedrijven en de resultaten hieronder weergegeven.2 

 

2 In onze benchmark maken we gebruik van de gegevens in de Thermometer Wsw (2019), de sector-informatie van Cedris en de 

ervaringsgegevens van Berenschot bij andere sw-bedrijven.  

Formatie (fte) Formatie (%)

Begeleid werken 28 4%

Deta 207 27%

Montage 135 18%

Contractcatering 55 7%

De Stal 3 0%

Business Post 33 4%

Groen 63 8%

Onderhoud/Schoonmaak 79 10%

Chocolade 120 16%

Fietsenstallingen 42 5%

Totaal 762 100%
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Niet alle werksoorten van DZB kennen een vergelijkbare werksoort bij andere partijen. De fietsenstallingen en 

contractcatering benchmarken we daarom met groepsdetachering en de chocoladefabriek benchmarken we met 

in- en ompak, omdat hierbij de loonwaarde goed aansluit bij de doelgroep. De resultaten tonen dat DZB het 

relatief beter doet dan gemiddeld bij Begeleid werken en Fietsenstallingen. De werksoorten Groen, Business Post, 

Chocolade en De Stal scoren onder de benchmark. Het operationeel resultaat van De Stal bedraagt - €49.661 per 

FTE3. Voor Chocolade kunnen we hierbij niet de conclusie trekken dat de bedrijfsvoering van Chocolade niet 

efficiënt is: we hebben immers geen andere chocoladefabrieken in onze benchmark zitten. Het is goed mogelijk 

dat chocoladefabrieken niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd door SW-bedrijven. Wel kunnen we 

constateren dat een simpele in- en ompakafdeling over het algemeen een beter rendement heeft dan de 

chocoladeafdeling van DZB.  

3.4 Overhead DZB 

We hebben ook gekeken naar de overhead. We hebben hiervoor verschillende zaken gebenchmarkt. Landelijk is 

het aantal FTE generieke overhead als percentage van de totale formatie4 2,7%, bij DZB is dit 3,3%.. De generieke 

overhead bij DZB is dus iets groter dan gemiddeld. We merken hierbij op dat een goede vergelijking van de 

overhead lastig is. Het is goed denkbaar dat sommige taken bij het ene bedrijf worden toegerekend aan de 

directe kosten, terwijl die in een ander bedrijf worden toegerekend aan de overhead.  

De ICT-kosten van DZB liggen ongeveer op het gemiddelde met €1.803 per FTE in vergelijking tot €2.000 per FTE 

in de benchmark.  

 

3 Dit bedrag is niet zichtbaar in de grafiek.  
4 Hierbij hebben we gecorrigeerd voor de ambtenaren die wel bij DZB in dienst zijn, maar niet voor het leerwerkbedrijf werken. 
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De huisvestingskosten bij DZB (€1.589 per FTE) liggen iets boven de benchmark van €1.365 per FTE. Dit komt met 

name door het aantal m2 kantooroppervlak per FTE (dus zonder productieruimtes). Dit is bijna anderhalf keer zo 

groot als de benchmark. De kosten per m2
 liggen ongeveer op de benchmark. 

3.5 Verbeteringen 

In het verleden heeft DZB al maatregelen genomen gericht op een beter operationeel resultaat. Waar mogelijk is 

het aantal reguliere medewerkers gekrompen. Ook heeft DZB waar mogelijk de tarieven en omzet verhoogd.  

Sinds de invoering van de Participatiewet is het aantal medewerkers vanuit de doelgroep omlaag gegaan. Er 

ontstaan problemen door het lagere aantal medewerkers en door het lagere aantal beschikbare middelen. Als er 

bijvoorbeeld een tekort is aan medewerkers, konden in het verleden vanuit andere bedrijfsonderdelen 

medewerkers worden ingezet. Dat wordt steeds moeilijker, waardoor steeds vaker reguliere medewerkers vanuit 

het uitzendbureau moeten worden ingehuurd. Of DZB kan richting afnemers niet meer de kwaliteit leveren die 

vroeger wel mogelijk was. Dat leidt tot lagere omzet.  

3.5.1  PPS 

DZB stelt voor om op een aantal onderdelen te werken volgens publiek private samenwerking (PPS). PPS is een 

breed begrip. Het komt er voor DZB op neer dat DZB zich meer richt op het plaatsen en begeleiden van de 

mensen vanuit de doelgroep en dat gezocht wordt naar samenwerkingspartners die zich meer richten op de 

productiezijde van het proces. DZB heeft voor PPS de volgende werksoorten op het oog:  

• Groen 

• Onderhoud/Schoonmaak 

• Businesspost 

• Fietsenstalling 

• Eventueel later: contractcatering 

Deze werksoorten zijn door DZB geïdentificeerd door onderzoek te doen naar ervaringen van andere Sw-

bedrijven, te analyseren welk deel van de huidige werknemers geschikt zou zijn voor een PPS-constructie en welke 

tarieven mogelijk gevraagd kunnen worden voor deze medewerkers. Ook is rekening gehouden met het behoud 

van passende werkgelegenheid voor de meest kwetsbaren. Voor contractcatering ziet DZB qua werksoort wel 

mogelijkheden, maar gegeven de coronacrisis is dat naar verwachting op de korte termijn niet aan de orde. 

DZB gaat op zoek naar reguliere bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren, zoals hiervoor genoemd. DZB zorgt 

voor geschikte medewerkers vanuit de doelgroep die bij de bedrijven geplaatst kan worden. Dat kan bijvoorbeeld 

via een detacheringsconstructie. Hier zijn allerlei varianten in denkbaar. Er kunnen zowel individuele als 

groepsdetacheringen plaatsvinden. Bij een groepsdetachering kan de onderneming zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor de aansturing. Er bestaan ook mogelijkheden, waarbij DZB verantwoordelijk is voor de aansturing. Dit 

zal in de praktijk moeten worden uitgewerkt.  

Voor deze aanpak zal DZB ook een beroep doen op de gemeente. Reguliere bedrijven zullen gestimuleerd 

moeten worden om mensen vanuit de doelgroep aan de slag te helpen. DZB gaat in overleg met de gemeente 

om vaker SROI-voorwaarden te stellen aan aanbestedingscontracten van de gemeente voor bijvoorbeeld groen 

en schoonmaak. Bedrijven zullen dan naar verwachting vaker en meer mensen vanuit de doelgroep via DZB 

inzetten bij het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente. Om de beoogde pps constructies te kunnen 

realiseren is het van belang dat de gemeente voortaan samen met DZB uitbestedingen uitschrijft op de 

betreffende terreinen.  

DZB heeft de PPS uitgewerkt. Berenschot is gevraagd om hiervoor de businesscase uit te werken. We gaan er 

vanuit dat DZB alle activiteiten overdraagt die samenhangen met de werksoorten waarbij gekozen wordt voor een 
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PPS-constructie. Dit betekent ook dat wordt geprobeerd alle activa over te laten nemen (voor in elk geval de 

boekwaarde) zodat geen kosten, denk aan afschrijvingen, bij DZB resteren. Met partijen dient ook te worden 

gesproken over begeleiding. Wordt deze verzorgd door de PPS-partij of wordt begeleiding ingehuurd vanuit DZB. 

Dit staat op voorhand niet vast en is onderwerp van gesprek met de te contracteren PPS-partijen. 

3.5.2  Verdeling werkplekken op de langere termijn 

De doelgroep bij DZB wordt elk jaar kleiner en de samenstelling verandert, doordat het aantal Wsw-ers omlaag 

gaat en het aantal mensen met een indicatie beschut stijgt. De totale omvang van het bedrijf neemt af en bij een 

aantal werksoorten wordt op een andere manier gewerkt dan in het verleden (zie PPS-constructie hiervoor). DZB 

zal steeds moeten zorgen voor een optimale verdeling van de medewerkers over de verschillende werksoorten. 

Mensen worden zoveel mogelijk geplaatst op plekken waar zij goed tot hun recht komen. 

In de volgende tabel laten we de huidige en in 2030 voorgenomen verdeling van de medewerkers vanuit de 

doelgroep zien. De laatste kolom toont het aantal medewerkers in 2030 als percentage van het aantal in 2020. 

 

We houden rekening met de krimp van het totaal aantal medewerkers vanuit een regeling en we maken een 

inschatting waar de instroom Nieuw Beschut wel en niet geplaatst kan worden, rekening houdend met hun 

arbeidsmogelijkheden.  

We zien dat het aantal medewerkers in 2030 75% bedraagt van het aantal medewerkers in 2020. Het aandeel 

wordt groter bij de werksoorten Montage en Chocolade. Dit zijn werksoorten voor mensen met een relatief grote 

arbeidsbeperking en daardoor gemiddeld een lagere loonwaarde. Bij de werksoorten Contractcatering, 

Businesspost, Groen, Onderhoud/Schoonmaak en Fietsenstalling zien we dat het aandeel omlaag gaat. Dat komt 

omdat deze werksoorten geschikt zijn voor mensen met een hogere loonwaarde. Met name bij de werksoorten 

waar PPS constructies zullen worden toegepast is de verwachting dat daar in de toekomst met name mensen 

zullen werken met relatief minder arbeidsbeperkingen/gemiddeld hogere loonwaarde. Het aandeel 

contractcatering gaat vooral omlaag omdat er volgens DZB sprake is van krimp vanuit de markt. Dit komt deels 

door de coronacrisis, maar is mogelijk voor een deel ook structureel. 

3.5.3  Lagere kosten 

Doordat het aantal mensen vanuit de doelgroep kleiner wordt, zal ook de organisatie moeten meekrimpen. Hier 

ligt misschien wel de grootste uitdaging. De formatie van de doelgroep gaat jaarlijks gemiddeld met 3% omlaag. 

Om grosso modo hetzelfde resultaat te bereiken, moeten de kosten eveneens met circa 3%  per jaar omlaag. Een 

groot deel van de kosten is echter vast. Het gaat om zowel overhead als om directe kosten. Het gaat om 

personele kosten en om investeringen.  

in FTE 2020 2030 %

Begeleid werken 28 21 75%

Deta 207 158 76%

Montage 135 110 81%

Contractcatering 55 34 62%

De Stal 3 0 0%

Business Post 33 21 66%

Groen 63 37 59%

Onderhoud/Schoonmaak 79 47 59%

Chocolade 120 98 82%

Fietsenstallingen 42 25 60%

Nieuwe interne werksoort 0 20 ∞

Totaal 762 571 75%
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3.6 Transitie- en frictiekosten 

De krimp van de organisatie en de ombouw van werksoorten naar PPS-constructies gaan gepaard met transitie- 

en frictiekosten. Gedacht moet worden aan kosten voor organisatieonderzoek, verhuiskosten, herinrichting, 

tijdelijke inhuur van extra personeel, om-, her en bijscholing, afvloeiing van personeel en extra lasten als gevolg 

van kapitaalvernietiging.  
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4. Financiële consequenties 

De vraag is wat de financiële gevolgen zijn van de maatregelen die in het vorige hoofdstuk zijn besproken.  

4.1 Operationeel resultaat 

De volgende tabel laten we wederom het operationeel resultaat per werksoort zien. We presenteren het landelijk 

gemiddelde en het toekomstige target voor het operationeel resultaat in 2023. Begeleid werken staat niet in deze 

tabel omdat daarbij niet kan worden gesproken van een operationeel resultaat voor DZB (deze mensen zijn in 

dienst bij een andere werkgever). 

  

Toelichting:  

• Deta: Het operationeel resultaat gaat omlaag. Dat wordt vooral verklaard doordat de loonwaarde van de 

nieuwe doelgroep lager is dan de loonwaarde van het huidige bestand. Het operationeel resultaat houdt 

dezelfde orde van grootte als het huidige gemiddelde operationeel resultaat. Deta in dit overzicht bevat niet 

de eventuele detacheringsconstructies in de vorm van een PPS voor Business Post, Groen, 

Onderhoud/Schoonmaak en Fietsenstallingen. Deze zijn los weergegeven bij de betreffende werksoorten. 

• Montage: Het operationeel resultaat verslechtert eveneens door het zwakker worden van de doelgroep. De 

verandering bij montage is relatief groot, omdat bij montage kosten en opbrengsten vrijwel in evenwicht zijn. 

Een kleine verlaging van de opbrengsten, heeft direct een relatief groot effect op het operationeel resultaat.  

Het resultaat blijft echter een stuk hoger dan het landelijke resultaat.  

• Contractcatering: DZB houdt er rekening mee dat het operationeel resultaat op termijn fors omlaag gaat door 

het zwakker worden van de doelgroep. Het zal niet mogelijk zijn om het huidige landelijke niveau te blijven 

realiseren. Mogelijk neemt het landelijke niveau van het operationeel resultaat overigens ook af. 

• De Stal: Het operationeel resultaat van De Stal is slecht. De Stal is eveneens niet doelmatig met betrekking tot 

de ontwikkelfunctie. DZB streeft ernaar om mensen in een zo regulier mogelijke setting te re-integreren en te 

plaatsen. Maatregelen zijn nodig om de resultaten te verbeteren en om het operationeel resultaat op nul te 

brengen. 

• Business Post, Groen en Onderhoud/Schoonmaak: Het operationeel resultaat voor deze werksoorten was aan 

de lage kant, maar gaat fors omhoog door toepassing van de PPS. Het resultaat wordt door de PPS-

constructie beter dan de benchmark, gegeven de te verwachten tarieven die hiervoor kunnen worden 

gerekend. Er werken vooral mensen met een relatief hoge loonwaarde. De ombouw naar PPS wordt 

gerealiseerd in de periode 2021-2023.   

in € per FTE DZB 2019 NL 2019 Target 2023

Deta 6.180             6.000    5.989           

Montage 169                -5.000   -147             

Contractcatering 2.106             2.000    1.528           

De Stal -49.661         -1.000   --

Business Post* -161              4.000    6.930           

Groen* -3.927           5.000    6.930           

Onderhoud/Schoonmaak* 3.608             5.000    6.930           

Chocolade -12.163         -5.000   -12.442        

Fietsenstallingen* 5.560             2.000    3.802           

Nieuwe interne werksoort -147             

Totaal 100                200       1.000           

* Verondersteld OR in 2023 middels een PPS-constructie
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• Chocolade: Het operationeel resultaat is relatief laag. Er zijn reeds verschillende efficiency-maatregelen 

doorgevoerd. De verwachting is dat een verdere verhoging van het operationeel resultaat per FTE niet 

mogelijk is, gegeven het behoud van werkgelegenheid voor de meest kwetsbaren.  

