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Voorwoord
De sociale werkvoorziening heeft in 2008 een eerste stap gemaakt in het kader van de
modernisering van de WSW. De vervolgstap is een meer fundamentele herbezinning over de
WSW in relatie tot de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiertoe is het rapport de Vries
opgesteld. Het kabinet Rutte heeft ingezet in op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV).
Het doel van deze wet, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2013, is meer mensen aan
het werk. Onder deze wet, die uitgevoerd moet gaan worden door de gemeenten, komen 4
regelingen te vallen, waaronder de WSW.
Daarnaast is een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd aan de gemeenten van totaal € 1,8
miljard. Als gevolg van de val van het kabinet Rutte in april 2012 is de WWnV controversieel
verklaard en zijn de bezuinigingen voor 2013 teruggedraaid, komt er geen integraal,
ongedeeld budget en wordt de taakstelling voor 2013 berekend op basis van het huidige
verdeelmodel. De herstructureringsfaciliteit ter financiering van de met de herstructurering te
verwachten frictiekosten, is komen te vervallen.
In welke mate de WWnV, al dan niet in gewijzigde vorm, alsnog wordt ingevoerd in de
komende jaren, is thans nog volstrekt onduidelijk. Dit geldt ook voor de met de uitvoering van
de WSW beschikbare middelen en de taakstelling. Het moge duidelijk zijn dat er op het
moment van opstellen van deze meerjarenraming er dan ook nog veel onzekerheden zijn.
Daarnaast heeft binnen de deelnemende gemeenten discussie plaatsgevonden omtrent de
rol van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven
(GRWRE), Ergon in het kader van de ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Vooralsnog gaat deze discussie gewoon door. De uitkomst van dit overleg moet zijn neerslag
krijgen in een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren. Dit plan zal de basis vormen
voor de verdere toekomst van Ergon en zal vermoedelijk in 2013 worden gepresenteerd.
De conclusie is derhalve dat Ergon voor een onzekere toekomst staat met mogelijk
aanzienlijke financiële risico’s. Daarom wordt de uitvoering van het herstructureringsplan,
zoals dat eind 2011 is gepresenteerd, ook doorgezet. Dit impliceert dan ook dat in de
begroting frictiekosten zijn opgenomen die voorvloeien uit dit herstructureringsplan.
Desondanks is er in de meerjarenraming sprake van positieve resultaten. Dit is het gevolg
van het ongewijzigd laten van het subsidiebedrag per SE. Het is echter zeer onzeker dat dit
ook zo zal blijven.
Wat het uiteindelijk gaat worden, zal de toekomst uitwijzen en is mede afhankelijk van wat de
toekomstige rol van Ergon gaat worden in het kader van een (aangepaste) WWnV dan wel
wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de onderkant van de arbeidsmarkt en de
daarmee samenhangende budgetten.
Deze initiële begroting dient dan ook tegen deze achtergrond te worden bezien.
De begroting 2013 – 2016 is opgesteld op basis van hetgeen thans bekend is en de
daarmee samenhangende verwachtingen en sluit in 2013 met een NIHIL resultaat. De jaren
daarna ontstaat er, ondanks de frictiekosten, een geleidelijk oplopend positief resultaat tot
€ 4,7 mln. in 2016. In de meerjarenraming is voorshands uitgegaan van een berekening van
de taakstelling op basis van het huidige verdeelmodel en het subsidiebedrag van 2013. De
jaren na 2013 zijn, gezien de onzekerheden, zeer “zacht”.
Nogmaals wordt opgemerkt dat in de begroting ook frictiekosten in het kader van de
herstructurering zijn meegenomen.
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Beleidsbegroting
Programmaplan
De begroting van Ergon heeft betrekking op één programma: het bieden van
werkgelegenheid aan mensen met een handicap onder aangepaste omstandigheden. Dit
betreft zowel de uitvoering van de WSW voor de deelnemende gemeenten als ook het in
opdracht van gemeenten uitvoeren van andere vormen van gesubsidieerde arbeid en
reïntegratietrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, niet behorende
tot de WSW-doelgroep.

