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Geachte heer Hovens,
In uw brief dd. 1 december 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde
- een aantal vragen omtrent het mogelijk verdwijnen van de SW-werkplaats aan de Dragonder
te Valkenswaard n.a.v. dpe bezuinigingsplannen 2012-2015 van Ergon.
De vragen luiden:
1. Wanneer was het college op de hoogte van dit traject om te komen tot dit
bezuinigingsplan?
2. Waarom wordt de Raad nu pas geïnformeerd bij het publiekelijk maken van dit
plan? Wat is de reden dat de vertegenwoordiger van het college in het bestuur
van Ergon de Raad niet in een eerder stadium heeft betrokken?
3. Waar wordt de gemelde inhoudelijke discussie over eventuele taken Ergon door
de gemeente gevoerd. En met wie vindt deze discussie plaats en wat zijn de
tussentijdse resultaten?
4. Wat is de concrete uitkomst van het zoveel ontzien van de doelgroep? Waar en
op welke onderdelen wordt dit uitgangspunt NIET gehaald? Hierbij graag de
onderliggende argumenten en cijfers.
5. Hoe groot is het beslag op de gemeentelijke middelen WWnV voor
Valkenswaard?
6. Wat zijn de feitelijke gevolgen de instroomvertraging in de WSW uitvoering
door deze maatregel en wat zijn de cumulatieve cijfers voor de instromers door
deze en de vorige bezuiniging? Ontstaan hierdoor grotere wachtlijsten?
7. Hoe wordt de uitvoering georganiseerd in de WWnV en over hoeveel FTE's
gaat het dan?
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8. Zijn de middelen uit de Herstructureringsfaciliteit van het rijk gelijk aan de 8
miljoen t.b.v. de Ergon gemeenten? Zo niet, wat is dan het positieve of
negatieve verschil.
9. Hoeveel medewerkers moeten er extern worden geplaatst en hoeveel plaatsen
zijn er bij de invoering daadwerkelijk beschikbaar? Wat zijn de praktische
gevolgen voor dit personeel, reizen,meer uren, begeleiding etc,etc. Is hier
budget voor beschikbaar en door wie wordt dit bekostigd?
10. Wat wordt bedoeld met sobere uitvoering arbeidsontwikkeling?
11. Wat wordt bedoeld met overige kosten in kader van bezuinigingen? Graag een
specificatie.
De antwoorden op gestelde vragen zijn:
1. Het plan voor het uitwerken van een bezuinigingsplan is behandeld in de
bestuursvergadering van Ergon op 11 oktober 2011. In deze vergadering is door
het bestuur (waar Wethouder Buiter onderdeel van uitmaakt) besloten om de
opdracht te gegeven aan het Management van Ergon om te komen met een
bezuinigingsplan. De afspraak was gemaakt dat dit plan zal worden besproken
in de bestuurvergadering van 9 december 2011.
2. Het Management van Ergon heeft het bezuinigingsplan 2012-2015 ontwikkeld
en ter bespreking aangeleverd voor de bestuurvergadering van 9 december 2011.
Daarbij heeft men vooraf de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de
inhoud, op dinsdag 8 november. De voorzitter heeft daarop telefonisch
Wethouder Buiter op hoofdlijnen geïnformeerd, gelet op het planonderdeel
sluiting vestiging Dragonder. Vervolgens heeft het management van Ergon
ervoor gekozen om prioriteit te geven in de informatieverstrekking aan de
interne directe betrokkenen (medewerkers van Ergon). Die interne
communicatie heeft zich voltrokken woensdag 16 en donderdag 17 november.
Op 17 november is het College per brief geïnformeerd door Ergon. Deze briefis
door ons vervolgens diezelfde dag nog doorgezonden naar de gemeenteraad, om
daarmee te voorkomen dat raadsleden dit uit de publiciteit zouden moeten
