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Jaarrekening 2009 Ergon (GRWRE)

Het jaar 2009 was het jaar van de negatieve gevolgen van de kredietcrisis. Detacheringcontracten werden
niet verlengd en er moest geschoven worden in mensen en werkplekken. Hierdoor stond in 2009 het extern
plaatsen en daardoor de beweging van binnen naar buiten sterk onder druk. Met name in het derde kwartaal
zijn meer mensen van buiten naar binnen geplaatst dan andersom. Eind 2009 verloopt dit weer de goede kant
op met een sterke focus op de beweging van binnen naar buiten. Over heel 2009 is het aandeel extern
geplaatsten gestegen, alhoewel dit achterblijft bij de doelstellingen.
In 2009 is de wachtlijst van Ergon toegenomen. Door extra inkoop van Wsw-plaatsen is het in 2009 toch
gelukt om de wachtlijst van Valkenswaard te laten dalen.
Ondanks de kredietcrisis is de Rijkstaakstelling ruimschoots gerealiseerd en zijn met name reintegratieactiviteiten flink uitgebouwd. Vanwege een bijgesteld Rijksbudget wordt 2009 afgesloten met een
bescheiden positief resultaat van € 88.000. De accountant heeft de jaarstukken goedgekeurd. Voorgesteld
wordt dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, dat hierna € 5,37 miljoen bedraagt.
Naar de mening van het college zijn zowel de sociale, bedrijfsmatige als financiële doelstellingen in 2009 in
voldoende mate gerealiseerd.

1. In te stemmen met het gevoerde beleid, zoals is verantwoord in het jaarverslag en de jaarrekening
van Ergon over het jaar 2009;
2. In te stemmen met het toevoegen van het exploitatieresultaat aan de algemene reserve van Ergon.

Het bestuur van Ergon moet op grond van de gemeenschappelijke regeling het jaarverslag en de jaarrekening
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aanbieden. De raden zijn dan in de gelegenheid om
‘hun gevoelen te doen blijken’.
Het bestuur van Ergon informeert met de aanbieding van het bijgevoegde jaarverslag en de jaarrekening de
raad inhoudelijk en financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over het jaar 2009. Het
bestuur van Ergon moet de jaarrekening vaststellen voor 1 juli 2010. Ergon heeft de gemeenten verzocht

vóór 2 juni 2009 de gevoelens van de raad mede te delen. Gezien de planning is een eerdere behandeling in
uw raad niet mogelijk. Derhalve zal Ergon de jaarrekening 2009 reeds vaststellen onder voorbehoud van
zwaarwegende argumenten vanuit de gemeenteraden.

1.

De wijze waarop Ergon het beleid heeft uitgevoerd voldoet, gezien de negatieve gevolgen van de
financiële crisis, aan de taakstellingen.

De gemeenten beoordelen de wijze waarop Ergon de sociale werkvoorziening heeft uitgevoerd op de in het
Ondernemingsplan 2009-2012 opgenomen inhoudelijke en financiële taakstellingen. Op voorhand was begin
2009 al duidelijk dat de vastgestelde taakstellingen niet gerealiseerd konden worden. Als gevolg van de
kredietcrisis zijn door het bestuur in 2009 de plaatsingsdoelstellingen en het financiële resultaat naar beneden
bijgesteld. Voor 2009 golden de volgende taakstellingen:
1. Het realiseren van de Rijkstaakstelling van 1.920 SE. Deze taakstelling is in 2009 aangepast naar 1.860
SE.
2. Extra aandacht voor begeleid werken met als taakstelling 25% van de instroom te plaatsen op een Wsw
begeleid werkenplek.
3. Het plaatsen van personen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt met als uitgangspunt dat in
2011 50% van de Wsw-populatie extern is geplaatst (dit betreft de mensen die begeleid werken of
extern gedetacheerd zijn). Voor het jaar 2009 is als taak opgenomen 3% verticale doorstroom (van
binnen naar buiten).
4. Het terugdringen van de wachtlijst.
5. Een positief resultaat van € 400.000,-. Gezien de kredietcrisis is later vastgesteld om het verlies te
beperken tot maximaal € 500.000,- negatief.
6. Het benutten van de bestaande infrastructuur ten behoeve van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, niet behorende tot de doelgroep van de Wsw. Het realiseren van minimaal 250 reintegratietrajecten.
1.1 De Rijkstaakstelling is ruimschoots gerealiseerd.
Het Rijk stelt per gemeente jaarlijks een taakstelling vast. Deze taakstelling wordt uitgedrukt in de Wsweenheid SE. De taakstelling bedroeg voor Valkenswaard in 2009 138,8 SE. Daarnaast heeft de gemeente
Valkenswaard budgettaire ruimte beschikbaar gesteld om 4,4 SE extra in te kopen vanuit het
participatiebudget. In 2009 is de Rijkstaakstelling ruimschoots gerealiseerd. Voor wat betreft Valkenswaard
waren er in 2009 148 personen via de Wsw werkzaam (144,2 SE). Hiervan zijn 142 personen werkzaam in
een dienstverband bij Ergon en 6 personen zijn werkzaam via begeleid werken.
Tabel 1: Rijkstaakstelling en realisatie in 2009 (in SE)