• Fietsenstallingen: Het operationeel resultaat is momenteel hoog. Door toepassing van PPS is de verwachting 

dat het operationeel resultaat hoger blijft dan de benchmark. De verwachting is dat het, gegeven de tarieven 

in een PPS-constructie, niet mogelijk is om het huidige niveau van het operationeel resultaat te handhaven.   

• Nieuwe interne werksoort: Om werkgelegenheid te behouden voor mensen die niet meekunnen in een PPS-

constructie, wordt er een nieuwe werksoort opgericht. De exacte invulling hiervan moet nog worden bepaald. 

Het verwachtte operationeel resultaat zal ongeveer gelijk zijn aan het operationeel resultaat van Montage. 

• Totaal: De verbeteringen in het operationeel resultaat per werksoort leidt ertoe dat het operationeel resultaat 

per fte omhoog gaat van €100,- naar €1.000,-. Het operationeel resultaat is daarmee hoger dan het landelijk 

gemiddelde, maar volgens DZB wel haalbaar. Dat, terwijl de doelgroep steeds zwakker wordt en tegelijkertijd 

een krimpopgave ligt voor het bedrijf. We merken op dat het operationeel resultaat in de toekomst alleen 

kan worden gerealiseerd als de kosten in balans zijn met het elk jaar lagere volume van het totaal aantal 

medewerkers uit de doelgroep.  

Tot slot: we hebben de operationele resultaten (targets) geijkt op het operationeel resultaat van de totale 

organisatie. Bij de huidige verdeling van medewerkers over de verschillende werksoorten, tellen de targets op tot 

een operationeel resultaat van €1.000,- per fte. Het operationeel resultaat per werksoort is van een groot aantal 

factoren afhankelijk. Dat kan ertoe leiden dat het werksoort in de ene werksoort hoger is dan gemddeld en in de 

andere werksoort lager dan gemiddeld. Dat kan er ook toe leiden dat de targets op werksoortniveau in de 

bovenstaande tabel in de verdere uitwerking anders worden vastgesteld. Belangrijk is wel om te sturen op het 

totaal operationeel resultaat. Dit bedrag zou haalbaar moeten zijn.  

4.2 Kostenreductie 

Naast verbetering van het operationeel resultaat moeten de totale kosten omlaag worden gebracht, in lijn met de 

krimp van het totaal aantal medewerkers uit de doelgroep.  

 

We zien met name in 2022 een forse daling van het kostenniveau. De bedrijfskosten gaan in één jaar met 17,7% 

omlaag ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt omdat in dat jaar drie werksoorten overgaan van eigen 

exploitatie naar PPS-constructies. Een deel hiervan betreft ook huisvesting omdat er veel minder ruimten nodig 

zijn. 

Tot en met 2030 moet €5,1 mln bespaard worden op de organisatie. Dit zit voor €1,4 mln in de doorbelasting van 

de overhead. Voor €3,7 mln zit dit in besparing op de indirecte exploitatiekosten van verschillende werksoorten 

(inclusief huisvesting). Het gaat daar met name om Groen en Onderhoud/Schoonmaak vanwege het aangaan van 

een PPS-constructie met respectievelijk €1,1 mln en €0,5 mln. Het overige deel van de reductie van de indirecte 

exploitatiekosten zit verdeeld over de andere werksoorten en wordt veroorzaakt door de krimp van het totaal 

aantal medewerkers uit de doelgroep. In totaal zullen van de huidige 113 FTE reguliere medewerkers bij DZB naar 
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verwachting 47 arbeidsplaatsen verloren gaan5, waarvan 31 fte samenhangend met de krimp van de organisatie 

en 16 fte samenhangend met de PPS-constructie. Mogelijk kan een deel van de 16 fte worden overgenomen door 

de PPS-partij. 

Het is daarnaast belangrijk op te merken dat een reductie van bijvoorbeeld de huisvestingskosten voor DZB 

mogelijk is door een deel van de huur op te zeggen, maar dit leidt tot lagere opbrengsten bij de gemeente 

doordat zij komen te zitten met een niet verhuurd deel van het pand. 

4.3 Verminderde opbrengsten 

De opbrengsten zullen ook fors afnemen. De toegevoegde waarde (de omzet minus de directe kosten) zal van 

meer dan €12 mln in 2019 afnemen naar €7,5 mln in 2020. De opbouw van de toegevoegde waarde over de tijd is 

hieronder weergegeven. 

 

Een belangrijk deel van die reductie wordt veroorzaakt door de overgang naar PPS-constructies. Bij PPS-

constructies zijn de bedrijfsopbrengsten weliswaar lager, maar is er ook sprake van lagere kosten: DZB hoeft dan 

bijvoorbeeld niet meer te beschikken over auto's en machines. Per saldo heeft dit een positief effect op het 

operationeel resultaat. 

De opbrengsten zijn gebaseerd op de tarieven die gebruikelijk zijn bij andere SW-bedrijven in een PPS-

constructie. We hebben geen aannames gemaakt over de bedrijfsvoering van de PPS-partner. Er is gekeken naar 

de gebruikelijke tarieven en de kosten aan de DZB-kant. Verbetering van het resultaat is mogelijk door: 

• Commercieel inzicht/gevoel en ondernemerschap: zakelijk onderhandelen, snijden in de kosten waar nodig 

en mogelijk. 

• Schaalvoordeel: hierdoor kunnen middelen efficiënter worden ingezet en kan de bezettingsgraad worden 

verhoogd. 

• Lagere eigen kosten: kritisch kijken naar onderhouds- en huisvestingskosten, beleidsondersteuning, 

communicatiefunctie, kantine, receptie, ICT en dergelijke.  

 

5 Daarvan gaat het om 12 FTE in de overhead, 20 FTE stafmedewerkers van DZB en 15 FTE die direct in de uitvoering werkzaam 

is. 
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4.4 Financieel beeld na maatregelen 

Wanneer we dit beeld vertalen naar de eerder geschetste figuur zien we het volgende: 

 

Het financieel beeld na doorvoering van de maatregelen ziet er als volgt uit.  

 

Ten opzichte van het beeld zonder maatregelen, zien we een verschil bij het operationeel resultaat. Het 

operationeel resultaat verbetert door het toepassen van PPS-constructies bij Groen, Onderhoud, Businesspost en 

Fietsenstalling. Daarnaast verbetert het operationeel resultaat doordat de kosten van de overhead en directe 

kosten omlaag worden gebracht in lijn met de krimp van het aantal medewerkers.  Het totale operationeel 

resultaat gaat omhoog van 100 naar 1000 euro per fte in 2023. In de jaren daarna gaat het weer naar 600 euro 

door de verwachte verlaging van de loonwaarde van de doelgroep. 

Het netto financieel saldo is flink verbeterd ten opzichte van de situatie zonder maatregelen. In de volgende tabel 

brengen we het netto financieel resultaat van DZB in de oude situatie zonder maatregelen en de nieuwe situatie 

na het doorvoeren van maatregelen, bij elkaar.  

 

We zien dat de maatregelen leiden tot een verbetering in de meerjarencijfers van €324.000,- in 2020 oplopend tot 

(afgerond) €4,1 mln in 2030. Deze €4,1 mln mln komt circa €0,6 mln door PPS en de rest door het laten krimpen 

van de organisatie.  

Het is belangrijk op de juiste wijze op het leerwerkbedrijf van DZB te sturen. Met het oog op het totale financieel 

beeld moet gestuurd worden op het saldo van de kosten en de opbrengsten. Gezien het belang dat de omvang 

van de organisatie is afgestemd op het aantal mensen dat vanuit een regeling bij DZB aan de slag is, is het van 

belang dat eveneens wordt gestuurd op het kleiner worden van de organisatie en het verlagen van de kosten.  

Financieel 

saldo

Loonkosten 

Wsw 

(-10 mln)

Rijks-subsidie 

Wsw 

(-8 mln)

Bedrijfs-

opbrengsten 

(-4,8 mln)

Bedrijfs-

kosten 

(-5,1 mln)

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subsidieresultaat Wsw -2.122     -1.750     -1.146     -790        -453        -94          351          344          338          332          326          321          

Netto loonkosten nieuw -606        -748        -979        -1.171     -1.276     -1.377     -1.478     -1.574     -1.664     -1.749     -1.829     -1.904     

Operationeel resultaat 92            43            -56          593          721          657          606          544          486          431          379          329          

Transitiekosten -          -163        -112        -670        -167        -93          -97          -88          -83          -78          -74          -69          

Bruto saldo -2.636    -2.618    -2.293    -2.038    -1.175    -907       -619       -773       -923       -1.064    -1.198    -1.324    

Bijdrage P-deel 369          467          625          755          828          898          968          1.034       1.096       1.155       1.210       1.262       

Netto financieel saldo* -2.268    -2.151    -1.669    -1.283    -347       -9           349        260        173        90           12           -61         

* Exclusief gemeentelijke bijdrages en incidentele baten en lasten

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oud* -2.268     -2.475     -2.317     -2.247     -2.340     -2.395     -2.366     -2.765     -3.142     -3.497     -3.833     -4.149     

Nieuw* -2.268     -2.151     -1.669     -1.283     -347        -9            349          260          173          90            12            -61          

Mutatie* -         324        648        964        1.993     2.386     2.714     3.025     3.315     3.588     3.845     4.088     

* Exclusief gemeentelijke bijdrages en incidentele baten en lasten
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4.5 Indicatie bespaarde uitkering 

Door het aan de slag helpen van mensen vanuit de uitkering, die anders niet aan de slag zouden komen, wordt 

bespaard op de uitkering. Indicatief ziet het beeld er als volgt uit.  

 

Toelichting:  

• Bespaarde uitkering: We gaan uit van een gemiddelde bespaarde uitkering van €14.000,- per persoon. We 

gaan ervan uit dat tegenover 75% van de mensen die bij of via DZB aan de slag zijn een bespaarde 

bijstandsuitkering staat. Het gaat hierbij dus om medewerkers met of de indicatie nieuw beschut of die zich in 

een leerwerktraject binnen het leerwerkbedrijf bevinden. 

• Loonkostensubsidies t.l.v. BUIG-budget: Voor de mensen die vanuit de doelgroep aan de slag gaan met een 

beperkte loonwaarde, wordt een loonkostensubsidie betaald ten laste van het BUIG-budget. We gaan uit van 

de gemiddelde loonkostensubsidie die in 2019 is betaald.  

• Besparing BUIG: Het verschil tussen de bespaarde uitkering en de betaalde loonkostensubsidies is gelijk aan 

de besparing op het BUIG-budget.  

We merken op dat de besparing op BUIG niet per se betekent dat dat leidt tot een positief saldo op het BUIG-

budget. Het totaalsaldo is afhankelijk van verschillende factoren. Het verdeelmodel is niet perfect. Sommige 

gemeenten hebben voordeel en andere gemeenten hebben nadeel van het model. Ten tweede moet het totaal 

van beleid en uitvoering leiden tot een gunstig saldo. Als tegenover een positief saldo bij mensen met een 

arbeidsbeperking een negatief saldo staat, omdat zaken zoals handhaving of het klassieke re-integratiebeleid niet 

op orde zijn, kan per saldo toch sprake zijn van een tekort op het budget. Ten derde is de hoogte van het budget 

afhankelijk van het macrobudget. Als alle gemeenten succesvol beleid voeren ten aanzien van mensen met een 

arbeidsbeperking en besparen op het BUIG-budget, gaat het macrobudget met de totale besparing omlaag. Dat 

betekent dat je als individuele gemeente beter moet scoren dan het gemiddelde. Pas dan leiden besparingen op 

BUIG door het beleid ten aanzien van de mensen met een arbeidsbeperking tot een daadwerkelijk voordeel op 

het BUIG-budget. Daarnaast gaat dit gepaard met andere maatschappelijke besparingen zoals op het gebied van 

schuldhulpverlening, medicijngebruik en levensgeluk. 

Met andere woorden: het beleid om mensen vanuit met een arbeidsbeperking bij of via DZB aan de slag te helpen 

leidt niet per se tot een positief saldo op het BUIG-budget. Dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 

Het is wel zeker dat als het betreffende beleid niet wordt uitgevoerd, het saldo minder gunstig zou zijn dan in de 

situatie waarin het beleid wel wordt uitgevoerd. 

4.6 Risico’s en aandachtspunten 

4.6.1  Algemeen 

Wij zien ten aanzien van de ramingen hiervoor, de volgende risico’s.  

• De aantallen nieuw beschut worden ondergerealiseerd, waardoor de totale krimp groter is dan nu verwacht. 

Dit vraagt om duidelijke afspraken tussen gemeente en DZB, die worden opgevolgd.  

• Vergrijzing van het Wsw-bestand leidt tot extra vermindering van de loonwaarde. Dit vraagt om scherpe 

sturing op het operationele resultaat en adequaat personeelsbeleid- en ontwikkeling.  

• DZB vindt onvoldoende partners om PPS tot stand te brengen. Denk aan werkgevers en publieke partijen, 

zoals de gemeente, die onvoldoende meehelpen om werkgevers te stimuleren om mensen vanuit de 

doelgroep een plek te geven (bv dmv SROI in publieke aanbestedingen). Beheersmaatregel: dit vraagt om 

stevige werving en acquisitie vanuit de DZB-organisatie, ondersteund vanuit de gemeente (ambtelijk en 

x€1.000,- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bespaarde uitkering (indicatief) 759 936 1.225 1.465 1.596 1.723 1.850 1.969 2.082 2.188 2.288 2.383

Loonkostensubsidies t.l.v. BUIG-budget -540 -666 -871 -1.042 -1.135 -1.225 -1.315 -1.400 -1.481 -1.556 -1.627 -1.695

Besparing BUIG (indicatief) 219 270 354 423 461 498 534 569 601 632 661 688
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bestuurlijk). Daarnaast is een stevige, scherpe en zakelijk opstelling nodig van DZB bij de onderhandelingen 

met contractpartijen.  

DZB heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening van Servicepunt71. SP71 verzorgt de 

bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het betreft 

ondersteuning op gebied van financiën, inkoop, juridische zaken en informatievoorziening. DZB Leiden heeft 

dus toegang tot deze expertise. Daar kan nog beter gebruik van worden gemaakt, zodat ze niet alles zelf 

hoeven te doen wat betreft aanbesteding/PPS. 

