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Geachte leden van de raad, 

Zoals wij afgelopen jaar met elkaar hebben afgesproken, houden wij u op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen en voomemens rondom de gemeenschappelijke 
regeling Paswerk, die belast is met de uitvoering. 
In de commissie Samenleving van 29 januari j l . heeft mevr. J. Langenacker u al 
kort iets verteld over het strategisch plan dat nu in de maak is en over het feit dat 
daamaast een reorganisatie wordt doorgevoerd van het management en de 
ondersteunende diensten en stafafdelingen van Paswerk. Hiervoor is Paswerk 
verplicht om een reorganisatievoorziening te vormen, die bij de behandeling van de 
jaarrekening GR Paswerk 2014 zichtbaar wordt. Wij melden u in deze brief alvast 
graag meer hierover. 

Ook willen wij het goede nieuws met u delen dat Paswerk een goed jaar heeft 
gedraaid en dat we verwachten dat de GR Zuid-Kennemerland afgelopen jaar een 
positief resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van ongeveer € 500.000 behaalt. 

Krimpende bedrijfstak 
Eind 2014 is door de invoering van de Participatiewet officieel een einde gekomen 
aan de WSW, daarmee houdt de instroom van nieuwe WSW medewerkers op. 
De WSW in Zuid-Kennemerland wordt uitgevoerd door Paswerk. De huidige 
werknemers behouden hier hun rechten en mogen in de 'oude regeling' door blijven 
werken. De verwachting is dat elk jaar 4 a 5% van het aantal mensen uit de regeling 
stroomt en daarmee is de WSW een krimpende bedrijfstak geworden. Een krimpend 
bedrijf zal zich op diverse manieren moeten aanpassen. 

Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor deze doelgroep en de uitvoering van de WSW ligt bij 
de vijf gemeenten (via de GR) in Zuid-Kennemerland. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Per 1 januari 2015 waren er in totaal nog 970 WSW-ers in dienst van Paswerk. In 
de komende driejaar neemt dit aantal af met circa 130 WSW-ers tot circa 840 
medewerkers. Als we tien jaar vooruit kijken (2025), neemt het aantal WSW-ers 
verder af tot ongeveer 500, omdat dan de grote pensioengolf heeft plaats gevonden. 

De vergoeding die we van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening is al jaren onvoldoende om de kosten van de salarissen van de 
WSW-ers te betalen. Desondanks heeft het Rijk besloten de vergoeding per 
WSW-er de komende jaren verder te verlagen. Als gemeente financieren we het 
tekort op de sociale werkvoorziening (hogere loonkosten dan subsidie) uit het 
voormalig Participatiebudget. Dit gaat ten koste van middelen die we kunnen 
inzetten voor re-integratie. Daarom is het noodzakelijk om de kosten van de sociale 
werkvoorziening meer in overeenstemming te brengen met de inkomsten. 

Verder zijn per 1 januari 2015 de re-integratie en dagbestedingsactiviteiten uit de 
gemeenschappelijke regeling gehaald (Werkpas Holding BV), hetgeen ook 
gevolgen heeft voor de organisatie van de gemeenschappelijke regeling SW 
Paswerk. 
De conclusie is dat door het dalend aantal SW-ers, de splitsing van activiteiten én 
door de subsidieverlaging, aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Strategisch plan 
Het bestuur van Paswerk heeft daarom besloten om samen met de gemeenten een 
strategisch plan op te stellen voor de komende vier jaar (t/m 2018). Dit is ook 
vastgelegd in de Haarlemse begroting van 2015waarin taakstellingen zijn 
opgenomen op de uitgaven voor de sociale werkvoorziening. Het strategisch plan is 
nodig om invulling te geven aan deze taakstellingen. Het plan beschrijft de keuzes 
en plannen van Paswerk om gefaseerd enerzijds kosten te besparen en anderzijds 
het verdienvermogen te optimaliseren. We streven ernaar om het strategisch plan 
eind april in het DB en in de colleges besproken te hebben, zodat we dit vervolgens 
(april/mei), voor de komende Kademota, aan de raden kunnen sturen. 
De bedoeling is om voor de zomer alles formeel besloten te hebben. In de periode 
na 2019 wordt er, gegeven de krimp, opnieuw gekeken naar de exploitatie van het 
bedrijf. 