vernemen. Tot slot is d.d. 21 november 2011 een perstoelichting gegeven door
Ergon. Ondanks het feit dat er in de bestuursvergadering van 9 december nog
een besluit genomen diende te worden had het management van Ergon dit plan
dus reeds naar buiten toe gecommuniceerd. Ergon had namelijk het vermoeden
dat zij de bezuinigingsplannen niet langer stil konden houden, waardoor de weg
naar de publiciteit niet meer te controleren zou zijn geweest. Dit zou dan
onvermijdelijk geleid hebben tot wandelgangenpraat, onduidelijkheid en
ongerustheid bij het personeel. Door het te communiceren wilde Ergon zorgen
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voor gestructureerde informatiestroom in hun organisatie. Met deze wijze van
communiceren heeft het management van Ergon gemeend de beste weg te
kiezen. Wethouder Buiter heeft tijdens de bestuursvergadering van 9 december
2011 duidelijk te kennen gegeven aan het management van Ergon dat hij niet
tevreden is over het gelopen proces en dat in ieder geval het bestuur,
voorafgaand aan de communicatie inzake het bezuigingsplan, een besluit had
moeten nemen. Desnoods door het inlassen van een extra bestuursvergadering.
Het management van Ergon heeft hierop te kennen gegeven dat zij hier in de
toekomst gehoor aan zullen geven, indien vergelijkbare zaken zich voordoen.
3. In juli 2011 hebt u de nieuwsbrief 'Impulsz' van het Samenwerkingsverband
Werk & Inkomen ontvangen. Hierin is toegelicht dat de WWNV en de
herstructurering Wsw wordt opgepakt door het 'regionaal project WWNV'. Als
onderdeel van dit project zijn de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant
(inclusief de A2-gemeenten) bezig met het ontwikkelen van toekomstscenario's
voor de Wsw om de (financiële) risico's in de toekomst te beperken. Tot op
heden hebben er diverse regionale brainstormbij eenkomsten plaatsgevonden
waarbij aanwezig waren: de afdelingshoofden van sociale diensten in de regio,
beleidsmedewerkers van diverse gemeenten in de regio en de
directeuren/vertegenwoordigers van de regionale Sw-bedrijven (Atlant, WVK,
WSD en Ergon). Deze brainstormbijeenkomsten hadden als doel om de
betrokken Sw-bedrijven op tal van aspecten met elkaar te vergelijken ten
behoeve van het ontwikkelen van scenario's, het onderzoeken van
samenwerkingsmogelijkheden tussen de Sw-bedrijven en de mogelijkheden te
onderzoeken voor een brede regionale WWNV-organisatie (verbinding tussen
Wsw en sociale diensten). Op 16 november 2011 werd duidelijk dat Atlant,
WSD en WVK daarnaast ook subregionale plannen aan het ontwikkelen zijn
voor hun gemeenten m.b.t. de uitvoering van de Wsw en WWNV binnen hun
eigen werkgebied, waarin geen aandacht is voor regionale verbindingen. Op
basis hiervan is geconcludeerd dat er op dit moment op deze schaal
onvoldoende basis is voor het uitwerken van regionale scenario's en dat
regionale samenwerking op dit moment niet haalbaar is. Sindsdien zijn de
gemeenten in de verschillende S w-regio 's ieder verder gegaan met uitwerken
van een eigen plan. Momenteel is het samenwerkingsverband Werk & Inkomen
daarom drukdoende om, samen met de gemeenten Eindhoven en Veldhoven,
scenario's uit te werken voor de uitvoering van de Wsw/WWNV. Het
bezuinigingsplan van Ergon maakt hier onderdeel van uit. Dit vormt tevens de
basis voor de aanvraag van het herstructureringsfonds Wsw. Uiterlijk op 30
april 2012 dienen de verzoeken tot deelname door de Commissie