• Het omlaag brengen van de kosten blijkt ingewikkelder en daardoor duurder dan verwacht. We merken op 

dat het gaat om een complexe operatie. Mogelijk dat gezien de lange periode en de mogelijkheid om 

medewerkers elders in te zetten, het meevalt om het aantal reguliere medewerkers omlaag te brengen. Het 

verminderen van het bedrijfsoppervlak tegen acceptabele kosten is mogelijk complexer. Het gaat om vaste 

kosten, die zich vaak niet eenvoudig laten afschalen met de krimp van het aantal medewerkers vanuit een 

regeling. Beheersmaatregelen: duidelijke en haalbare targets formuleren en voortdurende scherpte en 

monitoring in de uitvoering. Een belangrijke beheersmaatregel is ook dat over een lange periode wordt 

gekeken, daarbij de plannen worden gemaakt en op basis daarvan wordt gestuurd.  

• Rijksoverheid stelt de rijksbijdrage Wsw naar beneden bij. Beheersmaatregel: Niet direct beïnvloedbaar. 

Leiden is wel in de positie om geluid te laten horen in de lobby, mede via de betreffende gremia (G40, VNG, 

Divosa, Cedris).  

• De organisatie zal verder krimpen. Er kan sprake zijn van verdere verschraling in verband met de afname van 

het aantal door DZB zelf aangeboden werksoorten. Beheersmaatregel: Communicatie, 

verwachtingsmanagement en werken vanuit een duidelijk plan. Resultaten monitoren en waar nodig bijsturen.  

• Alle gepresenteerde cijfers houden geen rekening met de coronacrisis. Extrapolaties zijn gebaseerd op de 

resultaten van 2019. De cijfers kunnen door de coronacrisis en bijbehorend omzetverlies lijden tot slechtere 

resultaten dan gepresenteerd. Beheersmaatregel: plannen afstemmen op de veranderde situatie, daarop 

acteren, monitoren en waar nodig bijsturen.  

• Er is onvoldoende aanwas/bezetting in activiteiten die niet in PPS constructie worden betrokken. Hierdoor 

moeten uitzendkrachten worden ingezet. Beheersmaatregel: naast PPS-constructies voldoende aandacht 

behouden voor de kwaliteit van de rest van de organisatie.  

4.6.2  Voorwaarden PPS-partijen 

De precieze vorm van de PPS constructie moet nog worden uitgewerkt en zal deels afhangen van de wensen en 

mogelijkheden van private partijen met wie DZB de PPS-constructie aangaat. Mogelijke PPS-partijen zouden 

tenminste aan de volgende criteria moeten voldoen: 

• Partner heeft een goede reputatie en is betrouwbaar, 

• weet waar het over gaat, heeft verstand van zaken, 

• heeft affiniteit met de doelgroep, toont sociale betrokkenheid, 

• heeft commercieel belang (bijv. SROI), 

• heeft een stabiele financiële positie, financieringsruimte en investeringsbereidheid, 

• is dynamisch in het ondernemen: kansen zien en pakken, 

• heeft managementkwaliteiten: omgaan met schaalvergroting, doelgroep, veranderingsprocessen, 

• heeft tijd en aandacht. 

• Er is draagvlak bij het bestaande personeel van de onderneming. 

• Er is bereidheid tot goed overleg en samenwerking. 
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4.6.3  Voorwaarden DZB met betrekking tot PPS 

Ook bij DZB moet het nodige veranderen om in staat te zijn PPS-constructies aan te gaan. Dit betekent dat DZB 

zich ook meer extern moet oriënteren om geschikte partners te kunnen vinden en dat het accountmanagement 

moet worden verbeterd. Concreet denken wij aan het volgende: 

• DZB gelooft in dit traject. Werken bij een samenwerkingspartner is leuk en passend voor de medewerkers. 

Zowel MT, als lijn, als OR draagt dit actief uit.  

• Het vocabulaire van de nieuwe constructie sluit aan bij wat medewerkers en lijn management begrijpen en 

kunnen uitleggen.  

• De verantwoordelijkheden tussen private partij en DZB zijn duidelijk. Het geheel is afgebakend. 

• Er is voldoende aandacht voor het proces en voor de medewerkers. Er is voldoende personele capaciteit voor 

een slagvaardige aanpak. Projectleider voor maken van Plan van Eisen en begeleiden van de aanbesteding, en 

mensen in projectteam die medewerkers een zachte landing laten maken (bij voorkeur huidige 

leidinggevenden) 

• Het accountmanagement is goed op orde en ingericht en weet de verbinding te maken met de 

samenwerkingspartner en de interne organisatie.  

• DZB kiest richting de samenwerkingspartner voor een scherpe, kritische en zakelijke houding. Kosten, 

opbrengsten en risico’s zijn voor nu en in de toekomst evenwichtig verdeeld.  

• Medewerkers uit de oude doelgroep nu in dienst van DZB blijven onderdeel van DZB. Dat biedt veiligheid en 

houvast. Er is altijd een weg terug naar DZB als een medewerker het niet redt. 

• De afdelingen die bij DZB achterblijven zijn geschikt om kandidaten werkfit te maken, structuur te geven en 

om hen te beoordelen op loonwaarde.  

4.6.4  Veranderopgave DZB in het algemeen 

De krimp van de organisatie en de omzetting van een aantal organisatieonderdelen naar PPS betekent een grote 

veranderopgave. De organisatie bevindt zich door de voortdurende krimp in een permanente staat van 

reorganisatie. Dit is een ingewikkeld proces. De organisatie moet naast gedeeltelijke omzetting naar PPS, telkens 

aangepast worden op een krimpende doelgroep. Dat vraagt hoge mate van creativiteit van het management. 

Het traject is eveneens riskant. Dat heeft met name te maken met de afbouw van vaste kosten. Denk onder andere 

aan het verminderen van de bedrijfsruimte en overige activa. Bedrijfsruimte en overige activa kunnen onmogelijk 

meekrimpen met de sw-populatie. Overruimte en stilstaande machines kosten (veel) geld. Hier moeten dus 

andere oplossingen voor worden bedacht. Hetzelfde geldt voor de vaste formatie van niet-gesubsidieerd 

personeel. 

Verandermanagement is een vak op zichzelf. Hier ligt voor DZB een grote opgave. Het is van belang dat de 

directie het volle vertrouwen geniet van de opdrachtgevende gemeente. Gemeente en directeur maken duidelijke 

afspraken met elkaar over het verandertraject. Het veranderplan bevat duidelijke kaders en mijlpalen. De 

gemeente houdt voortdurend een vinger aan de pols. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

• De totale doelgroep die werkzaam is bij DZB gaat de komende jaren omlaag. Het aantal Wsw-ers gaat 

omlaag. Daar komt de nieuwe doelgroep beschut voor in de plaats volgens de verhouding drie Wsw-ers eruit 

één persoon vanuit de doelgroep nieuw beschut er in.  

• Bij ongewijzigd beleid ontstaat bij DZB een netto tekort dat oploopt naar €4,1 mln in 2030. exclusief de 

gemeentelijke bijdrage. De belangrijkste oorzaak is dat de kosten niet meer worden gecompenseerd door de 

steeds lagere omzet als gevolg van de krimp van de doelgroep. Corona-effecten zijn hierin niet 

meegenomen.  

• Het negatieve resultaat kan worden weggewerkt door de organisatie te laten meekrimpen met de krimp van 

het aantal medewerkers uit een regeling en door het invoeren van de PPS-constructie. Door het laten 

krimpen van de organisatie verbetert het resultaat met €3,5 mln in 2030. PPS op de terreinen Groen, 

Schoonmaak, Fietsenstalling en Businesspost draagt €0,6 mln bij aan de verbetering van het resultaat. Met 

andere woorden, het grootste effect zit in de krimp van de organisatie en in mindere mate in de PPS-

constructie. 

• De PPS-constructie is naast de bijdrage aan de resultaatverbetering, belangrlijk voor het behoud van 

werkgelegenheid voor mensen vanuit een regeling. Door het kleiner worden van de organisatie is het bij de 

huidige werkwijze steeds lastiger om de gewenste aantallen en kwaliteit te waarborgen. De PPS-constructie is 

een stimulans voor sociaal ondernemerschap in Leiden en omstreken. Ook geeft het een impuls aan de 

uitvoering van de participatiewet met het oog op een inclusieve arbeidsmarkt.  

• Voor het realiseren van resultaatverbetering is het van belang dat de kosten tenminste omlaag worden 

gebracht in lijn met de krimp van de doelgroep. De jaarlijks te realiseren kostenreductie loopt op tot €5,1 mln 

in 2030.   

• Een ander aandachtspunt voor een goed resultaat is dat medewerkers vanuit de doelgroep worden geplaatst 

op passende plekken waar zij een zo hoog mogelijke loonwaarde kunnen realiseren.  

• Het succes van de PPS-constructies is mede afhankelijk van derden, zoals werkgevers en andere publieke 

partijen.  

• Het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking vanuit de bijstand, leidt in veel gevallen tot 

besparingen op het bijstandsbudget. Het is echter niet zeker dat dit zich per se vertaalt in een zichtbare 

besparing op het BUIG-budget. Dan moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Het is wel zeker dat 

als de voorgestelde maatregelen niet worden uitgevoerd, het saldo minder gunstig zou zijn dan de situatie 

waarin de maatregelen wel worden uitgevoerd.  

5.2 Aanbevelingen 

• Voer de voorgestelde optimale mix van werksoorten door, zoals voorgenomen. Stel een plan van aanpak op 

voor het doorvoeren van de PPS-constructies en voer dat uit. 
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• Zorg voor een nieuwe interne werksoort die meer naar buiten is gericht dan de interne productie-afdelingen, 

om verschraling te voorkomen. Zorg ervoor dat deze interne werksoort een redelijk operationeel resultaat 

heeft.6 

• De organisatie van het leerwerkbedrijf en de bijbehorende overhead wordt fors ingekrompen. Transitie- en 

frictiekosten kunnen worden gedempt, door de krimp te verbinden met uitbreidingen elders binnen DZB, 

zoals:  

- De groei van het aantal arbeidsbeperkten waarvoor de gemeente Leiden verantwoordelijk is.  

- De verwachte groei van het aantal mensen in de bijstand als gevolg van Corona, die een 

ondersteuningsbehoefte hebben.  

- De nieuwe taken van DZB op het terrein van inburgering.  

- Nieuwe ontwikkelingstaken zoals in het kader van De Springplank (zie businesscase II) 

Door middel van strategische personeelsplanning is het advies om dit zo spoedig mogelijk in gang te zetten.  

• Breng deze in verband met de uitbreiding die nodig is vanwege de groei van het aantal arbeidsbeperkten 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.  

• Zorg dat de organisatie en daarmee de kosten meekrimpen met de krimp van de totale doelgroep. Stel een 

apart plan van aanpak op voor de kostenreductie en voer dat uit.  

• Voer de beheersmaatregelen door, zoals hiervoor geformuleerd.  

 

  

 

6 Gelijk aan het operationeel resultaat per FTE van montage is een realistische doelstelling. 
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

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

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

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

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

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

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

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

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

van een vraagstuk aan te pakken. 

 

Berenschot B.V. 

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 

/berenschot 
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1. Inleiding 

1.1 Opdracht 

Gemeente Leiden werkt toe naar een sociaal werkbedrijf, waarbinnen DZB de mogelijkheid onderzoekt om de 

ontwikkelfunctie van het leerwerkbedrijf verder uit te bouwen. De vraag is hoe de ontwikkelfunctie moet worden 

vormgegeven en wat de kosten en opbrengsten zijn.  

De opdracht luidt: Stel een businesscase op voor de ontwikkelfunctie van het leerwerkbedrijf.  

De businesscase wordt uitgewerkt in het kader van de ontwikkeling Toekomstvisie DZB. Het gaat hierbij om het 

ontwikkelen van “de springplank” in het Leerwerkbedrijf: beter gebruik maken van de aanwezige faciliteiten, 

kennis en expertise. De vraag is hoe de ondersteuning en ontwikkeling van werkzoekenden, inclusief de nieuwe 

doelgroepen (voormalig Wsw en Wajong), kan worden georganiseerd aanvullend op de ontwikkelactiviteiten die 

er reeds zijn bij R&W, JA-projecten, LWB en MO. Er dient te worden uitgegaan van de behoefte aan ontwikkeling 

bij diverse deelnemers. De business case moet geen betrekking hebben op activiteiten die nu al worden 

uitgevoerd. De eerder ontwikkelde business case PPS wordt als gegeven beschouwd.  

De rapportage met betrekking tot de business case van de ontwikkelfunctie moet antwoord geven op de 

volgende vragen: 

1. Voor welke doelgroep of doelgroepen kan het uitbouwen van de ontwikkelfunctie meerwaarde bieden bij het 

vergroten van de kansen op een baan, op een wijze waarop nu nog niet in wordt voorzien?  

2. Hoe ziet de ontwikkelfunctie waarmee de kansen op een baan worden vergroot, er bij de Leerwerkbedrijven 

uit?  

3. Wat zijn de kosten en de baten van deze ontwikkelfunctie?  

1.2 Achtergrond 

Een groot deel van de doelgroep van de Participatiewet heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

(startkwalificaties ontbreken, taalvaardigheid is beperkt, er is sprake van multiproblematiek etc.). Veel mensen in 

de P-wet kunnen niet op eigen kracht een reguliere werkplek vinden. Daarom blijft ondersteuning nu en in de 

toekomst nodig. Daarnaast zal het aantal mensen dat beroep doet op ondersteuning de komende jaren 

toenemen. Het aantal mensen met een arbeidsbeperking wordt elk jaar groter door het afsluiten van de Wsw en 

het grotendeels afsluiten van de Wajong. De verwachting is dat het aantal mensen dat beroep doet op bijstand zal 

stijgen, door de verslechterende economische omstandigheden als gevolg van Corona. En er zal een blijvend 

beroep gedaan worden op gemeenten om statushouders en minderheden te bemiddelen naar werk. 

Het leerwerkbedrijf van DZB ziet zich desondanks geconfronteerd met krimp, doordat het aantal Wsw-ers afneemt 

en er maar een beperkte hoeveelheid mensen uit de doelgroep Nieuw Beschut voor terugkomt. Het zou 

doelmatig zijn als het leerwerkbedrijf haar infrastructuur voor andere doeleinden dan de Wsw zou kunnen 

inzetten.  

Er is dus behoefte aan een ontwikkelfunctie en tegelijkertijd bestaat er een wens de infrastructuur van het 

leerwerkbedrijf te blijven benutten.  