Reorganisatie Paswerk 
Aangezien er dit jaar al een taakstelling ligt en we bij reorganisaties te maken 
hebben met een lange doorlooptijd, heeft het Dagelijks en Algemeen Bestuur van 
Paswerk besloten de reorganisatie van het ambtelijk apparaat naar voren te halen. 
Dit zorgt nl. in de toekomst voor een belangrijke kostenbesparing. De inkrimping 
van het personeel bij Paswerk zal in fases tot stand komen. 

In de eerste fase zal de ambtelijke formatie met dertien fte's terug worden gebracht 
(van 82 fte in 2015 naar 69 fte per 1-1-2018). Dit gaat gedeeltelijk door middel van 
natuurlijk verloop (pensionering) en in ongeveer acht gevallen is gedwongen 
ontslag onvermijdelijk. Mede vanwege de ambtelijke status van een deel van deze 
medewerkers, kunnen de kosten oplopen (conform CAO en aanvullende wettelijke 
wachtgelden). Natuurlijk bestaat de inspanningsverplichting om, waar mogelijk, 
mensen te herplaatsen of van werk naar werk te begeleiden. 



Haarlem 

Reorganisatievoorziening 
Naar verwachting realiseert de GR Zuid-Kennemerland in 2014 een positief 
resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van ongeveer € 500.000. 
De kosten van de V tranche van reorganisatie worden ruwweg ook geraamd op 
€ 500.000 en bestaan voornamelijk uit de afvloeiingskosten van het personeel. 
De vorming van een reorganisatievoorziening is in deze situatie verplicht en vloeit 
voort uit de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (jaarrekening). 
Het definitieve rekeningresultaat 2014 van de gemeenschappelijke regeling komt 
bij de behandeling van de jaarrekening GR Paswerk 2014 in de raad aan de orde. 
Daarin wordt deze voorziening opgenomen. 
De feitelijke kosten van de reorganisatie l e tranche die in 2015 gemaakt worden, 
komen ten laste van deze voorziening. Het tweede deel van de reorganisatie zal in 
2016 plaatsvinden, de schatting is dat deze ronde maximaal € 400.000 gaat kosten. 
Bij de definitieve besluitvorming over dit deel van de reorganisatie komt eveneens 
de dekking van deze kosten aan de orde. Er wordt daarbij gestreefd naar een situatie 
waar de deelnemende gemeenten niet hoeven bij te springen door ook het tweede 
deel van de reorganisatie waar mogelijk vanuit de bedrijfsvoering van Paswerk te 
laten dekken. 

Vanwege de beperkte omvang van deze reorganisatie is de OR van Paswerk de 
aangewezen gesprekspartner. Procedureel heeft de OR adviesrecht op de 
herinrichting van de organisatie. De wijze waarop het gehele proces wordt 
vormgegeven, moet worden vastgelegd in een reorganisatieplan. De OR heeft 
hierop recht van instemming. 

Tenslotte 
Paswerk zal het werk in een beschutte omgeving in stand houden (Verpakken, Was, 
Montage) en ook de dienstverlenende werksoorten blijven gehandhaafd, zoals 
Groen, Post en Schoonmaak. Uiteraard blijft individueel- en groepsdetacheren 
bestaan. 

Het beleid van Paswerk is er al jaren op gericht om zoveel mogelijk mensen te 
detacheren of in bedrijfsgebonden activiteiten buiten te laten werken (Groen, 
Schoonmaak, Post etc). Dat is ondanks de economische crisis tot nu goed gelukt. 
Daamaast zorgt Paswerk voor een maximale WSW- opbrengst door naast de 
detachering ook een aantal activiteiten zelf te organiseren. 
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Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben en dat u zich kunt 
vinden in de koers die de GR Paswerk wil ingaan. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris. 

J. Scholten 

de burgemeester. 

mr. B.B. Schneiders 