herstructurering Wsw ontvangen te zijn. In maart/april 2012 zullen wij u
hierover nader informeren. In maart/april 2012 kunnen dan ook de verschillende
herstructureringsplannen in de regio met elkaar vergeleken worden (indien hier
in de subregio's bereidheid voor is) en kan er nogmaals bekeken worden of er
samenwerking mogelijk is (om te komen tot een brede regionale Wsw/WWNVorganisatie).
4. De concrete uitkomst van het zoveel mogelijk ontzien van de doelgroep in dit
plan is onder andere zichtbaar in het minder bezuinigen/teruggaan in formatie
op de direct aansturende laag in de organisatie: de workcenterleiders en
voormannen in het groen en de productieleiders en assistent productieleiders in
de productie. In de bij dit antwoord gevoegde presentatie over het
bezuinigingsplan zit de hier door u gevraagde informatie, voorzover
beschikbaar, verwerkt. Waar dit uitgangspunt bijvoorbeeld niet helemaal wordt
gehaald is op het aspect begeleiding van de doelgroep. Door de substantiële
teruggang in begeleidingspersoneel op het personeelsvlak en op het terrein van
arbeidsontwikkeling wordt waarschijnlijk ingeleverd op kwaliteit. (Soberdere
uitvoering). Ook al worden de processen en procedures op deze terreinen zoveel
mogelijk aangepast met behoud van kwaliteit. Dit valt nu niet nader te
kwantificeren, wel te monitoren in de doorvoering en uitvoering van dit plan.
5. Het Valkenswaardse aandeel in Ergon is circa 7%.
6. De instroom-consequenties zijn op hoofdlijn verwerkt in de bijgevoegde
presentatie van Ergon. Voor de ontwikkelingen van de wachtlijst van
Valkenswaard zijn allereerst de door het Ministerie vastgestelde taakstellingen
2012 van belang. Voor Valkenswaard is de taakstelling 2012 vastgesteld op
137,75 SE. Dit is fors lager dan de huidige taakstelling (144,54 SE in 2011).
Eind 2011 is er sprake van een absolute realisatie van circa 146 SE. Verder mag
per 1 januari 2013 de nieuwe instroom 'beschut werken' slechts 1/3 deel zijn
van de uitstroom in de Wsw. Vanaf 2013 mogen de gemeenten dus per 3
vertrekkende Wsw'ers (bijvoorbeeld door pensioen) nog maar één persoon laten
instromen. Gezien bovenstaande is het de verwachting dat er in 2012 en 2013
niet of nauwelijks Wsw'ers uit Valkenswaard geplaatst kunnen worden. Wij
willen benadrukken dat dit niet het effect is van het bezuinigingsplan van Ergon,
maar van de lagere rijkstaakstelling in 2012 en de opgelegde instroombeperking
door het Rijk per 2013.
7. Deze vraag is te prematuur om te beantwoorden. In maart/april 2012 wordt u
geïnformeerd over de uitvoeringsscenario's (zie antwoord vraag 3). Afhankelijk
van de keuzes die dan worden gemaakt kan hier nader op worden ingegaan.
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8. Het werkgebied van de gemeenschappelijke regeling Ergon beslaat ongeveer
2% van de landelijke middelen. Uitgaande van een SE-gerelateerde verdeling
van de middelen uit het landelijke Herstructureringsfonds, momenteel 400
miljoen, zal er circa 8 miljoen naar deze regio vloeien.
9. Het aantal te herplaatsen medewerkers zit vervat in de presentatie, en bedraagt
200 - 300 mensen. Waar kan buiten, waar nodig elders in infrastructuur Ergon.
Of die plaatsen extern beschikbaar zijn, te vinden zijn, of vraag en aanbod dan
bij elkaar te brengen is, of de markt 'ontvankelijk' genoeg is voor deze doelgroep
zijn vragen die vooraf niet te beantwoorden zijn. Het zijn taakstellingen die het
plan de uitvoeringsorganisatie oplegt. In zijn algemeenheid heeft dit voor vele
medewerkers van Ergon praktische gevolgen. Welke dat precies zijn is nu niet
aan te geven. In sommige gevallen zal dit voor de medewerkers meer kosten
met zich mee brengen. De kosten die het voor de uitvoeringsorganisatie mee
brengt zitten in de bestaande, slinkende budgetten.
10. Met soberdere uitvoering van arbeidsontwikkeling wordt o.a. bedoeld ophoging
van de caseload van het hierbij betrokken begeleidingspersoneel,
vereenvoudiging van de methodiek, efficiency van processen verhogen, dat
soort dingen.
11. Ook dit zit vervat in de presentatie van Ergon. Met overige kosten worden zaken
bedoeld als:
- Communicatie /PR en marketing (ca. € 100.000/150.000 structureel;
Overige personele kosten in de P&O-sfeer zoals: opleidingen/adviezen/
arbo (vanwege Sw-krimp) en dergelijke.
Sociale uitgaven zoals:
- afdelingsactiviteit € 40 pp
€ 100.000
- kerstpakket € 35 pp
;
€ 90.000
- bijdrage sport en ontspanning/attentiefonds
€ 13.000
- Afscheid/jubilea e.d
„.'€ 85,000
- bovenmatige km-vergoeding (w-w)
€ 50.000
- niet invoeren woon-werk Stichting
€ 75.000
- Theoretische besparing Carnavalsmaandag
€ 50.000
-Totaal
€463.000
NB: De doelstelling is om op deze sociale uitgaven besparing van
€ 200.000,= te realiseren. In overleg met de OR zal bepaald worden op
welke posten daadwerkelijk bezuinigd gaat worden.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,^-"-"/
burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen
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Plan van Aanpak
herstructurering SW 2012 -2015