Het doel van de businesscase ontwikkelfunctie is om de meerwaarde van het leerwerkbedrijf te verzilveren door 

meer gebruik te maken van de ontwikkelfunctie van het leerwerkbedrijf. 
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1.3 Aanpak 

Voor de uitvoering van de opdracht hebben we de volgende aanpak gevolgd.  

 

We werkten de businesscase uit met de werkgroep businesscase ontwikkelfunctie. Deze werkgroep bestond uit 

medewerkers van R&W, JA en LWB. De werkgroep werd voorgezeten door de projectleider Toekomstvisie DZB. 

We gingen met de werkgroep op zoek naar doelgroepen die ondersteund zouden kunnen worden door werk bij 

LWB, gecombineerd met ontwikkeling en waarvoor momenteel geen voorziening bestaat. Vervolgens zijn we op 

zoek gegaan naar de invulling van het traject dat naar inschatting van de medewerkers van R&W, JA en LWB de 

meeste kans geeft op uitstroom naar werk. Daarna is het traject gemodelleerd en zijn de kosten en baten in beeld 

gebracht. Tussenproducten werden afgestemd met de werkgroep en Berenschot leverde een rapportage op en 

een rekentool.  

1.4 Leeswijzer 

Hierna geven we eerst een beschrijving van DZB Leiden. Vervolgens onderzoeken we de behoefte van een 

ontwikkelfunctie bij LWB en presenteren we het werktaaltraject. In hoofdstuk 4 berekenen we de kosten en baten 

van het traject. In hoofdstuk 5 formuleren we aandachtspunten en adviezen. In hoofdstuk 6 volgen een korte 

samenvatting en conclusies.  

 

Ophalen mogelijke 

trajecten
Modelbouw

Finetunen 

parameters en 

maken keuzes

Rapportage
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2. Over DZB Leiden 

2.1 Algemeen 

DZB bestaat (naast de stafafdelingen) uit 2 onderdelen, de leerwerkbedrijven LWB en Re-integratie & 

Werkgeversdiensten R&W. LWB houdt zich met name bezig met het werkgeverschap voor de Wsw-ers en nieuw 

beschut werk. Er zijn momenteel ook mensen werkzaam vanuit de bredere P-wet (banenafspraak/statushouders). 

Zij komen vaak in de plaats van Wsw-ers die uitstromen. R&W houdt zich met name bezig met het begeleiden en 

ontwikkelen en het bemiddelen en plaatsen van werkzoekenden uit de P-wet en activering naar werk.  

 

Hierna geven we een beschrijving van DZB. Eerst gaan we in op de huidige taken van DZB. Vervolgens beschrijven 

we de doelgroepen waar DZB zich op richt. Daarna geven we een toelichting op de ontwikkelfunctie. Tot slot 

geven we een schets van de medewerkers vanuit de verschillende regelingen en de huidige werksoorten bij LWB.  

2.2 Taken 

De kerntaak van DZB is het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. 

Daarnaast biedt DZB binnen het onderdeel Leerwerkbedrijven (LWB) werkplekken voor mensen die het op eigen 

kracht (nog) niet redden. DZB is onderdeel van de gemeente Leiden en werkt daarnaast ook voor de gemeenten 

Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het bedrijf geeft uitvoering aan de re-integratietaak van 

de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Om werkzoekenden zo goed mogelijk te helpen en 

te begeleiden naar de arbeidsmarkt, wordt samengewerkt in het Werkgeversservicepunt (WSP) van de 

arbeidsmarktregio Holland Rijnland. In het WSP Holland Rijnland zijn 14 gemeenten vertegenwoordigd samen 

met het UWV. 

Op hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden van DZB uit: 

• Bieden van goede matching, begeleiding en training van werkzoekenden; 

• Begeleiding en ontwikkeling van o.a. werknemersvaardigheden;  

• Inspelen op en samenwerken met lokale werkgeversnetwerken;  

• Werkgevers adviseren en helpen bij aanpassing van werkprocessen op maat;  

• Bieden van een voorziening voor beschut werk; 

• Bieden van detacheringsfaciliteiten naar reguliere werkgevers; 

• Uitvoering geven aan de Wsw. 

2.3 Doelgroepen 

Bij DZB Leiden worden werkzoekenden aan een baan geholpen. Elke werkzoekende is uniek en vraagt een 

individuele aanpak. Met elke werkzoekende wordt een persoonlijk trajectplan uitgewerkt waarmee de 

DZB Leiden

Leerwerkbedrijven
Re-integratie & 

Werkgeversdiensten
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werkzoekende zich naar werk en/of participatie beweegt. De werkzoekenden die door de gemeenten worden 

aangemeld voor re-integratie of werkzaam zijn binnen LWB, vallen in de volgende doelgroepen1: 

• Bijstand algemeen voor mensen met bijstand in het kader van Participatiewet;  

• Garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking; 

• Nieuw Beschut Werk voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken; 

• Wsw-banen voor mensen met Wsw-indicatie (geen nieuwe instroom vanaf 2015). 

In de Participatiewet wordt onderscheid gemaakt tussen volwassenen 27+ en jongeren tot 27 jaar. Voor 

vluchtelingen met een verblijfstatus gelden aanvullende regelingen2. Garantiebanen, beschut werk en Wsw-

plekken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer 

mogelijk is in de Wsw. Mensen met een arbeidsbeperking worden zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers 

geplaatst met behulp van re-integratie-instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en de no-riskpolis 

(banenafspraak). Tot slot wordt maatwerk geboden aan niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) in de begeleiding 

naar werk en participatie. 

2.4 Ontwikkeling van de aantallen 

De Participatiewet leidt ertoe dat het aantal Wsw-ers jaarlijks omlaag gaat en de nieuwe doelgroep met een 

arbeidsbeperking waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, elk jaar groter wordt (zie bijlage). Op basis van de 

ramingen van het ministerie van SZW hebben wij de aantallen voor de gemeente Leiden berekend. Deze staan in 

de volgende grafiek. Omdat de veranderingen in de Participatiewet vooral betrekking hebben op mensen met een 

arbeidsbeperking, hebben we het aantal bijstandsgerechtigden niet in deze grafiek opgenomen.  

 
Grafiek: Aantal mensen met arbeidsbeperking onder de Participatiewet  

Het jaarlijks aantal Wsw-ers in de gemeente Leiden is zichtbaar in het gele deel van de staafdiagram. Het 

verwachte aantal mensen op een (nieuw) beschutte werkplek is zichtbaar in het blauwe deel. Het verwachte aantal 

mensen in de Participatiewet dat aan de slag kan in een garantiebaan is zichtbaar in het rode deel.  

Het LWB is thans verantwoordelijk voor de krimpende groep Wsw-ers en de doelgroep nieuw beschut. We zien 

dat het totale aantal mensen waarvoor LWB verantwoordelijk is elk jaar kleiner wordt.  

De afdeling R&W richt zich – naast de oorspronkelijke groep werkzoekenden – op de doelgroep Garantiebanen. 

Deze groep wordt elk jaar groter.  

 

1 Niet alle bijstandsgerechtigden worden aangemeld voor re-integratie bij DZB Leiden. Sommige mensen zijn afgekeurd en/of 

kunnen niet werken vanwege fysieke en/of mentale belemmeringen. Zij ontvangen hulp en ondersteuning vanuit andere 

onderdelen in het sociaal domein, zoals zorg en welzijn. Ook worden sommige groepen direct aangemeld bij DZB Leiden, zoals 

jongeren met een arbeidsbeperking vanuit het PRO/VSO (passend onderwijs MBO). 
2 Vanaf 2022 worden de wettelijke taken voor inburgering van de Rijksoverheid naar verwachting overgeheveld naar gemeenten 

(Veranderopgave Inburgering). Bij DZB Leiden wordt dit gekoppeld aan de aanpak voor statushouders (JAS).  
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De businesscase van de ontwikkelfunctie van LWB is erop gericht om de krachten van LWB en R&W te bundelen 

voor werkzoekenden, waarvoor de kansen worden vergroot door de ontwikkel- en re-integratiefunctie van R&W 

aan te bieden vanuit de beschermde omgeving van LWB.  

2.5 Ontwikkelfunctie 

DZB is verantwoordelijk voor de re-integratietaak van mensen vanaf 27 jaar en mensen met een arbeidsbeperking 

die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet (inclusief jongeren onder de 27 jaar in samenwerking met 

project JA). DZB biedt werkgelegenheid voor mensen die het op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet redden en 

streeft daarbij naar zo regulier mogelijke inzet en ontwikkeling. DZB heeft verschillende instrumenten beschikbaar 

om mensen naar werk toe te leiden. De insteek is dat DZB werkzoekenden zo snel mogelijk begeleidt naar werk. 

Als directe bemiddeling niet mogelijk is, wordt ingezet op het vergroten van de kansen op werk. De inzet van de 

instrumenten is vastgesteld in de re-integratieverordening Participatiewet van 2017.  

In de dienstverlening van DZB staat de snelste route naar werk centraal. Daarbij worden de beschikbare re-

integratie instrumenten zo doelmatig mogelijk ingezet. Het doel is het creëren van duurzaam werk, zodat mensen 

niet alleen een baan vinden, maar ook behouden. Nazorg wordt gezien de huidige doelgroep steeds belangrijker. 

Regulier werk heeft de voorkeur. Als dat nog niet lukt, biedt DZB mogelijkheden om snel te starten met werken, al 

dan niet in combinatie met leren/onderwijs.  

Een ontwikkelings- en plaatsingstraject bij DZB ziet er als volgt uit.  

 

Toelichting:  

• Intake en diagnose: Zodra een werkzoekende zich bij DZB aanmeldt, wordt eerst een beeld verkregen van de 

mogelijkheden en op basis daarvan wordt een trajectplan opgesteld, op basis waarvan de werkzoekende 

succesvol kan worden ondersteund naar zo regulier mogelijke arbeid.  

• Begeleiding en ontwikkeling: In deze fase ligt de nadruk op ontwikkeling. De duur en intensiteit van deze fase 

is vooral afhankelijk van de mogelijkheden van mensen. Voor mensen met een korte afstand tot de 

arbeidsmarkt is de ontwikkelingsbehoefte beperkt. Voor mensen met arbeidsmarktbelemmeringen is een 

langer traject nodig. DZB beschikt daartoe over een uitgebreid instrumentarium, zoals cursussen, opleidingen 

en trainingen, begeleiding en mogelijkheden om praktijkervaring op te doen (bijvoorbeeld de ecotuin, 

werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk).  

• Bemiddeling en plaatsing: Na de ontwikkeling of in de laatste fase van de ontwikkeling worden mensen 

bemiddeld en geplaatst in werk. Doel is een zo regulier mogelijke plaatsing. Indien nodig gaat iemand aan de 

slag met een loonkostensubsidie en/of een jobcoach of in een beschutte baan. Als werk (nog) niet mogelijk is 

wordt gekeken naar de mogelijkheden van sociale activering of er wordt in overleg met betrokkenen een 

nieuw traject opgestart.  

• Nazorg: Om te voorkomen dat mensen snel weer terugvallen in de uitkering, wordt het belang van nazorg 

steeds duidelijker. Nazorg is erop gericht om de duurzaamheid van de uitstroom te bevorderen.  

De gemeente biedt specifieke trajecten aan voor jongeren onder de 27 jaar, uitkeringsgerechtigden met een 

migratieachtergrond en statushouders. Dit zijn de zogenoemde JA-projecten die vanuit het team Werk en 

Inkomen in samenwerking met DZB worden aangeboden:   

• Project JA is specifiek voor jongeren tot 27 jaar en gericht op het wegnemen van belemmeringen om te gaan 

werken of om een opleiding te volgen. Doel is dat jongeren (weer) gaan werken of naar school gaan.  

Intake en 

diagnose

Begeleiding 

en 

ontwikkeling

Bemiddeling 

en plaatsing
Nazorg
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• Project JAS is specifiek voor statushouders en gericht op maatschappelijke participatie en integratie op de 

arbeidsmarkt.  

• Project JA+ begeleidt uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond naar een stageplaats, werk of 

vrijwilligerswerk. Het project richt zich op taalvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling.  

2.6 Medewerkers vanuit regelingen 

LWB verzorgt werkplekken voor verschillende doelgroepen. LWB is het voormalige bedrijf voor sociale 

werkvoorziening voor de gemeente Leiden en omliggende gemeenten. Het aantal Wsw-ers wordt elk jaar kleiner, 

doordat de instroom per 2015 is gestopt. In het beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 van de gemeente 

Leiden, wordt ervan uitgegaan dat voor alle drie Wsw-ers die het bedrijf verlaten, een nieuw beschutte werkplek in 

de plaats komt, conform het rijksbeleid. De verwachte ontwikkeling van de doelgroepen die aan de slag zijn bij 

LWB ziet er als volgt uit.  

 
Grafiek: Aantal medewerkers vanuit een regeling werkzaam bij LWB (fte) 

Toelichting:  

• Wsw: In deze grafiek zien we dat het aantal fte Wsw elk jaar omlaag gaat. Dat komt door de afspraak in de 

Participatiewet dat mensen wel uit de Wsw, maar niet meer in de Wsw kunnen komen. We hanteren de 

raming van de rijksoverheid (SZW), die per gemeente berekend wordt.  

• Nieuw beschut: Daar komt een nieuwe doelgroep voor in de plaats. We gaan ervan uit dat deze nieuwe 

doelgroep beschut volgens de landelijk gehanteerde verhouding toeneemt en dat deze groep volledig 

geplaatst wordt bij DZB. Dat betekent dat als drie Wsw-ers de regeling verlaten, daar één medewerker met de 

indicatie nieuw beschut voor in de plaats komt.  

• Leerwerktrajecten: Naast de doelgroepen Wsw en nieuw beschut organiseert DZB werkplekken voor mensen 

op een leerwerktraject.  

• Overig: Tot slot zijn er mensen werkzaam bij DZB met een arbeidsbeperking die geregistreerd staan in het 

doelgroepenregister (banenafspraak) en mensen die op grond van oudere regelingen werkzaam zijn bij DZB. 

De verwachting is dat deze groep elk jaar kleiner wordt.  

In totaal neemt het aantal mensen dat met een regeling in dienst is bij DZB, inclusief de instroom van nieuw 

beschut, elk jaar af. In 2019 was in totaal 794 fte werkzaam bij DZB. Dat aantal gaat omlaag naar 571 fte in 2030 

en zal verder dalen in de jaren daarna. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling van het volume met 20 

fte en 3%.  