Uitgangspunten ondernemingsplan 2013 – 2016
Tot voort kort werd jaarlijks een ondernemingsplan opgesteld, telkens voor een periode van
4 jaar. Dit was tevens het uitgangspunt voor de jaarlijkse begroting. Gezien de onzekerheden
met betrekking tot de WWnV en de rol van Ergon daarin, betreft het laatste 4 jaren
strategisch plan 2011 – 2014. Wel is een jaarplan 2013 opgesteld als onderdeel van het
strategisch plan 2011 – 2014. Dit jaarplan vormt nu het uitgangspunt voor de begroting 2013.
Op het moment dat duidelijk is hoe de regelgeving met betrekking tot de onderkant van de
arbeidsmarkt er uiteindelijk uit komt te zien, het moment van invoering en de rol van Ergon in
deze, zal een nieuw ondernemingsplan worden opgesteld, vermoedelijk in 2013.
De hoofdelementen zijn thans dan ook nog niet fundamenteel gewijzigd ten opzichte van
voorgaande jaren. Voor 2013 zijn deze hoofdelementen:
- het uitvoeren van de WSW voor de 5 deelnemende gemeenten: Eindhoven, HeezeLeende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, alsmede voor de gemeente GeldropMierlo op inkoopbasis;
- het aanbieden van werkplekken aan deelnemende gemeenten in het kader van het
Werk-leerbedrijf (met behoud van uitkering);
- een voortdurende verkenning op kansen in de markt, waarbij rekening wordt gehouden
met de mogelijkheden van de doelgroep, de vermaatschappelijking, toegevoegde waarde
(voor zowel werknemer als werkgever) en mogelijkheden om structurele werkpakketten
binnen te halen, onder meer in de dienstverlening;
- het inspelen op de wijzigingen die zullen voortvloeien uit wijzigingen in de regelgeving
aan de onderkant van de arbeidsmarkt;:
- plaatsen van personen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt;
- positionering van Ergon in het publieke domein;
- langdurige samenwerkingsverbanden met belangrijke bedrijven voor de doelgroep;
- het realiseren van de WSW taakstelling. Voor 2013 is deze naar verwachting ongeveer
1950 SE.
Een ander belangrijk hoofdelement vormt het realiseren van een kostendekkende exploitatie.
In de 2e helft van 2010 en 2011 zijn binnen Ergon bezuinigingsplannen gepresenteerd om de
door het Rijk opgelegde kortingen en de verwachte kortingen in het kader van de WWnV
zoveel mogelijk op te vangen. Het bezuinigingsplan ter afdekking van de tekorten in
2011/2012 is gerealiseerd.
Als gevolg van het niet doorgaan van de WWnV zijn ook de bezuinigingen voor in elk geval
2013 komen te vervallen. In 2013 is sprake van een NIHIL resultaat, waarbij wordt
opgemerkt dat in de begroting frictiekosten in het kader van de herstructurering zijn
meegenomen. Voor de jaren na 2013 worden geleidelijk oplopende positieve resultaten
voorzien. Dit op basis van het huidige model voor de verdeling van de taakstelling, alsmede
dat het budget van 2013 in stand blijft.
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Organisatie
Ergon kent een arbeidstoeleidingsbedrijf, een werkbedrijf en een werk-leerbedrijf, alsmede
een centrale staf.
Het arbeidstoeleidingsbedrijf richt zich primair op de persoonlijke ontwikkeling van personen
voor wie dit van toepassing is en de toeleiding van personen naar een werkplek in een
reguliere werkomgeving bij derden. Het betreft SW personeel. Hiertoe beschikt het
arbeidstoeleidingsbedrijf over een loopbaancentrum en detacheringsafdelingen.
Het werkbedrijf beschikt over werksoorten om personeel intern te ontwikkelen en om
personeel te werk te stellen dat niet in staat is te werken bij een reguliere werkgever.
Het werk-leerbedrijf richt zich primair op de begeleiding en het aanbieden van (tijdelijke)
werkplekken voor personen die komen met behoud van uitkering, niet zijnde SW personeel.
De ontwikkeling van personeel vindt plaats op basis van een Individueel Ontwikkelingsplan
(IOP). Dit plan wordt voor opgesteld voor iedereen die tot de doelgroep behoort. Dit is een
van de vele taken op personeelsgebied, zoals verder de Wet Verbetering Poortwachter,
herindicaties, enz. Veel van deze taken en ontwikkelingen grijpen op elkaar in. Het is daarom
noodzakelijk deze ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang, mede in relatie tot de
arbeidstoeleidingsgerichte organisatie, te bezien en uit te werken, teneinde een zo groot
mogelijke mate van efficiëncy te bereiken en maximale geautomatiseerde ondersteuning te
kunnen realiseren.
Daarnaast is het beleid om het personeel zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt
te plaatsen. Dit impliceert detacheren, dan wel Begeleid Werken en werken op locatie.
Deze beweging is bij Ergon reeds volop gaande. Ook in 2013 zal hier wederom extra
aandacht aan worden besteed.
Het totaal van deze acties, mede in relatie tot de ondernemingsactiviteiten, leidt tot een
aangepaste huisvestingsbehoefte. Dit heeft geleid tot een plan voor herontwikkeling van de
huidige Ergon locatie, hetgeen met name als gevolg van de bezuinigingen op de WSW, geen
doorgang heeft gekregen.
De huisvestingsbehoefte zal nu worden bezien op grond van de toekomstige taakstelling en
de daarmee samenhangende portfolio. Dit leidt echter tot frictiekosten in de huisvesting.