Resultaten
Procesuitvoering en planning
Risico's
Communicatie
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Wet werken naar Vermogen heeft voor
Ergon 3 effecten:
• Krimp en bezuinigingen op het SW-deel
• Omvorming van het Re-integratiebedrijf
• Strategische discussie over de (regionale)
uitvoering van de WWnV.

\

•Exploitatietekort van ca. € 8 min.
(bij ongewijzigd beleid).
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Effecten beïnvloeden elkaar onderling,
echter dit herstructureringsplan heeft
focus op Sw-deel van Ergon.
• Kijken geïsoleerd naar sw-deel
• Uitkomst strategie-discussie heeft invloed op
positie/inrichting van Ergon in de toekomst
• Noodzaak tot focus op sw-deel blijft in alle
uitkomsten
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Door WWnV veroorzaakte effecten op
het Sw-deel van Ergon zijn:
•Krimp inse's van 1940 in 2012
naar 1720 in 2015

(21'gon | Presteer,

Pian van aanpak herstructurering sw 2012-2015

ap van aanpak herstructurering sw 2012-2015

Probleemstelling

Probleemstelling

Bestuurlijke opdracht:
" 2015 weer budgettair neutraal, of zo dicht
mogelijk daarbij"
- nieuw normbedrag: € 22.050 / se
- aanslag integraal WWnV-budget
" Zorg voor continuïteit van zittende en
toekomstige doelgroep"
" Maak Ergon inpasbaar in toekomstige scenario
voor uitvoering WWnV"
Plan van aanpak herstructurering sw 2012-2015
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Voorgesteld herinrichtingsplan draait aan
3 knoppen:
•Herinrichting van het portfolio
• Reductie van het kaderpersoneel
(ongesubsidieerd direct/indirect)
•Beheersing en reductie van overige kosten.