2.7 Werksoorten 

Medewerkers vanuit een regeling zijn bij DZB werkzaam in een van de werksoorten. De werksoort waarin men 

werkzaam is, is afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden van de medewerkers. Daarnaast kunnen mensen 

gedetacheerd worden bij andere werkgevers. De gedetacheerde medewerker blijft dan in dienst bij DZB en de 
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werkgever betaalt een inleenvergoeding aan DZB. DZB zorgt ook voor de begeleiding. Daarnaast kunnen mensen 

met een Wsw-indicatie in dienst treden bij een andere werkgever. DZB betaalt dan een loonkostensubsidie en 

zorgt voor de begeleiding (begeleid werken Wsw). De verdeling van de medewerkers vanuit regelingen over de 

verschillende werksoorten is opgenomen in de volgende grafiek.  
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3. Ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijf 

3.1 Behoefte 

Gemeente Leiden (DZB en de JA-projecten) heeft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

uitgebreid instrumentarium beschikbaar, om hen te ondersteunen bij het zoeken naar en vinden van een baan. 

Het gaat hierbij om begeleidingen coaching, trainingen, programma’s en cursussen op het gebied van 

sollicitatievaardigheden, gedrag, vakvaardigheden, Nederlandse taal, cultuur en integratie. Ook zijn er 

mogelijkheden in samenwerking met werkgevers opgezet om werkervaring op te doen en te leren in de praktijk.  

Een groot deel van de mensen in de bijstand heeft een taalachterstand. Deels gaat het om mensen met een 

migratieachtergrond (NT2). In de gemeente Leiden heeft meer dan de helft van het aantal mensen in de bijstand 

een migratieachtergrond (bron: Rekentool Participatiewet 2020, ministerie van SZW). Maar, ook mensen zonder 

migratieachtergrond beheersen soms onvoldoende de Nederlandse taal, om goed te kunnen meedoen (NT1). De 

verwachting is dat deze groep in de komende jaren steeds groter wordt:  

• Zo is het aantal inwoners met een migratieachtergrond uit de eerste generatie in de gemeente Leiden reeds 

toegenomen van 10.679 in 2015 tot 12.435 in 2020. De verwachting is dat deze groei in de komende jaren 

voortzet (Bron: CBS 2019).  

• Daarnaast zal het aantal bijstandsgerechtigden naar verwachting toenemen door de economische 

doorwerking van de Corona-pandemie. Met name de mensen met de grootste beperkingen raken daardoor 

werkloos.  

• Tot slot konden mensen met beperkingen voorheen vaak aan de slag in de Wsw. De instroom in de Wsw is 

stopgezet, waardoor mensen in het kader van de Participatiewet een beroep doen op de gemeente voor 

ondersteuning. Deze groep wordt elk jaar groter.  

Juist deze groep, met een taalachterstand en aanvullende problematiek, die elk jaar groter wordt, heeft vaak 

behoefte aan intensieve begeleiding op taalvaardigheid en werknemersvaardigheden in zowel de eigen taal als in 

het Nederlands, het integreren van werk en taalontwikkeling, een aantrekkelijk werkaanbod in een beschermde 

omgeving in combinatie met aanvullende begeleiding naar een reguliere baan en uitgebreide nazorg. Een 

specifiek traject voor mensen met een migratieachtergrond en/of taalachterstand (NT1 en NT2) die zich door 

aanvullende problematiek (nog) niet staande kan houden op een reguliere werkvloer zou een aanvulling vormen 

op het bestaande aanbod van de gemeente Leiden.  

3.2 Werktaaltraject 

DZB en de JA-projecten beschikken over de kennis, ervaring en voorzieningen om voor deze groep een passend 

aanbod te doen. De behoefte van de mensen in deze groep is vaak vergelijkbaar en omdat de groep nu reeds een 

aanzienlijke omvang heeft en in de toekomst verder zal toenemen, ligt het in de rede om voor deze groep een 

specifiek aanbod te ontwikkelen.  

In de werkgroep hebben we het werktaaltraject ontwikkeld. Samenvattend gaat het om het volgende:  

• Doelgroep: mensen met een taalachterstand (NT1 en NT2) en aanvullende problematiek, waardoor zij niet in 

staat zijn om zelfstandig aan de slag te komen.  

• Doelstelling: deelnemers gaan zo regulier mogelijk aan de slag in een baan of starten met een opleiding. 

Indien dat niet mogelijk is participeren mensen op andere wijze in de samenleving of starten een ander 

traject gericht op participatie.  

• Aanpak: In de eerste stap van het traject worden de doelen geformuleerd en wordt het traject afgestemd op 

de specifieke situatie, wensen en mogelijkheden van de werkzoekende. Mensen starten vervolgens in een 
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werktaalstage waarin mensen in een intensief traject verschillende werkzaamheden verrichten, taal- en 

communicatievaardigheden verbeteren en werken aan verbetering van werknemersvaardigheden en sociaal-

maatschappelijke vaardigheden. Als na het afronden van de stage uitstromen naar werk (nog) niet haalbaar is, 

wordt de werktaalstage gevolgd door een leerwerktraject, waar de nadruk naast taal en communicatie, meer 

komt te liggen op ontwikkeling van de werknemersvaardigheden en vakonderwijs. Het leerwerktraject is 

tijdelijk van aard, en doorbemiddeling en plaatsing naar werk, zoveel mogelijk buiten DZB is hier dan ook 

onderdeel van. 

Het Werktaaltraject wordt als volgt in DZB gepositioneerd.  

 
Figuur: Positionering Werktaal-traject binnen DZB 

In de bovenstaande figuur laten we de trajecten van JA+ en JAS zien en de huidige trajecten bij DZB. JA+ en JAS 

voeren ook wettelijke taken uit in het kader van de Taal-eis en de Participatieverklaring. Tevens laten we zien hoe 

het Werktaaltraject wordt gepositioneerd naast de bestaande trajecten.  

DZB heeft momenteel een kort traject gericht op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, een intensief 

traject, gericht op mensen met een arbeidsbeperking, een intensief traject gericht op mensen die in principe 

binnen een jaar de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen en een activeringstraject gericht op mensen 

met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij het doorlopen van het traject worden instrumenten ingezet 

waarover DZB beschikt. Er is sprake van maatwerk binnen de trajecten. 

Zorgondersteuning
(Arbeidsmatige) 

dagbesteding

Participatieplaatsen, 

vrijwilligerswerk en 

sociale activering

Beschutte werkplekken
Garantiebanen, 

loonkostensubsidie
Regulier werk Participatieladder

Kort traject naar 

werk

Project JAS

Project JA+

Werktaal-traject

Activering naar 

werk

Intensief traject 

naar werk

Intensief traject 

banenafspraak

Direct bemiddelbare 
werkzoekenden be-
middelen naar werk. 

Intensief traject naar werk: Werkzoekenden begeleiden en ontwikkelen met 
het oog op het vinden van zo regulier mogelijk werk.

Werktaal-traject: gericht op het zo regulier mogelijk aan de slag krijgen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt e n een taalachterstand (NT1 en 
NT2). Indien mensen niet aan het werk kunnen, wordt gekeken naar de mogelijkheden op lagere tredes op de participatieladder. Doorstroming naar een 
opleiding of een ander traject kan ook het doel zijn. 

Project JAS biedt een intensief integratieprogramma, gericht op statushouders met een bijstandsuitkering die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het programma begeleidt statushouders naar het onderwijs of naar de arbeidsmarkt.

Project JA+ begeleidt uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond naar een stageplaats, werk of vrijwilligerswerk. Met Nederlandsetaalverwerving als 
basis en persoonlijke ontwikkeling als gevolg komt een economisch zelfstandig bestaan binnen handbereik.

Intensief traject banenafspraak: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking 
begeleiden en ontwikkelen met het oog op zo regulier mogelijk werk.

Activering naar werk: Mensen met een heel grote afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in de samenleving. Met als gewenst resultaat dat ze kunnen 
deelnemen aan een traject naar werk. Waar mogelijk stromen werkzoekenden direct uit naar werk.

Instrumenten JAS en JA+

Voorbeelden JAS: 
• Training startgroep
• Arbeids- en beroepenoriëntatie
• Vrouwentraining
• Begeleiding bij stages

Voorbeelden JA+: 
• Taallessen NT2
• Training warenhuisgroep
• Training computervaardigheden
• Stagebegeleiding op taalstages

Trainingen (voorbeelden):
• Doelgericht aan het werk
• Assertiviteit
• Empowerment

Begeleiding (voorbeelden):
• Individuele coaching
• Jobcoaching
• Intensieve werkbegeleiding

Cursussen en opleidingen 
(voorbeelden):
• VCA
• Omgaan met agressie
• werken in het magazijn
• Veilig werken met de hoogwerker

In de praktijk (voorbeelden):
• Ecotuin
• Werkervaringsplekken 
• Praktijkleren
• Vrijwilligerswerk
• Leerwerktraject schoonmaak

Instrumenten DZB
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Binnen de JA-projecten is het onderdeel JA+ gericht op mensen met een migratieachtergrond en JAS gericht op 

statushouders die nog niet zijn ingeburgerd. De programma’s bevatten een samenhangende variatie aan 

taallessen, trainingen, stages en begeleiding. 

Het werktaaltraject zal mensen ondersteunen met een taalachterstand en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Zij zijn gebaat bij ontwikkeling in een beschermde omgeving, waarin zij enerzijds getraind worden in taal en 

communicatie en anderzijds participeren in één van de werksoorten van de werktaalafdeling. Waar nodig kunnen 

deelnemers gebruik maken van het bestaande instrumentarium van JAS, JA+ en DZB.  

3.3 Vormgeving van het Werktaaltraject 

Het Werktaaltraject is hierna afgebeeld.  

 

 
Figuur: proces Werktaaltraject 

Toelichting:  

• Het werktaaltraject start bij JA of bij R&W. De consulent stelt samen met de kandidaat vast dat het 

werktaaltraject een goede oplossing kan zijn om (weer) aan de slag te komen. In de voorfase wordt de 

kandidaat op het werktaaltraject voorbereid. Als hij daar klaar voor is, wordt hij door de consulent aangemeld 

bij de werktaalafdeling van LWB. We gaan ervanuit dat het traject jaarlijks start met 45 personen en dat er 

jaarlijks 20 personen aan het werk gaan.  

• Na aanmelding vindt er een driehoeksgesprek plaats tussen de kandidaat, de consulent van JA of R&W en de 

werktaalcoach van de werktaalafdeling. De werktaalcoach is een nieuw op te stellen functie. In het 

driehoeksgesprek worden de wensen en mogelijkheden van de kandidaat besproken en worden de 

doelstellingen van het werktaaltraject vastgesteld.  

• Daarna start de werktaalstage. De staalstage is groepsgewijs. Er kunnen maximaal twaalf deelnemers tegelijk 

meedoen. De werktaalstage duurt drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. De stage is met 

behoud van uitkering en vindt plaats op de werktaalafdeling van het LWB. Momenteel wordt gedacht aan een 

afdeling met een variëteit aan werkzaamheden. Naast het werk volgen mensen taaltrainingen, communicatie, 

vak- en werknemersvaardigheden. De stageactiviteiten duren (maximaal) drie dagen per week, waarbinnen 

urenopbouw mogelijk is. De trainingen duren twee dagen per week. De werktaalcoach begeleidt, traint en 

coacht de kandidaten.  

• Op het einde van de werktaalstage vindt een evaluatie plaats. Uitgangspunt is dat mensen doorstromen naar 

het leerwerktraject. Indien mogelijk, worden mensen bemiddeld en geplaatst in werk. Een deel van de 

Werkzoekende
wordt  
voorbereid op 
het werktaal-
traject door 
consulenten 
van JA of R&W

Leerdoelen
vastgelegd 
door 
werkzoekende, 
consulent en 
werktaal-
coach.

Werkzoekende 
volgt  
werktaal-stage 
van 3 (evt. 6) 
mnd. 
Stage en (taal) 
trainingen 
gecombineerd. 

Werkzoekende  
aan de slag in 
een  leerwerk-
traject van 9 
(evt. 4,5) 
maanden.

Opleiding, 
maat-

schappelijke 
participatie, 
zorg, overig

Beschutte 
arbeid

aan de slag 
met 

ondersteuning

Regulier en 
zelfstandig 
aan de slag

Werkzoekende
wordt 
bemiddeld en 
geplaatst.
Bemiddeling 
start reeds 
tijdens  leer-
werktraject.

Werktaaltraject

NAZORG

Beoordeling en 
doorplaatsing of 
(indien 
mogelijk) 
bemiddeling en 
plaatsing op  
werk-/partici-
patieplek 

45 45 36 2325 15

5

9 6 2 8

Werktaalafdeling
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mensen zal het traject niet willen of kunnen continueren. In dat geval wordt gezocht naar andere vormen van 

participatie in samenwerking met de zorg- en welzijnspartijen vanuit de Sterk Sociale Basis.  

• Daarop volgt het leerwerktraject. In het leerwerktraject krijgen mensen een dienstbetrekking bij DZB en gaan 

aan de slag in een van de werksoorten, zoals circulair, catering, technische assemblage. Sommige 

leerwerktrajecten moeten hiervoor nog opgezet of aangepast worden. Het leerwerktraject duurt 9 maanden. 

Het leerwerktraject is naast de taal- en communicatieontwikkeling, vooral gericht op het aanleren van 

werknemers- en vakvaardigheden. Gedurende het leerwerktraject blijven de deelnemers regelmatig met de 

werktaalcoach bijeen komen. In de eindfase van het leerwerktraject wordt de loonwaarde vastgesteld.  

• Gedurende het leerwerktraject bij LWB wordt  de plaatsing en bemiddeling voorbereid. streven is om zoveel 

mogelijk mensen regulier uit te laten stromen. Een deel zal het lukken om zonder coach en 

loonkostensubsidie verder te gaan op een reguliere werkplek. Anderen gaan verder binnen een PPS-

constructie op een beschutte werkplek (met indicatie beschut) of op een reguliere werkplek met 

ondersteuning (loonkostensubsidie en/of een jobcoach). Een deel zal mogelijk starten met een (vak)opleiding. 

Een ander deel zal niet aan het werk komen of starten met een opleiding. Voor hen wordt een andere 

oplossing gezocht. Belangrijk is dat mensen niet terugvallen en op welke wijze dan ook gaan participeren..  