Ondernemingsactiviteiten
Om het vorenstaande te kunnen realiseren beschikt Ergon over een aantal werksoorten.
Deze zijn geclusterd naar gelijksoortigheid in de vorm van product-markt combinaties (PMC).
De volgende PMC’s c.q. activiteiten worden onderkend:
-

Groen en Techniek
Groen en Reiniging
Textieldiensten
Kwekerij
Verspreidingen
Grafimedia
Logistieke dienstverlening
Individuele detacheringen
Groepsdetachering
Contractdetachering
Begeleid Werken

Daarnaast wordt een Werk-leerbedrijf onderkend ten behoeve van de werkplekken voor
personen die een traject van de gemeenten krijgen (met behoud van uitkering) en waarvoor
gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van Ergon.
Speerpunten voor de komende periode zijn:
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-

uitvoering van het herstructureringsplan zoals gepresenteerd in het laatste kwartaal van
2011, met als belangrijkste punten:
• de verdere uitbreiding van de verhouding tussen extern en intern geplaatste WSW
medewerkers;
• afbouw van het ondersteunende personeelsbestand;
• heroriëntatie op Grafimedia en de kwekerij;
• verdere kostenbesparingen en afbouw van huisvesting.
- voorbereiden invoering wijzigingen in de onderkant van de arbeidsmarkt in samenwerking
met de deelnemende gemeenten, mede afhankelijk van de uiteindelijke rol voor Ergon in
deze;
- handhaven van het hoge netto opbrengst niveau.

Personele taakstelling
De personele taakstelling is gebaseerd op de taakstelling die wordt afgegeven door het
ministerie van SZW aan de deelnemende gemeenten en de plaatsingen vanuit andere
gemeenten. Voor 2013 is deze, nu de WWnV (vooralsnog?) niet doorgaat, gebaseerd op het
huidige verdeelmodel. Deze wordt pas bekend gesteld in oktober 2012. Voor 2013 wordt
voor deze componenten gezamenlijk een SW taakstelling verwacht van 1.950 SE. Voor een
verdeling wordt verwezen naar bijlage 3. Voor de jaren daarna wordt op basis van het
huidige verdeelmodel een groei verwacht van 50 SE per jaar.
Daarnaast wordt uitgegaan van 3000 trajecten vanuit deelnemende gemeenten voor het
Werk-leerbedrijf ten behoeve van personen met behoud van uitkering.