Valkenswaard

Ergon

Rijkstaakstelling (SE)

138,8

1788,3

Gerealiseerd (SE)

144,2

1866,6

Conclusie: de rijkstaakstelling is voor zowel Ergon als de gemeente Valkenswaard ruimschoots gerealiseerd.
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1.2
Het aandeel geplaatsten op een begeleid werkenplek is niet geheel gerealiseerd.
Als taakstelling is opgenomen om 25% van de instroom in 2009 te plaatsen op een begeleid werkenplek. Er
zijn in 2009 door Ergon 39 personen geplaatst in het kader van begeleid werken. In totaal zijn er door Ergon
219 personen geplaatst in 2009. Het percentage van begeleid werken is daarmee ruim 17%. Als gevolg van
de economische situatie is het niet haalbaar gebleken om meer mensen op een begeleid werkenplek te
plaatsen.
Conclusie: de taakstelling voor wat betreft begeleid werken is in 2009 niet gerealiseerd.
1.3
De beweging van binnen naar buiten blijft iets achter bij de taakstelling.
Het plaatsen van mensen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt met als uitgangspunt dat in 2012
totaal 50% van de populatie extern is geplaatst. Voor 2009 is als verticale doorstroom 3% opgenomen als
taakstelling.
Ultimo 2009 is 44% van de Ergon-populatie geplaatst op een begeleid werkenplek of is gedetacheerd. Eind
2008 bedroeg het percentage extern geplaatsten 43%. Het tempo van de beweging ‘van binnen naar buiten’ is
afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden en het welbevinden van werknemers en de mogelijkheden
van de nieuwe instroom werknemers, maar ook van de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt.
In totaal hebben in 2009 bij Ergon 80 personen (3,9%) een positieve stap op de ladder doorgemaakt. Als
gevolg van de kredietcrisis hebben 54 personen (2,6%) een negatieve stap moeten maken. Veelal zijn deze
mensen van een gedetacheerde plek naar een interne werkplek geplaatst. Er was in 2009 een terugval in met
name de conjunctuurgevoelige sectoren als industrie en logistiek. Het laatste kwartaal zorgde voor een
inhaalslag in het voordeel van de beweging van binnen naar buiten. De verticale doorstroom naar boven
bedroeg voor Ergon netto ongeveer 1,3%.
Conclusie: de taakstelling ten aanzien van de verticale doorstroom (toename van binnen naar buiten) is niet
geheel gerealiseerd.
1.4 De wachtlijst.
In 2009 is de wachtlijst van Ergon gestegen van 299 naar 323 personen. Dit komt met name door een
toename van het aantal indicaties. De wachtlijst wordt beperkt door actief wachtlijstbeheer, het doorlopend
onderzoeken van deze wachtlijst en het inkopen van extra Wsw-plekken. Als gevolg van met name de
beperkingen ten aanzien van de opnamecapaciteit van de markt (goede, passende werkplekken en adequate
begeleiding) blijft er vooralsnog een wachtlijst bestaan. De gemiddeld wachtlijstduur bedraagt 269 dagen (in
2008 bedroeg dit 398 dagen).
In tegenstelling tot Ergon is de wachtlijst van Valkenswaard echter gedaald in 2009, van 30 naar 29
personen. De daling van de wachtlijst van Valkenswaard is te danken aan de extra inkoop van Wsw-plaatsen
(4,4 SE) vanuit het participatiebudget.
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1.5 Het realiseren van een positief resultaat.
In de begroting 2009 is in beginsel uitgegaan van een positief resultaat van € 400.000,-. Begin 2009 is dit
bijgesteld naar maximaal € 0,5 miljoen negatief. Het resultaat over 2009 bedroeg € 88.000,- positief. De
daling in het exploitatieresultaat ten opzichte van voorgaand jaar wordt met name veroorzaakt door een