• Nadat mensen geplaatst zijn vindt nazorg plaats, om terugval zoveel mogelijk te voorkomen en de 

arbeidsplekken zo duurzaam mogelijk te laten zijn. We gaan uit van circa zes maanden nazorg.  
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4. Kosten en baten 

4.1 Algemeen 

De kosten en baten van het werktaaltraject staan opgenomen in het volgende overzicht. 

 

Toelichting:  

• De tabel toont in de eerste kolom de verschillende fasen in het werktaaltraject, zoals in de vorige paragraaf 

besproken. De eerste rij laat de verschillende bedrijfsonderdelen zien binnen DZB: R&W/JA en LWB, het totaal 

van de kosten bij R&W/JA en LWB, de loonkosten (van de deelnemers) die tijdens het traject aan de 

deelnemers moeten worden betaald en de bespaarde bijstand. De taaltraining en trajectcoaching vindt plaats 

vanuit R&W/JA. De werkcoaching vanuit LWB.  

• We zien dat de totale kosten in de voorbereiding €65,1 duizend bedragen. Dat zijn kosten voor de 

consulenten bij R&W en JA en overhead. Voor overheadkosten gaan we uit van een opslag van 20%3.  

• Het vaststellen van de leerdoelen wordt gedaan door de consulent van R&W/JA, de werktaalcoach en de 

betrokken deelnemer. We zien daarom dat kosten bij R&W/JA en bij LWB gemaakt worden. De totale kosten 

bedragen €10,0 duizend.  

• De totale kosten van de werktaalstage bedragen €197,6 duizend. Het grootste deel van de kosten wordt 

gemaakt door de werktaalcoaches op de werktaalafdeling. Daarnaast blijven consulenten betrokken, 

waardoor kosten bij R&W/JA ontstaan. Eventueel aanvullende trainingen en cursussen komen uit het 

bestaande aanbod van R&W en JA. Het operationeel resultaat (het saldo van bedrijfskosten en -opbrengsten) 

is op nul gesteld.  

• Op het einde van de werktaalstage worden de vervolgstappen besproken. In principe gaat men aan de slag in 

het leerwerktraject. Maar, als uitstroom naar werk binnen bereik ligt, worden mensen bemiddeld en geplaatst. 

Het is echter ook mogelijk dat het leerwerktraject naar verwachting niet succesvol zal worden doorlopen. In 

dat geval wordt geprobeerd om de kandidaat op andere participatie-plekken te plaatsen. De bemiddeling en 

plaatsing gebeurt door medewerkers van R&W/JA. De kosten worden daarom bij R&W/JA gemaakt.  

• In het rekenmodel is rekening gehouden met een realistische uitval voor een dergelijke doelgroep. De totale 

kosten voor de deelnemers aan het leerwerktraject bedragen naar verwachting €240,8 duizend. De 

kandidaten komen in dienst van DZB. In deze fase betaalt DZB in totaal €272,1 duizend aan loonkosten voor 

de deelnemers. Zij komen daardoor uit de uitkering. Daardoor wordt tegelijkertijd per saldo €112,0 duizend 

aan bijstand bespaard. Het saldo van bijstand en loonkosten is €160,1 duizend. Het operationeel resultaat 

(het saldo van bedrijfskosten en -opbrengsten) bij LWB is naar verwachting gelijk aan nul. 

 

3 Bij alle posten wordt rekening gehouden met een opslag van 20% op de directe loonkosten. We benoemen dat alleen bij deze 

post.  

Taaltraining en 

Trajectcoaching, 

R&W/JA

Werkcoaching, 

LW-bedrijf Totaal Loonkosten Bijstand Saldo

Voorbereiding 65.186 -- 65.186 -- -- --

Vaststellen leerdoelen 5.014 5.014 10.029 -- -- --

Werktaal-stage 58.504 139.063 197.567 -- -- --

Bemiddelen en plaatsen na stage 16.046 -- 16.046 -- -- --

Leerwerk-traject 80.257 160.513 240.770 272.095 -112.039 160.056

Bemiddelen en plaatsen na traject 10.398 -- 10.398 -- -- --

Nazorg 14.435 -- 14.435 -- -202.285 -202.285

Totaal 249.839 304.590 554.429 272.095 -314.325 -42.229

Bedrag per gestart traject 5.552 6.769 12.321
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• De bemiddeling en plaatsing na het leerwerktraject kost in totaal €10,4 duizend voor 23 personen.  

• De nazorg kost naar verwachting €14,4 duizend voor 20 personen (die aan het werk gaan). De totaal 

verwachte besparing op bijstand is naar verwachting €202,3 duizend .  

• De totale kosten die voor het werkleertraject gemaakt worden aan de zijde van R&W/JA bedragen €249,8 

duizend . De totale kosten aan LWB-zijde bedragen €304,6 duizend . De totale kosten voor de uitvoering van 

het werkleertraject bedragen naar verwachting €554,4 duizend .  

Als we het totaalbedrag delen door het aantal trajecten dat wordt opgestart, concluderen we dat per traject 

dat wordt opgestart, op basis van de gehanteerde aannames, gemiddeld €12,3 duizend moet worden 

gerealiseerd om het traject uit te voeren. Dat komt neer op €12,3 duizend per gestart traject.  

De verwachting is dat het totaal bespaarde bedrag aan uitkeringen, gesaldeerd met de loonkosten tijdens het 

leerwerktraject, €42,2 duizend bedraagt.  

 

 

 

4.2 Incidentele kosten 

Naast deze kosten verwachten wij incidentele kosten voor het opzetten van het traject van €75.000,-. Deze kosten 

zijn voor het aanstellen van een projectleider, voor het inrichten van de werktaalafdeling en voor trainingen en 

cursussen van de medewerkers van LWB en R&W/JA die uitvoering gaan geven aan het werktaaltraject.  

4.3 Maatschappelijke kosten en baten 

Naast de kosten en baten die hiervoor zijn beschreven, doen zich door het hebben van werk andere voordelen 

voor. Door het SCP is in het kader van het onderzoek van de commissie Borstlap onderzocht dat mensen met een 

baan minder gebruik maken van publieke voorzieningen dan mensen in de uitkering. Zo daalt de kans op gebruik 

ggz met 7%. De kans op gebruik WMO daalt met 9%. En de kans op criminaliteit daalt met 3%. De totale 

maatschappelijke besparingen (los van de uitvoerings- en re-integratiekosten en de bespaarde uitkering) 

bedragen gemiddeld €5000 per jaar, als iemand vanuit de uitkering aan de slag gaat. In totaal leidt het 

werktaaltraject, als de uitstroom van 20 op 45 personen wordt gerealiseerd, €200.000 per jaar4. Dit voordeel 

realiseer je niet zonder traject gericht op uitstroom.  

 

4 We gaan ervan uit dat mensen na uitstroom twee jaar uit de uitkering zijn (dat is een behoedzame aanname). Dat betekent dat 

als vanuit het tweede cohort van 45 personen, 20 personen zijn uitgestroomd, in totaal 40 personen (20 uit het eerste cohort 

plus 20 uit het tweede cohort) aan de slag zijn. 40 maal €5.000 is gelijk aan €200.000 .  

Gehanteerde parameters

Directe loonkosten betrokken medewerkers 65.000€   per jaar

Uren leermeester per jaar 1.400€     per jaar

Uurtarief betrokken medewerkers 46€         per uur

Gemiddelde uitkering 14.000€   per jaar

Aantal uur leerwerktraject 32 per week

Loonkosten minimumloon 25.500€   per jaar

Kosten cursussen 300€       per cursus

Opslag overhead 20 procent

Gemiddeld aantal jaar uit de uitkering 2 jaar

% aan de slag met loonkostensubsidie 70 procent

Hoogte loonkostensubsidie 50 procent WML

Duur vaststellen leerdoelen 1 weken

Duur bemiddelen en plaatsen 2 weken

Duur voorbereidend traject 52 weken

Nazorg 26 weken
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4.4 Beoordeling van de kosten 

In de berekende kosten van €12,3 duizend per opgestart traject zijn alle kosten van de organisatie zijn 

meegenomen. Deze kosten zijn exclusief de bijstand die per saldo wordt bespaard, waarvan de duur 

voorzichtigheidshalve is bepaald op twee jaar. Naast de directe kosten van R&W, JA en LWB, wordt rekening 

gehouden met een opslag van 20% voor de overhead. De totale, integrale kosten worden berekend. Er wordt dus 

ook rekening gehouden met kosten die naar verwachting gemaakt zouden worden als de werkzoekende niet aan 

het werktaaltraject zou deelnemen.  

Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat het gaat om een groep met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, die intensieve begeleiding en ontwikkeling nodig heeft. De kosten zijn bepaald op basis van een 

reële inschatting van de ondersteunings- en begeleidingskosten.  

Berenschot deed onderzoek naar de re-integratiekosten voor de nieuwe doelgroep in de Participatiewet. Hier 

kwam ook uit dat voor ontwikkeling rekening moet worden gehouden met kosten van gelijke orde van grootte.  

De hoogte van de kosten wordt mede bepaald door de duur van het traject. Het ontwikkeltraject zelf kost 3 tot 6 

maanden voor de werktaalstage en 9 maanden voor het leerwerktraject. Daarnaast moet voor de doorlooptijd 

rekening gehouden worden met de voorbereidingsfase, het vaststellen van de leerdoelen en bemiddeling en 

plaatsing. Het traject wordt pas afgerond, zodra de nazorgfase is afgerond.  

Tot slot is het project er ook op gericht om de feitelijke kosten goed in beeld te brengen. Doel zou moeten zijn 

om zoveel mogelijk mensen zo regulier en zo duurzaam mogelijk te plaatsen, tegen zo laag mogelijke kosten.  
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5. Aandachtspunten en adviezen 

• Het werktaaltraject, waaronder de nieuw op te zetten werktaalafdeling, is een nieuwe activiteit voor DZB die 

ontwikkeld moet worden, waarbij R&W/JA en LWB intensief moeten samenwerken. Wij adviseren om een 

projectleider aan te stellen die het plan voor het werktaaltraject samen met R&W/JA en LWB verder uitwerkt 

en vervolgens implementeert.  

• Ons advies is tevens om het werktaaltraject op te zetten als pilot. In het projectplan moeten duidelijke 

doelstellingen en mijlpalen worden beschreven, waarop de pilot wordt gemonitord. Het projectplan dient 

tevens een duidelijke planning te bevatten. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd, waarna definitieve keuzes 

worden gemaakt.  

• Er komt een nieuwe functie voor werktaalcoach op de werktaalafdeling. Er moet een functieprofiel komen. 

Denkbaar is dat er verschillende profielen komen, bijvoorbeeld een senior werktaalcoach en een 

ondersteunend werktaalcoach. Dit moet worden uitgewerkt.  

• Het vinden van voldoende kandidaten is een belangrijk aandachtspunt. Belangrijk is dat de pilot tijdig kan 

starten met voldoende kandidaten. De inschatting van de medewerkers van R&W/JA is dat er voldoende 

kandidaten zijn. Vanuit het management kan dit worden ondersteund met goede monitoring en sturing.  

• De organisatie van LWB is tot op zekere hoogte gericht op productie en omzet. De doelgroep van het 

werktaaltraject vraagt focus op de ontwikkeling. De productie- en omzetdoelstelling kan op gespannen voet 

staan met de ontwikkeldoelstelling. Hiervoor is aandacht nodig in de uitvoering. Advies is om in het 

projectplan risico’s te inventariseren en daarop te anticiperen.  

• De medewerkers op de betreffende afdelingen moeten goed in de ontwikkelingen worden meegenomen en 

op de veranderingen worden voorbereid. Voor verschillende medewerkers zal een trainging, cursus of 

opleiding nodig zijn. De organisatie moet op het nieuwe werktaaltraject worden ingericht.  

• De werktaal-doelgroep is een kwetsbare groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een substantieel 

risico van uitval tijdens het traject. Hiermee is in de businesscase rekening gehouden. Advies is om hier 

rekening mee te houden in het projectplan en flankerende maatregelen te nemen, om te voorkomen dat 

mensen volledig uitvallen en uit beeld geraken.  

• De kosten voor het project zijn relatief hoog, maar gebruikelijk gegeven de ambities voor het re-integreren 

van de betreffende doelgroep. Advies is om actief te sturen op zo goed mogelijk resultaat, tegen zo laag 

mogelijke kosten en tijdens de pilot te zoeken naar de meest kosteneffectieve aanpak.  

• In de businesscase zijn de integrale kosten van de gemeente Leiden voor het Werktaaltraject berekend. De 

financiële dekking wordt meegenomen in het financieel overzicht van het totale project Toekomstvisie DZB 

Leiden. Wij adviseren om de besparingen op het BUIG-budget te monitoren en deze te zijner tijd te 

betrekken bij de financiële dekking.  
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6. Samenvatting en conclusies 

• Berenschot kreeg In het kader van de ontwikkeling van de Toekomstvisie DZB Leiden, de opdracht om een 

businesscase op te stellen voor de ontwikkelfunctie van het leerwerkbedrijf. 

• Voorwaarde was dat geredeneerd werd vanuit de behoefte: voor welke doelgroep of doelgroepen kan de 

inzet van de faciliteiten, kennis en expertise van LWB meerwaarde bieden bij het vergroten van de kansen op 

een baan, op een wijze waarop nu nog niet in wordt voorzien?  

• Uit de verkenning die we met medewerkers van R&W, JA en LWB hebben uitgevoerd, bleek dat met name 

mensen met een taalachterstand en aanvullende problematiek, vaak behoefte hebben aan intensieve 

begeleiding op taalvaardigheid en werknemersvaardigheden, gecombineerd met werk in een beschermde 

omgeving. Het gaat om zowel mensen met een migratieachtergrond (NT2) als om mensen met een 

taalachterstand in het algemeen (NT1).  

• Een groot deel van de mensen in de bijstand heeft een taalachterstand. Het gaat zowel om mensen met (NT2) 

als zonder (NT1) migratieachtergrond. Meer dan de helft van de mensen in de bijstand heeft een 

migratieachtergrond. De verwachting is dat de groep mensen met een taalachterstand de komende jaren 

verder toeneemt. Dat wordt door meerdere factoren veroorzaakt: de groeiende groep mensen met een 

migratieachtergrond, Corona en de autonome groei mensen met een arbeidsbeperking door het sluiten van 

de Wsw en Wajong.  