Financiële taakstelling
Zoals reeds vermeld in de begroting 2012 – 2015 hingen met de invoering van de WWnV
grootschalige bezuinigingen samen met een krimp van de organisatie en met een
geleidelijke afbouw van de WSW subsidie van € 25.750 in 2012 naar € 22.050 per SE.
Vandaar ook dat eind 2011 een herstructureringsplan is opgesteld, aangezien ongewijzigd
beleid zou leiden tot een tekort van circa € 8 mln. in 2015. Dit herstructureringsplan heeft
uitgewezen dat een kostendekkende exploitatie bij een WSW budget van € 22.050 per SE
niet mogelijk is, maar dat het tekort kan worden beperkt tot € 1,0 mln.
Er zal dan wel een aanzienlijke herstructurering dienen plaats te vinden, waarbij de kosten
dienen te worden gedekt uit de bijdragen uit het landelijke herstructureringsfonds van € 400
mln. hiervoor (aandeel Ergon € 8 mln. over de periode 2012 – 2018) en de Algemene
reserve. De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met dit plan.
Los van de ontwikkelingen rond de WWnV zal Ergon doorgaan met de uitvoering van dit
herstructureringsplan.
Het niet doorgaan van de WWnV per 1 januari 2013 heeft als financieel voordeel dat het
budget per SE voor 2013 blijft gehandhaafd op het niveau van 2012 en er geen
budgetafname is van € 1.000 per SE. Dit impliceert een voordeel van € 1.950.000. Daar
staat tegenover dat de frictiekosten die samenhangen met de uitvoering van het
herstructureringsplan uit eigen middelen dienen te worden gefinancierd. De jaarlijkse lasten
hiervan zijn opgenomen in de begroting. Op een afzonderlijke bijlage (bijlage 8) zijn de
frictiekosten opgenomen, eveneens voor een bedrag van € 1.950.000.
In 2013 is, inclusief deze frictiekosten, sprake van een NIHIL resultaat en de jaren daarna
een geleidelijk oplopend positief resultaat naar € 4,7 mln. in 2016. Hierbij is ervan uitgegaan
dat het WSW subsidiebedrag SE voor de jaren na 2013 ongewijzigd blijft. Dit is echter zeer
onzeker en dat geldt ook voor de taakstelling. De meerjarenraming voor 2014 – 2016 dient
dan ook als zeer “zacht” te worden beschouwd.
Het bedrijfsresultaat SW voor WSW subsidie voor 2013 bedraagt € 50,4 mln. negatief. De te
ontvangen subsidie wordt geraamd op eveneens € 50,4 mln., waardoor een NIHIL resultaat
aanwezig is. Het bedrijfsresultaat Werk-leerbedrijf voor 2013 bedraagt € 1,5 mln. negatief.
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De te ontvangen aanvulling bedraagt € 1,5 mln., waardoor er op deze activiteiten een NIHIL
resultaat aanwezig is.
Alle bedragen zijn opgenomen in het prijspeil 2013 en luiden in Euro’s, tenzij anders
vermeld.
Resultaten van onder E.B. Holding BV ressorterende BV’s zijn hier niet in verwerkt.
Uitgangspunt is dat deze en eventueel andere in een BV vorm op te starten activiteiten
tenminste budgettair neutraal zullen worden uitgevoerd en de resultaten van de reeds
opgerichte BV’s geen wezenlijke invloed zullen hebben op de waardering van de deelneming
in EB Holding BV. Overigens zijn de activiteiten van E.B. Holding BV zeer beperkt en er zijn
thans ook geen indicaties dat er zodanige resultaten zullen zijn die van invloed zullen zijn op
het resultaat van Ergon.
De begroting 2013 wordt definitief gemaakt in de tweede helft van 2012. Voor de jaren
daarna zal een nieuw ondernemingsplan worden opgesteld met de toekomstige rol van
Ergon.

Paragrafen
Weerstandsvermogen en risico’s
Ergon beschikt over een algemene reserve. Deze reserve dient om onvoorziene risico’s die
samenhangen met de uitvoering van de WSW af te dekken.
Eind 2011 bedraagt de algemene reserve € 4,0 mln. (verwachting eind 2012: € 4,1 mln.).
Wat de omvang van de algemene reserve moet zijn in relatie tot de bedrijfsrisico’s, is reeds
nader onderzocht door Ernst en Young. Hieruit blijkt dat een algemene reserve van € 10 mln.
acceptabel is in relatie tot de bedrijfsactiviteiten en de omvang. Algemene risico’s zoals
aansprakelijkheid, brand en bedrijfsschade zijn afgedekt middels verzekeringen.
De belangrijkste (financiële) risico’s bij de uitvoering van dit ondernemingsplan zijn:
• De mogelijke wijzigingen en bezuinigingen in de WSW als gevolg van de introductie van
de WWnV (met garanties voor de oude doelgroep), dan wel een aangepaste wet. Door
het niet doorgaan van de WWnV per 1 januari 2013 is het onduidelijk wat op termijn de
financiële consequenties zijn en welke kortingen op de WSW budgetten er uiteindelijk
zullen komen, alsmede onzekerheden met betrekking tot de taakstellingen. De
gemiddelde loonkosten voor de WSW doelgroep per SE bedragen ongeveer € 27.850.
Hoewel er reeds volop maatregelen zijn genomen om de loonkosten te beperken (o.a.
maximale termijn minimumloon), staat dit al niet meer in verhouding tot de huidige WSW
subsidie van € 25.750. Het risico is aanwezig dat dit bedrag verder zal afnemen na 2013;
• Het niet in voldoende mate kunnen afbouwen van het ondersteunend personeelsbestand
en huisvesting, zoals opgenomen in het herstructureringplan van eind 2011. De kosten
zullen daarmee op de exploitatie van Ergon blijven drukken en zullen er frictiekosten
gehandhaafd blijven;
• Het niet realiseren van de netto-opbrengst. De economische situatie is nog steeds
onzeker. Voor 2013 wordt netto opbrengst verwacht op het niveau van 2012. Dit neemt
overigens niet weg dat de begrote netto-opbrengst thans als realiseerbaar wordt
beschouwd. Als belangrijke randvoorwaarde hierbij geldt dat de opdrachten vanuit de
deelnemende gemeenten gehandhaafd blijven op het huidige niveau tegen een
acceptabele prijs
• Risico’s in aanbestedingen in de openbare ruimte dan wel een wijziging van de huidige
positie van Ergon als contractpartner bij het beheer van de openbare ruimte in Eindhoven
en andere deelnemende gemeenten;
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•

