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Bijlagen - 
 

Inleiding 

In 2015 is aan uw Raad toegezegd dat u regelmatig wordt geïnformeerd over de P&C-documenten van 

Werkpas Holding B.V.  Daarom informeren wij u over de tussentijdse rapportage 2019 en het verwachte 

jaarresultaat 2019 van de Holding. Daarnaast melden wij u de recente ontwikkelingen rondom het onderdeel 

Leerwerkbedrijf “Perspectief”. 

 

Wethouder Snoek heeft in zijn rol als aandeelhouder op 5 september jl.  de leden van de commissie Bestuur 

geïnformeerd dat de Holding het jaar 2019 naar verwachting met een negatief financieel resultaat zal 

afsluiten en dat dit het gevolg is van het wegvallen van de ESF-bijdrage bij het onderdeel Perspectief. Daarbij 

heeft hij aangegeven dat overleg plaatsvindt om te komen tot een duurzaam en structureel model voor 

Perspectief.  

 

Tussentijds financieel resultaat 2019 Werkpas Holding B.V.  

Het financiële resultaat tot en met het derde kwartaal 2019 is aanzienlijk negatief: alle afzonderlijke bedrijven 

melden een negatief resultaat. Dit is opmerkelijk omdat nomaliter de meeste bedrijven positieve financiële 

resultaten laten zien waardoor het financiële jaarresultaat van de Holding als geheel in de afgelopen jaren 

positief eindigde. Volgens de directie is voor het merendeel sprake van incidentele nadelen inzake 

noodzakelijke inhuur van derden, hogere bedrijfskosten, lagere omzet en tegenvallende resultaten van de 

kringloopwinkels. Het wegvallen van de ESF-bijdrage zorgt bij het onderdeel Perspectief voor een extra 

nadeel. De directie verwacht dat het jaar 2019 met een negatief resultaat van ca. € 350.000 zal worden 

afgesloten. Het eigen vermogen van de Holding is met ruim € 500.000 in staat om het negatieve jaarresultaat 

over 2019 op te vangen. Ondanks de nadelige financiële resultaten blijven de maatschappelijke resultaten 

van de bedrijven over het algemeen op niveau.  
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Ontwikkelingen rondom Perspectief 

De voortijdige uitputting van de landelijk beschikbare ESF middelen over 2019 en 2020 heeft mede 

veroorzaakt dat ook Leerwerkbedrijven van Perspectief in financiële problemen zijn gekomen.  

Over 2019 is door betrokken partners (onderwijsveld, gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond  

en Werkpas Holding)  financiële compensatie gerealiseerd. 

 

Voor het jaar 2020 is een aantal scenario’s uitgewerkt ter dekking van de voor dat jaar verwachte financiële 

tekorten. Overeenstemming is bereikt over het scenario waarin het meest verliesgevende deel, Scheepswerf 

Chinook, per 1 januari 2020  wordt gesloten. De overige onderdelen van het Leerwerkbedrijf (horeca, bouw) 

gaan wel door in 2020. In dit scenario kunnen de 13 jongeren die nu een traject volgen bij Chinook dit afma-

ken (tot eind 2020 bij IJmuiden Metaal). Daarmee is ons voornaamste doel bereikt, namelijk het behoud in 

2020 van deze voorziening voor kwetsbare minderjarigen. In het kader van de vorming van een Participatie-

bedrijf zal worden onderzocht waar de activiteiten van die overige onderdelen het beste kunnen worden 

ondergebracht. 

 

Om de begroting 2020 van Perspectief sluitend  te maken is geput uit een reservering (in Kadernota 2019 

Haarlem) voor het wegvallen  van de ESF subsidie van € 86.000. Verder wordt aan de betrokken 

onderwijsinstellingen en regiogemeenten een éénmalige extra bijdrage gevraagd. Daarmee kan de begroting 

2020 van de overige onderdelen van Perspectief sluitend worden. Vanaf 2021 wordt verwacht dat wederom 

een beroep op ESF-subsidie kan worden gedaan; de begroting 2021 van Perspectief kan dan sluitend worden 

opgesteld.  

 

Met de sluiting van de scheepswerf Chinook zijn (éénmalige) frictiekosten gemoeid; de definitieve omvang 

van die kosten is nog in onderzoek. Een voorlopige schatting gaat uit van een maximaal bedrag ad € 275.000. 

Risico hierbij is dat vooralsnog geen volledige financiële dekking voor deze frictiekosten binnen de Holding 

beschikbaar is. Samen met de directie wordt onderzocht welke mogelijkheden kunnen worden aangewend 

om de frictiekosten te verlagen, bijvoorbeeld door synergievoordelen met activiteiten binnen de GR Paswerk. 

De Raad van Advies van Perspectief zal nog worden geconsulteerd.  

 

Verdere wordt onderzocht of  via het MBO een RIF (Regionaal Investeringsfonds MBO) kan worden ingediend 

in 2020, samen met Perspectief.  

 

Op 4 december a.s. is een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Werkpas Holding B.V. gepland, 

waarin definitieve besluitvorming over de sluiting van de scheepswerf Chinook aan de orde zal zijn, tezamen 

met het vaststellen van de begroting 2020 van de Holding. Mochten de resultaten van die vergadering 

daartoe aanleiding geven, dan zal de Raad daarover begin januari worden geïnformeerd.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                                              de burgemeester 

 

 