• De omvang van deze groep biedt voldoende basis voor het opzetten van een werktaaltraject naast de reeds 

bestaande trajecten bij DZB en JA. Het werktaaltraject bestaat uit stage op een werktaalafdeling en een 

leerwerktraject, waarin werkzaamheden bij LWB en cursussen, trainingen en coaching worden gecombineerd. 

Het werktaaltraject wordt begeleid door een werktaalcoach die aan de slag gaat bij de nieuw op te richten 

werktaalafdeling bij LWB. De verwachting is dat jaarlijks 45 personen kunnen instromen. Doel is dat men na 

het traject duurzaam aan de slag gaat in een zo regulier mogelijke baan. De verwachting is dat het voor 20 

personen lukt om na afloop van het traject betaald aan het werk te gaan.  

• De totale kosten voor het werktaaltraject waarbij 45 personen met het traject starten, bedragen naar 

verwachting €554,4 duizend . Dat is €12,3 duizend per gestart traject, waarvan de kosten bij R&W/JA €249,8 

duizend en bij LWB €304,6 duizend bedragen. Het saldo van loonkosten (tijdens het leerwerktraject) en 

bespaarde bijstandsuitkeringen bedraagt €42,2 duizend . De incidentele kosten voor de implementatie en 

begeleiding van de pilot (door een projectleider) bedragen naar verwachting €75 duizend . De totale 

trajectkosten zijn relatief hoog, maar niet ongebruikelijk, gezien de beperkingen van de doelgroep, de 

Intensieve begeleiding en de duur van het traject.  

• Advies is om het werktaaltraject te starten als een pilot voor de duur van 2 jaar. Voor de pilot wordt een 

projectplan opgesteld. Het projectplan bevat duidelijke doelstellingen en mijlpalen en wordt na afloop 

geëvalueerd. Daarna worden definitieve keuzes gemaakt.  
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Bijlage: Landelijke ontwikkelingen 

Participatiewet 

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet impliceert dat de instroom in de Wsw is gestopt en dat 

tegelijkertijd daar een steeds grotere, nieuwe doelgroep voor in de plaats komt. De bedoeling van de wetgever is 

dat de groep mensen met een arbeidsbeperking vaker dan onder de Wsw het geval was regulier – al dan niet met 

loonkostensubsidie en eventueel begeleiding aan de slag gaat. De middelen die voor de nieuwe doelgroep vanuit 

de rijksoverheid beschikbaar zijn, zijn een stuk lager dan voorheen onder de Wsw. Voor een Wsw-er ontvangt de 

gemeente circa €25.000,- per persoon, terwijl de gemeente voor de nieuwe doelgroep (met arbeidsbeperking) 

gemiddeld €15.000,- per persoon ontvangt. Daarnaast is het klassieke re-integratiebudget van gemeenten in de 

periode 2010-2018 (macro) verlaagd van €1,5 mld naar €0,5 mld per jaar.  De ontwikkeling van de verschillende 

doelgroepen, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, is weergegeven in de volgende grafiek. Deze aantallen 

zijn ontleend aan de memorie van toelichting bij de Participatiewet en bewerkt door Berenschot. Op de verticale 

as staan de aantallen personen in de verschillende doelgroepen (maal 1.000). Op de horizontale as staan de jaren.  

 

We lichten de kleuren in de figuur als volgt nader toe:  

• Groen: Gemeenten blijven onveranderd verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Uiteraard kent 

de omvang van het bestand fluctuaties van jaar op jaar, mede als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen. 

Zo ging kort na 2015 de bijstandsafhankelijkheid omhoog door de toestroom van statushouders. Vanaf dit 

jaar kunnen we een forse stijging van het volume verwachten door de Corona-crisis. Voor de leesbaarheid 

van de figuur en voor het specifiek in beeld brengen van de gevolgen van de Participatiewet houden we 

echter het bijstandsniveau in dit plaatje constant.  

• Oranje: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Het aantal Wsw-ers neemt 

geleidelijk af, omdat de toegang tot de Wsw per 1-1-2015 is gestaakt. Op 1 januari 2015 waren er ruim 

103.000 Wsw-ers (90.000 arbeidsjaren). Het zittend bestand houdt de oude rechten. Uiteindelijk zal iedereen 

uit de Wsw zijn gestroomd. Vandaar de afname tot 0 in de figuur.  

• Blauw: Het Ministerie van SZW gaat ervan uit dat gemeenten gemiddeld voor drie Wsw-ers die uitstromen 

één beschutte arbeidsplek creëren. Inwoners kunnen een indicatie aanvragen bij het UWV. Het gaat dan om 

de plaatsing van mensen met arbeidsvermogen, die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Deze 

categorie wordt ook wel ‘Nieuw beschut’ genoemd. Gemeenten zijn, zodra een inwoner met een indicatie een 

beroep doet op de gemeenten voor ondersteuning, plekken te realiseren tot aan de aantallen die zijn 

opgenomen in een ministeriële regeling (de taakstelling). 
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• Geel: Het ministerie gaat er eveneens vanuit dat mensen met een beperking die wél bij reguliere werkgevers 

aan de slag kunnen, ten minste tot op het niveau van de oude Wsw aan de slag worden geholpen. Dit betreft 

de mensen die via een loonkostensubsidie (LKS) aan de slag worden geholpen bij werkgevers.  

Het totaal aantal mensen dat met ondersteuning van de gemeenten aan de slag gaat, blijft dan op het niveau 

van de oude Wsw. Het gaat dan om de kleuren blauw en geel in de figuur; dit is qua omvang vanaf 2050 

uiteindelijk gelijk aan het oranje vlak in 2015.  

Dit betreft een grote wijziging ten opzichte van de voormalige Wsw. Een belangrijke doelstelling is inclusie, 

waardoor mensen met een arbeidsbeperking die voorheen intern binnen het sw-bedrijf aan de slag gingen, 

nu zoveel mogelijk worden geplaatst en begeleid bij reguliere werkgevers. Landelijk hebben werkgevers zich 

gecommitteerd aan de zogenoemde banenafspraak, waarbij zij hebben toegezegd om op landelijk niveau 

voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te realiseren.  

• Rood: De omvang van deze groep neemt echter toe. Gemeenten worden namelijk ook verantwoordelijk voor 

de groep mensen die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en die voorheen in de Wajong zou zijn 

terecht gekomen (en niet in de Wsw). Deze groep wordt steeds groter. De verwachting van het ministerie is 

dat uiteindelijk ten opzichte van de oorspronkelijke aantallen (landelijk 375.000 mensen in de bijstand, 90.000 

mensen in de Wsw) 135.000 mensen extra gebruik zullen maken van ondersteuning vanuit de Participatiewet. 

Ook voor deze groep is het doel om ze zoveel mogelijk regulier aan de slag te helpen en waar nodig een 

loonkostensubsidie en/of begeleiding in te zetten.  

Uitdaging gemeenten 

Gemeenten hebben onder de Participatiewet derhalve de uitdaging om elk jaar meer mensen aan de slag te 

krijgen. Het gaat om een groep met arbeidsbeperkingen, die zonder ondersteuning niet in staat is om aan de slag 

te komen en te blijven. Enerzijds wordt de groep steeds groter door het grotendeels afsluiten van de Wajong, die 

door het UWV wordt uitgevoerd. Anderzijds gaat het om het aan de slag krijgen van mensen die voorheen een 

plek kregen in het kader van de Wsw. Het nieuwe instrumentarium bestaat vooral uit de loonkostensubsidie en 

beschutte arbeid. Belangrijk is dus dat het gemeentelijk beleid rekening houdt met een groep die elk jaar groter 

wordt en dat de uitvoering daarop wordt afgestemd.  

Tegelijkertijd zijn en worden de beschikbare middelen vanuit de rijksoverheid ingeperkt. Van 2010 tot 2018 zijn de 

klassieke re-integratiemiddelen met 2/3e omlaag gebracht. Voor de doelgroep met beperkte loonwaarde die 

geleidelijk aan in de plaats komt van de Wsw is per persoon gemiddeld €15.000,- beschikbaar, terwijl per Wsw-er 

gemiddeld €25.000,- beschikbaar is. Om dezelfde aantallen te kunnen blijven ondersteunen, zijn gemeenten 

feitelijk gedwongen om op zoek te gaan naar steeds efficiëntere manieren om mensen aan de slag te helpen en te 

houden.  

Bovendien is sprake van een zeer complexe financieringssystematiek. De middelen komen vanuit de rijksoverheid 

bij de gemeente binnen via drie kanalen (zie bijlage): (1) het bijstandsbudget (BUIG), (2) de integratie-uitkering 

sociaal domein (re-integratiemiddelen) en (3) de algemene uitkering in het gemeentefonds (cluster inkomen en 

participatie ten behoeve van de uitvoeringskosten Participatiewet, het minimabeleid en sinds 2019 het klassieke 

re-integratiebudget). Voor een deel kan de hoogte van de beschikbare middelen goed worden ingeschat. Voor 

een ander deel is dat lastig, met name voor het bijstandsbudget (ruim de helft van het totale budget). Dat leidt tot 

onzekerheid bij de beleidsvorming en het inschatten van de kosten en de opbrengsten van het beleid. Belangrijk 

is dat gemeenten zich daar goed van bewust zijn. Feitelijk is de Participatiewet een groot experiment. Keuzes 

worden gemaakt in onzekerheid. De uitkomst is onzeker. Het is daarom belangrijk dat met elkaar goede en 

duidelijke keuzes worden gemaakt, dat de uitkomsten worden gemonitord en dat waar nodig het beleid en 

uitvoering worden bijgesteld.  
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Kortom, gemeenten staan voor de uitdaging om beleid te ontwikkelen voor een steeds grotere groep mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat geïntegreerd wordt met het bestaande beleid voor de nieuwe 

doelgroep. Ook zal de uitvoering hierin mee moeten bewegen: wat doe je met het klassieke sw-bedrijf? Wat doe 

je jaarlijks met de vrijvallende capaciteit door het krimpen van de klassieke Wsw? En wat wordt de rol van de 

voormalige afdelingen werk en inkomen en het Werkgeversservicepunt?  

Hoe doen gemeenten het?  

De Participatiewet is in 2019 in opdracht van het ministerie van SZW geëvalueerd. We staan feitelijk nog maar aan 

het begin van de invoering van de Participatiewet. Omdat sprake is van een geleidelijk proces gaan er decennia 

overheen, voordat de Participatiewet volledig is ingevoerd.  

Het SCP voerde een belangrijk deel van de evaluatie uit. SCP was kritisch op de resultaten van de Participatiewet. 

De conclusie was dat de invoering van de Participatiewet nauwelijks heeft geleid tot verhoging van de 

baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper 

een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op 

werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie verslechterde 

echter en het gaat vaker om tijdelijk werk. 

Berenschot constateert dat het totaal aantal mensen met een beperking dat door gemeenten aan de slag wordt 

geholpen gelijk is, terwijl de doelgroep waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, groter is dan het 

oorspronkelijk aantal Wsw-ers. Er zijn echter grote verschillen tussen gemeenten. In sommige gemeenten zijn veel 

mensen met een loonkostensubsidies aan de slag geholpen, terwijl in andere gemeenten het aantal nog beperkt 

is. Specifiek voor de doelgroep ‘nieuw beschut’ blijkt dat de aantallen die aan de slag geholpen worden lager zijn 

dan door het ministerie van SZW geraamd. Maar ook hier zien we grote verschillen tussen gemeenten. In 

sommige gemeenten zijn relatief veel mensen met de indicatie beschut aan het werk, terwijl de aantallen in 

andere gemeenten achter blijven. In totaal zijn 20.000 mensen met een loonkostensubsidie aan de slag geholpen. 

Daarvan is de helft werkzaam in een (voormalig) sw-bedrijf. De raming was dat in 2020 6.000 mensen op een 

nieuw beschutte werkplek aan de slag zou zijn geholpen. De realisatie is 3.300 werkplekken.  

Een specifieke groep is de groep jonggehandicapten die geen uitkering ontvangt, terwijl zij voorheen, onder de 

Wajong vaak wel een uitkering zouden hebben ontvangen. Het gaat om de nieuwe groep nuggers. De helft van 

deze groep is bekend met de mogelijkheid om hulp te krijgen vanuit de gemeente, en de helft van de groep die 

behoefte heeft aan hulp, slaagt er niet in om daadwerkelijk hulp te krijgen. Zo’n 20% van de jonggehandicapte 

nuggers heeft hulp ontvangen. Zij zijn meestal tevreden over deze hulp (Inspectie SZW, 2019).  

Toekomstige ontwikkelingen 

Het terrein van werk en inkomen bevindt zich in een turbulente omgeving. De aandacht van gemeenten voor dit 

vraagstuk was in de afgelopen relatief beperkt. Veel zorg ging uit naar de financiële, sociale en maatschappelijke 

vraagstukken rond Wmo en Jeugd. De ontwikkelingen op het terrein van de Participatiewet leken vooralsnog 

beperkt. Belangrijke ontwikkelingen waren de instroom van statushouders die vaak een beroep deden op de 

bijstand en de toenemende (financiële) knelpunten bij (voormalige) sw-bedrijven. De instroom van de nieuwe 

doelgroep met een arbeidsbeperking kwam op gang, maar bleef als aandeel in het totale aantal 

bijstandsgerechtigden nog relatief beperkt. Tegelijkertijd kwamen steeds meer mensen vanuit de bijstand aan de 

slag, door de relatief gunstige conjuncturele omstandigheden.  

De komende jaren ziet het beeld er waarschijnlijk anders uit. De conjuncturele gevolgen van de Corona-crisis 

leiden waarschijnlijk tot een forse verhoging van het aantal bijstandsgerechtigden. In het meest ongunstige 

scenario van het Centraal planbureau verdubbelt het aantal mensen in de bijstand. Het aandeel mensen met een 

arbeidsbeperking in de bijstand wordt door de autonome ontwikkeling in de Participatiewet steeds groter.  
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Tegelijkertijd ontstaat op landelijk niveau steeds meer het besef dat er hard is ingegrepen. Het aantal mensen met 

een uitkering is onnodig hoog. Belangrijke recente onderzoeken zijn De waarde van werk (WRR, 2019), In wat voor 

land willen wij werken? (commissie Borstlap, 2020) en de brede maatschappelijke heroverweging5 (2020). 