•
•

Door de eisen die gesteld worden aan de indicatiestelling is sprake van een kwalitatief
steeds zwakker wordende doelgroep. Dit vergt meer begeleidingskosten en de
inverdiencapaciteit neemt af. Dit hangt ook samen met het genoemde risico in de
realisatie van de netto opbrengst;
Binnen Ergon zijn lopen diverse reïntegratietrajecten die volledig worden gefinancierd. Het
uitgangspunt is dat deze integrale financiering zich ook de komende jaren voorzet;
Algemene bedrijfsrisico’s, die individueel niet objectief kwantificeerbaar zijn. Hiervoor is
naar verwachting eind 2012 een algemene reserve aanwezig van ongeveer € 4,1 mln. De
ontwikkelingen worden weergegeven in kwartaalrapportages en de jaarrekening.

Onderhoud kapitaalgoederen
Bij Ergon is deze post niet van wezenlijk belang. De aanwezige gebouwen zijn gehuurd,
zodat uitsluitend sprake is van het zogenaamde huurdersonderhoud. De kosten hiervoor
worden jaarlijks meegenomen in de reguliere exploitatie.
In het kader van het herstructureringsplan zal de huisvestingsbehoefte verder afnemen.

Financiering
Deze paragraaf hangt samen met de Wet Financiering Decentrale Overheid (FIDO). Op
grond van deze wet, dient in de begroting een treasuryparagraaf te worden opgenomen.
Treasuryparagraaf
Inleiding
In liquide middelen wordt voorzien door:
- eigen vermogen;
- een doorlopende kredietfaciliteit van € 11,34 mln. bij de Rabobank te Eindhoven.
Het rentepercentage op het doorlopend krediet is afhankelijk van de ontwikkelingen op de
markt en is gekoppeld aan de één maands Euribor. Aan de bank zijn geen separate
zekerheden verstrekt. Het betalingsverkeer verloopt volledig geautomatiseerd via
elektronisch bankieren.
Wet FIDO
De wet FIDO is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Als uitvloeisel
hiervan is een treasurystatuut opgesteld en vastgesteld, waarin de kaders voor de
treasuryfunctie binnen Ergon zijn aangegeven. Essentieel hierbij is dat leningen uitsluitend
mogen worden verstrekt ten behoeve van de publieke taak. Door het bestuur is goedgekeurd
dat leningen aan EB Holding BV, waarvan de GRWRE 100% aandeelhouder is, worden
beschouwd als een verlengstuk van de publieke taak. In de jaarrekening wordt een overzicht
gegeven van verstrekte en aangegane leningen met de bijbehorende condities. Sinds 2011
heeft Ergon geen aangetrokken of verstrekte langlopende leningen.
Ontwikkelingen in 2013
Het krediet bij de Rabobank is voldoende om te voorzien in de behoefte aan werkkapitaal.
Ook pieken kunnen hiermee worden opgevangen.
Voor 2013 zullen naar verwachting geen additionele kredieten hoeven worden aangetrokken.
De treasury-activiteiten binnen Ergon zijn, zoals uit het vorenstaande blijkt, slechts zeer
beperkt van omvang, waaraan geen wezenlijke risico’s verbonden zijn, waarbij de
kasgeldlimiet en de renterisico norm niet zullen worden overschreden.