lagere netto-opbrengst. De netto-opbrengst is in 2009 gedaald door de economische terugval bij met name de
individuele detacheringen, de logistieke diensten en de industrie. Daarentegen laten groen, kwekerijen,
grafimedia en groepsdetacheringen een positieve ontwikkeling zien. Deze sectoren zijn minder
conjunctuurgevoelig. Eind 2009 is derhalve bescheiden positief afgesloten door met name een hogere
Rijksbijdrage en schaalvoordelen door de groei van de re-integratieactiviteiten.
Toevoeging resultaat aan algemene reserve
De resultaatbestemming wordt bepaald door het bestuur. Voorgesteld wordt om het resultaat van € 88.000,toe te voegen aan de algemene reserve. De vastgestelde lijn is dat het exploitatieresultaat van enig jaar wordt
toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserve. Dit vindt plaats tot een reserve is gevormd van maximaal
€ 10 miljoen. De algemene reserve bedraagt na het toevoegen € 5,37 miljoen en blijft daarmee binnen de
maximale grens.
1.6 Het realiseren van minimaal 250 re-integratietrajecten.
Begin 2008 is gestart met de ontwikkeling van de arbeidspool. Eind 2009 hebben ruim 200 personen een
arbeidsovereenkomst in het kader van de arbeidspool. Daarnaast zijn 26 personen geplaatst in begeleid
vrijwilligerswerk en 30 personen hebben nog een dienstverband op grond van een oude vorm van
gesubsidieerde arbeid zoals WIW, ID-banen en participatiebanen.
Trabajo is medio augustus 2009 van start gegaan. Dit is een vorm van kort ondersteund werken voor
inwoners waarvan wordt verwacht dat zij binnen drie maanden kunnen doorstromen naar een regulier
betaalde baan. Door Ergon is in 2009 in het kader van Trabajo voor totaal 131 personen een
arbeidsovereenkomst van drie maanden afgesloten. In 2009 is 62% uitgestroomd waarvan 36% naar een
reguliere baan en 25% naar Trabajo+. Bij Trabajo+ wordt de arbeidsovereenkomst met drie maanden
verlengd en gaat de medewerker aan de slag bij een van de detacheringslocaties. Bij deze mensen is de kans
zeer groot dat zij alsnog binnen die drie maanden zullen uitstromen.
Voor wat betreft Valkenswaard hebben er in 2009 in totaal 8 personen (waarvan 7 voortvloeien uit ‘oude’
participatiebanen) een dienstverband in het kader van de arbeidspool en 1 persoon een dienstverband in het
kader van Trabajo. De klantmanagers van het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen maken enkel
gebruik van de Arbeidspool & Trabajo, wanneer dit als de meest passende re-integratievoorziening wordt
gezien voor de betreffende klant.
Conclusie: aan de taakstelling om minimaal 250 re-integratietrajecten te realiseren is ruimschoots voldaan.
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De gemeenten behoeven geen bijzondere activiteiten uit te voeren.
)
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In 2009 zijn er geen extra kosten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De voor 2009 beschikbare budgetten zijn door de
deelnemende gemeenten overgeheveld naar Ergon. Er zal geen structurele bijdrage in de exploitatie
noodzakelijk zijn.
+

Het bestuur van Ergon verzorgt de communicatie naar pers en anderen, met vaststelling van het
jaarverslag en jaarrekening.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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a. Jaarverslag 2009 GRWRE “Ergon”;
b. Jaarrekening 2009 GRWRE “Ergon”;
c. Concept raadsbesluit.
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