Geconstateerd wordt dat Nederland ondertussen in de westerse wereld onderaan staat qua bestedingen aan 

actief arbeidsmarktbeleid. Belangrijke voorstellen die worden gedaan zijn meer investeren in bewezen effectieve 

re-integratie-instrumenten, zoals persoonlijke begeleiding, lagere caseload, ondersteuning en scholing, ontzorgen 

werkgevers en focus op investeren in werk. Ook bestaat er een sterk pleidooi voor basisbanen en meer vormen 

van detachering. Het is nog niet bekend wat dit betekent voor het landelijk beleid. Mede afgaand op de landelijke 

verkiezingsprogramma’s, moet er rekening mee worden gehouden dat hier afspraken over worden gemaakt door 

het nieuwe kabinet vanaf 2021.  

 

 

5 Ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis, zijn op alle ministeries mogelijke 

hervormingen en koerswijzigingen in kaart gebracht. Deze voorbereidingen heten de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. 

Het doel is om beleidsmakers van de toekomst breed inzicht te geven in de opties en mogelijkheden die er zijn in economische 

voor- en tegenspoed. De beleidskeuzes en mogelijke gevolgen zijn onafhankelijk en zonder kabinetsoordeel gepresenteerd.  
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Bijlage: Financiering Participatiewet 

Rijksbudgetten  

Gemeenten ontvangen via drie kanalen geld van de Rijksoverheid voor de financiering van de Participatiewet: het 

bijstandsbudget (ook wel BUIG of inkomensdeel genoemd), het Participatiebudget en de algemene uitkering in 

het gemeentefonds.  

Tabel. Financiering van de Participatiewet.  

Beschikbare budgetten  Gemeentelijke uitgaven  

Bijstandsbudget  • Bijstandsuitkeringen  

• Loonkostensubsidies  

Participatiebudget  

• WWB-klassiek  

• Wsw  

• Begeleiding regulier  

• Begeleiding nieuw beschut  

• Voormalig Wajong  

 

• Re-integratiekosten  

• Loonkosten en overige kosten Wsw  

• Plaatsing en begeleiding nieuwe 

doelgroep  

Algemene uitkering GF  

• Cluster inkomen en participatie  

• Uitvoeringskosten sociale dienst  

• Minimabeleid  

  

Aan de linkerkant staan de drie verschillende budgetten. Aan de rechterkant staat waar de budgetten voor 

bedoeld zijn. De middelen zijn vrij besteedbaar. Dat laat onverlet dat aan iedereen die recht heeft, een uitkering 

moet worden verstrekt. Ook voor de Wsw-middelen geldt dat iedereen die recht heeft op Wsw salaris dient te 

ontvangen.   

In de volgende grafiek zien we de bedragen die gemeenten landelijk naar verwachting in 2020 ontvangen (stand 

septembercirculaire 2019).   

  

Figuur. Bedragen die gemeenten landelijk naar verwachting in 2020 ontvangen.  

Hierna gaan we dieper in op de verschillende budgetten.   

Bijstandsbudget  

Gemeenten ontvangen jaarlijks het bijstandsbudget voor het betalen van bijstandsuitkeringen en LKS. Er wordt 

eerst op basis van de ramingen van het Centraal planbureau (CPB) een macrobudget vastgesteld. Het 

macrobudget wordt vervolgens verdeeld op basis van zogenoemde objectieve factoren. Objectieve factoren zijn 



64327 – Vertrouwelijk 24 

 

  

factoren die niet direct gerelateerd zijn aan de totale bijstandsuitgaven en die niet direct door gemeenten te 

beïnvloeden zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal alleenstaande ouders, het aantal minderheden en het aantal 

corporatiewoningen in de gemeente. Gemeenten met minder dan 40.000 inwoners ontvangen een aandeel dat 

geheel of gedeeltelijk verdeeld wordt op basis van de historische bijstandsuitgaven. Het budget voor gemeenten 

met meer dan 40.000 inwoners staat los van de werkelijke totale uitgaven.   

Participatiebudget  

Naast het bijstandsbudget, ontvangen gemeenten middelen voor de re-integratie en begeleiding. Het gaat om 

middelen voor het re-integreren van de klassieke doelgroep onder de bijstandswet, het re-integreren en 

begeleiden van de nieuwe doelgroep en voor de financiering van de Wsw.   

Het budget voor de Wsw wordt elk jaar lager omdat de instroom tot de Wsw is gestopt. Tot en met 2020 wordt 

een elk jaar grotere efficiency-korting doorgevoerd op het budget. Het budget gaat verder elk jaar omlaag, omdat 

het aantal Wsw-ers omlaag gaat. Omdat het aantal Wsw-ers daalt tot uiteindelijk nul, gaat ook het budget voor 

de Wsw omlaag naar nul.   

  

Figuur. Budgetten Participatiewet.  

Binnen de Participatiewet is een nieuw budget Wsw vastgesteld en een budget voor de nieuwe doelgroep. In 

bovenstaande grafiek is dat het oranje deel. Elk jaar ontvangt de gemeente een budget voor de nieuwe 

doelgroep. Het budget voor de nieuwe doelgroep (nieuw beschut, begeleiding regulier en voormalig Wajong) 

wordt elk jaar groter.   

Tot slot ontvangt de gemeente in het Participatiebudget ook het klassieke re-integratiebudget voor de Wet werk 

en bijstand.   

Gemeenten ontvangen het participatiebudget via de zogenoemde integratie-uitkering sociaal domein. De 

middelen voor klassiek WWB zijn in 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds  

Cluster inkomen en participatie in de algemene uitkering in het gemeentefonds  

In de algemene uitkering in het gemeentefonds ontvangen gemeenten het cluster inkomen en participatie. Het 

cluster inkomen en participatie is bedoeld voor het betalen van de uitvoeringskosten van de Participatiewet en het 

minimabeleid (met name bijzondere bijstand en schuldhulpverlening). In totaal zit er circa €2,4 mld in het cluster 

I&P (stand septembercirculaire 2019).   

De middelen worden verdeeld op basis van verschillende factoren, zoals het aantal inwoners, het aantal mensen 

met een laag inkomen en het aantal bijstandsgerechtigden. Het gemeentelijk aandeel in de verdeling beweegt 

dus (in tegenstelling tot het bijstandsbudget) mee met het werkelijk aantal bijstandsgerechtigden,.   
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Daarnaast beweegt het budget mee met de rijksuitgaven via de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek. Dat 

betekent dat als de rijksuitgaven omhoog gaan, het gemeentefonds automatisch mee omhoog beweegt. Daarmee 

gaat het cluster I&P ook automatisch omhoog.   

Tot slot  

De financiering gaat naar verwachting per 2022 veranderen. De participatiemiddelen voor de doelgroep 

begeleiding regulier gaan naar de algemene uitkering in het gemeentefonds (cluster I&P). De verdeling van het 

cluster I&P wordt herijkt. Dat kan leiden tot herverdeeleffecten. De middelen voor nieuw beschut en voor 

de Wsw komen in een zogenoemde decentralisatie-uitkering. Het bijstandsbudget blijft bestaan, zoals het nu is. 

Hier worden geen (grote) veranderingen verwacht.  
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

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

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

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

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

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

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

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

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

van een vraagstuk aan te pakken. 

 

Berenschot B.V. 

Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 

/berenschot 
 



RAADSVOORSTEL  

 

*Z1BDBC88946* 
 

Naam programma: 

10 Werk en inkomen 

  

Onderwerp: 

Raadsvoorstel wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ 

 

Aanleiding: 

Op 17 december 2019 is het Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 (RV 19.0110) door uw raad 

vastgesteld. Eén van de speerpunten in dit plan was uitvoering te geven aan de doorontwikkeling van 

DZB Leiden. Naar aanleiding daarvan is de Toekomstvisie DZB Leiden 2030 opgesteld, zoals we via 

dit voorstel aan uw raad presenteren. Dit doen we middels een wensen en bedenkingen procedure. 

Hierover bent u tussentijds geïnformeerd in de procesbrief van 9 september 2020 over dit onderwerp 

(BW 20.0416). 

 

Waarom deze toekomstvisie? 

De komende jaren krijgt DZB Leiden te maken met een aantal ontwikkelingen, waardoor het nodig is 

de strategische koers en het bedrijfsmodel tegen het licht te houden. Deze ontwikkelingen zijn: 

1. Kosten en opbrengsten dreigen op termijn uit balans te raken door de krimp van het aantal 

Wsw-medewerkers en teruglopende subsidies; 

2. Transformatie naar inclusieve arbeidsmarkt, vanwege instroom nieuwe doelgroepen 

(voormalig Wsw en Wajong) en de beweging naar zo regulier mogelijk werk; 

3. Extra (financiële) druk op DZB Leiden door de coronacrisis. 

 

De toekomstvisie komt voort uit een bestuurlijke opdracht van het Leidse college van B&W. Het 

college heeft DZB Leiden gevraagd een onderbouwde visie op te stellen, zodat het bedrijf ook in de 

toekomst de re-integratiedoelen van gemeente kan behalen. Het doel van de toekomstvisie is het 

bieden van een heldere bestuurlijke visie in welke richting DZB Leiden zich zal ontwikkelen. 

 

Doel:  

Met het voorstel wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te 

uiten op het voorgenomen besluit tot het vaststellen van de ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ als 

richtinggevend kader. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van DZB 

Leiden als toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf voor werkzoekenden in de Leidse regio. 

 

 

 

 

 

Rv. nr.:        

 

B en W-besluit d.d.:        

B en W-besluit nr.:        

 



Kader: 

 Beleidsevaluatie Participatiewet 2019 (BW 19.0099) 

 Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023  (RV 19.0110)  

 Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ 2018-2022 

 Participatiewet 2015 

 Re-integratieverordening Participatiewet 2017 (RV 17.0046) 

 Visie sociaal domein ‘Iedereen telt en doet mee’ 2019 (RV 19.0029) 

 

Overwegingen: 

Onze overwegingen voor de toekomstvisie zijn gebaseerd op een proces dat de afgelopen maanden 

is doorlopen. Een speciaal hiervoor opgericht programmateam (PT) heeft de toekomstvisie 

uitgewerkt, bestaande uit een externe programmamanager en medewerkers van DZB en gemeente 

Leiden. Het PT werkte intensief samen met de directie en ondernemingsraad van DZB Leiden en de 

gemeentelijke opdrachtgevers. De stappen in dit proces: 

1. Strategische verkenning 

2. Selectie kansrijke ontwikkelrichtingen 

3. Uitwerking business cases 

4. Besluitvorming 

 

Op grond van de strategische verkenning, selectie van kansrijke richtingen en de uitwerking van de 

business cases, wil het college de volgende maatregelen nemen om DZB Leiden toekomstbestendig 

te maken: 

1. Kosten en opbrengsten in balans te brengen door de DZB-organisatie (ambtelijke formatie) te 

laten meekrimpen met de krimp van de Wsw-populatie. 

2. Sociale werkgelegenheid te blijven bieden voor werkzoekenden met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, door samenwerking met marktpartijen op te zetten in de vorm van publiek-

private-samenwerking (PPS). 

3. De ontwikkelfunctie van DZB Leiden verder uit te bouwen om werkzoekenden met een 

afstand tot de arbeidsmarkt goed te kunnen begeleiden naar werk bij reguliere werkgevers 

(‘springplank’ naar reguliere arbeidsmarkt). Daarbij invulling te geven aan het voorgestelde 

‘Werktaaltraject’ bij de Leerwerkbedrijven van DZB in de vorm van een pilot. 

 

In het bijgevoegde ‘Eindrapport Toekomstvisie DZB Leiden 2030’ kunt u alle bevindingen, conclusies 

en aanbevelingen lezen. Ook leest u in dit stuk de toekomstschetsen voor de doelgroep van DZB 

Leiden. De volledige business cases, die zijn uitgewerkt en doorgerekend door adviesbureau 

Berenschot, leest u in de bijgevoegde rapporten: 

 BC-1: Meerjarig financieel beeld Leerwerkbedrijven en effecten toepassing publiek private 

samenwerking (PPS-en); 

 BC-2: Uitbouwen van de ontwikkelfunctie Leerwerkbedrijven. 

 

Financiën: 

In de business cases is te lezen dat de transformatie van DZB Leiden binnen de financiële kaders 

gerealiseerd kan worden. Een belangrijke voorwaarde om binnen deze kaders te blijven, is het laten 

meekrimpen van de DZB-organisatie (ambtelijke formatie) met de krimp van de Wsw-populatie. Dit 

levert de grootste besparing op voor DZB Leiden. De maatregelen uit business case 1 (meekrimpen 

met Wsw en opzetten PPS) leveren een besparing op van     € 4,1 mln. in 2030. De investeringen in 

het uitbouwen van de ontwikkelfunctie en de pilot ‘Werktaaltraject’, zoals uitgewerkt in business case 



2, bedragen € 550.000,- per jaar. In de beginjaren zal inzet van de DZB-reserves nodig zijn om de 

transformatie mogelijk te maken. 

 

Inspraak/participatie: 

Er is geen inspraakperiode voor de toekomstvisie. Het vaststellen van de Toekomstvisie DZB Leiden 

2030 is een collegebevoegdheid. Het betreft de uitwerking van de kaders uit het Beleidsplan Werk en 

Participatie 2019-2023 (RV 19.0110). In het proces zijn de volgende stakeholders betrokken: DZB 

Leiden (directie, OR, financiën, meerdere afdelingen), ambtelijke opdrachtgevers (PMO, BMO, JA-

projecten, gemeentesecretaris en bestuur), Leidse regiogemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, 

Zoeterwoude en Voorschoten) en adviesraad sociaal domein (inplannen na voorgenomen besluit op 

15 december 2020). 

 

Evaluatie: 

DZB Leiden zal het college van B&W periodiek informeren over de voortgang van de implementatie 

van de toekomstvisie en het transformatieplan.  

 

Bijgevoegde informatie: 

 Eindrapport Toekomstvisie DZB Leiden 2030 

 Business case I: meerjarig financieel beeld en effecten PPS dd 9 november 2020  

 Business case II: uitbouwen ontwikkelfunctie DZB Leiden dd 30 november 2020 

 Procesbrief Toekomstvisie DZB Leiden d.d. 9 sep 2020 (BW 20.0416) 

  



RAADSBESLUIT: 

 

De raad van de gemeente Leiden: 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel       van 2020), mede gezien 

het advies van de commissie,  

 

BESLUIT 

1. De volgende wensen en/of bedenkingen ter kennis aan het college over te brengen: 

 

Gedaan in de openbare raadsvergadering van, 

 

de Griffier,  de Voorzitter, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder:  

Yvonne van Delft 
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