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Ergon is primair gericht op het uitvoeren van de WSW en daarnaast
gericht op de uitvoering van Werk-leertrajecten. Daartoe beschikt Ergon over diverse
werksoorten, waarbij de noodzakelijke werkleiding aanwezig is voor begeleiding en
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aansturing. Deze werksoorten worden op adequate wijze ondersteund middels
automatisering en informatisering.
Ten behoeve van eenduidige procedures en een deugdelijke uitvoering van de
werkzaamheden beschikken de werksoorten zoveel mogelijk over een branche eigen
kwaliteitscertificaat.
Voor de bedrijfsvoering wordt tevens verwezen naar het gestelde onder Programmaplan.
Een nadere invulling hiervan heeft plaats bij het opstellen van het jaarlijkse
ondernemingsplan dat in de maand december van het voorafgaande jaar door het algemeen
bestuur wordt vastgesteld (nadat de Raden van de deelnemende gemeenten hun gevoelen
hebben laten blijken).
Voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer is veel regelgeving aanwezig, zoals:
- een financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet);
- een controleverordening (artikel 213 Gemeentewet);
- interne procedures en richtlijnen;
- mandaat- en bevoegdhedenregeling.

Verbonden partijen
De belangrijkste verbonden partijen zijn de deelnemende gemeenten in de
gemeenschappelijke regeling: Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en
Waalre alsmede de gemeente Geldrop-Mierlo die vanaf 2005 een inkooprelatie onderhoudt
voor de uitvoering van de WSW.
Daarnaast zijn binnen de gemeenschappelijke regeling de volgende rechtspersonen
aanwezig:
- de stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werkvoorziening (BWSW), ten
behoeve van het aanbieden van arbeidscontracten aan ondersteunend en begeleidend
personeel ten behoeve van Ergon op privaatrechtelijke basis;
- E.B. Holding BV, ten behoeve van het aangaan van samenwerkingsverbanden met
derden, gericht op verbetering van de mogelijkheden voor de uitvoering van de
doelstelling van Ergon. E.B. Holding BV heeft in 2013 naar verwachting de volgende
deelnemingen:
•
Kringloopbedrijf Het Goed Regio Eindhoven BV voor 49%. De andere 51%
zijn in handen van Het Goed Participatie BV;
•
Hoveniersbedrijf Groenhoven BV, 100% deelneming;
•
EB Support BV. Dit betreft een 100% deelneming. EB Support BV
positioneert zich als een begeleidings- c.q. detacheringsorganisatie.
Zowel Groenhoven BV als EB Support BV zullen naar verwachting in 2013 geen activiteiten
ontplooien.
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Financiële begroting
Begroting (overzicht van baten en lasten), incl. meerjarenraming
Zie bijlage 1. Dit betreft de begroting voor Ergon totaal. Daarnaast zijn in bijlage 1a en 1b de
begrotingen opgenomen voor de uitvoering van de WSW resp. de uitvoering van
reïntegratietrajecten.
Het resultaat van Ergon wordt uitsluitend bepaald door de WSW activiteiten. De
reïntegratietrajecten worden uitgevoerd zonder risico en hebben daardoor een NIHIL
resultaat. Het saldo van baten en lasten wordt aangezuiverd door de opdrachtgevers.
Met betrekking tot de frictiekosten wordt verwezen naar bijlage 8.