Plan van aanpak herstructurering sw 2012-2015

Aanpak herinrichting portfolio
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Herinrichting van het portfolio op basis
van scherpere doelstellingen t.w:
• Extern geplaatst van 50% naar
• "Buiten" groeit naar
• "Beschut binnen" reduceert naar

> 55%
> 80%
< 20%

•500 - 600 beschutte plekken (2% van de
toekomstige landelijk 30.000) waarvan:
• 50% in "echt' beschut binnen
• 50% in Groeps/Contractdeta/Beschut Buiten
Plan van aanpak herstructurering Sw 2012-2015
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Uitwerking in het portfolio:
•De businessunit Valkenswaard wordt ultimo
2012 opgeheven.
• De businessunit Grafimedia wordt verkleind en
ultimo 2014 geïntegreerd in LDA.
•De kwekerij wordt (buiten sw-deel)
verzelfstandigd/gecommercialiseerd ultimo
2015 met eigen sluitende exploitatie.

Opheffen van de businessunit
Valkenswaard per ultimo 2012 door:
•Vervreemding afd. Metaal.
• Extern detacheren (liefst incl. gedeelte
werkpakket).
• Intern verdelen over overige businessunits.

i van aanpak herstructurering Sw 2012-2015

t\ van aanpak herstructurering sw 2012-2015

Aanpak
herinrichting portfolio

Aanpak herinrichting portfolio
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Verkleinen Grafimedia en integreren in
LDA door:

De kwekerij wordt buiten het Sw-deel
geplaatst met eigen business-case door:

•Stoppen met instroom
•Focus en behoud "boekjesklanten" en
Ergon/Gemeente

• Sw-instroom stopt (is al praktijk)

•Afbouwen overige grafische markt

•Combinatie metWMO-dagbesteding en/of
werk-leerbedrijf-functie

•Medewerkers en machines huisvesten en
integreren in LD Acht (ultimo 2014)
lan van aanpak herstructurering sw 2012-2015

• Functionele ruggengraat (Incl.40/50 sw-se's)

• Dekkend exploitatie-resultaat.
tn van aanpak herstructurering sw 2012-2015

herinrichting portfolio
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Sturing door het volgende plaatsingsbeleid:

Aanpak
herinrichting portfolio

Extern

Beschut buiten
Beschut Binnen
Bijzondere positie
*3
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Aanpak
reductie kaderpersoneel
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Aangescherpte visie op instroom en
arbeidsontwikkeling:
• vanaf 2013 beperkte en meer eenduidige
instroom (herpos. EAT)
• 2013-2017 afnemende populatie min.loon ( meer
"uitontwikkeld")
• n.a.v. Combo-rapport herontwerp van A.O.proces
• van groei-/ontwikkelorganisatie naar meer
beheersmatig
Plan van aanpak herstructurering sw 2012-2015
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• Krimp en herschikking van het sw-volume
(portfolio Ingrepen)
• vervallen directe/productiefuncties
• aangescherpte visie op arbeidsontwikkeling
• (dientengevolge) aanpassing van de
parameters m.b.t. "span of control"
• afslanken en samenvoegen stafafdelingen

aanpak herstructurering sw 2012-2015
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ID/BGW
Groepsdetachering
Contractdetachering
Groen
Verspreidingen
Textieldiensten
LDA
Kwekerij

Reductie op kaderpersoneel met 1/3 (van
260 naar 190) vanwege:
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De volgende businessunits blijven dan bestaan:

• 2012 sw-plaatslngen alleen extern
natuurlijk verloop vervangen Beschut Buiten
• 2012 herplaatsing tgv portfolio maximaal
Extern/ruimte Beschut Buiten
• 2013 e.v. de 1/3 vervanging uit de "oude"
wachtlijst / "beschut" ge-indiceerden w.v.:
- 50% Groep/Contract/Beschut Buiten
- 50% Beschut Binnen
la^i van aanpak herstructurering sw 2012-2015
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Aanpak
reductie kaderpersoneel
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Reductie van kaderpersoneel doet zich
voor op alle niveau's waarbij:
• Managementlaag wordt ingedikt
• Span of control van leidinggevende/p&ogerelateerde functies wordt vergroot.
• Voormannen/ass.prod.leiders-laag wordt
ontzien
• Stafafdelingen worden ingedikt
• Deel directe productiefuncties vervallen
^
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