Toelichting begroting (overzicht van baten en lasten)
SE taakstelling
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van 1.950 SE. Concrete gegevens met
betrekking tot de taakstelling 2012 zijn nog niet bekend. Pas in oktober 2012 zal de
taakstelling 2013 per gemeente bekend worden, alsmede het bijbehorende subsidiebedrag.
Voorshands is uitgegaan van hetzelfde bedrag als voor 2012.
De taakstelling is thans nog indicatief. Uitgangspunt is dat deze door de (deelnemende)
gemeenten integraal wordt overgedragen aan Ergon. Als gevolg van het niet doorgaan van
de WWnV is het thans nog onduidelijk hoe de taakstellingen zich de komende jaren zullen
ontwikkelen, alsmede het bijbehorende subsidiebedrag.
Met betrekking tot de reïntegratietrajecten is uitgegaan van een gemiddelde bezetting voor
2013 van 20 FTE in loondienst.
.
Netto-opbrengst
€ 25.700.000.
De netto-opbrengst is gebaseerd op de begroting 2012, de verwachte realisatie in 2012 en
de mutatie in aantal SE per werksoort. Een specificatie van de netto-opbrengst taakstelling
voor 2012 is opgenomen in bijlage 2. De netto-opbrengst voor SW bedraagt € 25.400.000 en
voor de reïntegratie € 300.000. Daarnaast is nog € 100.000 meegenomen als frictiekosten is
de netto-opbrengst.
De bruto-opbrengst en de directe productiekosten zijn teruggerekend op basis van de nettoopbrengst en de verhouding in 2012, rekening houdend met eventuele mutaties.
Salaris SW
€ 49.300.000.
De CAO voor het SW personeel liep tot 1 maart 2011. Een nieuwe CAO is nog niet
afgesloten. Gezien de huidige economische situatie is rekening gehouden met een beperkte
loonstijging/premiestijging van 1,0% in 2013.
Verder wordt uitgegaan van geen hogere wijzigingen in werkgeverspremies voor sociale
lasten en pensioenen. Het overwerk is ingezet op het verwachte niveau voor 2012. De te
verwachten WAO ontvangsten zijn eveneens gebaseerd op het verwachte niveau voor 2012.
Specifiek voor deze post geldt dat procentueel geringe afwijkingen aanzienlijke financiële
consequenties met zich meebrengen.
De opbouw van de loonkosten SW is opgenomen in bijlage 4 en is gebaseerd op 1.770 SE
(excl. Begeleid Werken).
Salaris Stichting
€ 3.100.000 resp. € 8.350.000.
Voor de begroting is onderscheid gemaakt in direct en indirect stichtingspersoneel.
In de grootmetaal CAO, waaraan de lonen voor het stichtingspersoneel gekoppeld zijn, is per
1 mei 2011 een nieuw akkoord gesloten tot 1 juli 2013. Per 1 januari 2013 is er een
loonstijging van 1%. In totaal is gerekend met een loonstijging van 2%.
In de loonkosten Stichting direct is rekening gehouden met € 150.000 frictiekosten en bij de
Stichting indirect met € 900.000.
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Voor een overzicht van de loonkosten Stichting wordt verwezen naar bijlage 5.
Salaris Ambtelijk en ex-DOW
€ 2.550.000 resp. € 850.000.
De ambtelijke CAO liep af per 1 juni 2011. Het huidige voorstel is om de lonen in 2012 met
2% te laten stijgen. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2013. De kosten zijn
gebaseerd op het begrote personeelsbestand voor 2013.
In de ambtelijke salariskosten is rekening gehouden met € 350.000 frictiekosten.
Voor een overzicht van de ambtelijke salariskosten en de salariskosten van het voormalige
DOW personeel wordt verwezen naar bijlage 5.
Salaris Overige regelingen
€ 700.000
Dit betreft de loonkosten voor het personeel dat in dienst is als gevolg van de
reïntegratietrajecten. Deze categorie wordt aangenomen op basis van het wettelijk
minimumloon. Dit betreft niet het begeleidende personeel. Er is uitgegaan van 20 FTE.
Nieuwe trajecten vinden thans uitsluitend nog plaats met behoud van uitkering.
Begeleid werken
€ 2.800.000.
Dit betreft de kosten verbonden aan de uitvoering van Begeleid Werken. Het betreft met
name loonkostensuppleties aan reguliere werkgevers.
Inhuur indirect personeel
€ 150.000.
De hiervoor opgenomen kosten zijn gebaseerd op de verwachte inhuur voor 2013. Er wordt
van uitgegaan dat personeel zoveel mogelijk in dienst zal worden genomen en niet separaat
zal worden ingehuurd, behoudens uitzonderingen.
Overige personeelskosten
€ 2.150.000.
Deze kosten zijn gebaseerd op de begroting over 2012. Voor de komende jaren wordt een
geleidelijke daling verwacht in verband met de afname van de populatie.
Indirecte kosten
€ 7.650.000.
De indirecte kosten zijn in totaliteit gebaseerd op het begrote niveau van 2012, waarbij
rekening is gehouden met in gang gezette bezuinigingen. Een gedetailleerde uitsplitsing
vindt eerst plaats bij de uitwerking van de detailbegroting. Besparingen dienen te worden
gerealiseerd ter hoogte van de indexering.
In de Indirecte kosten is rekening gehouden met € 450.000 aan frictiekosten.
De gemeentelijke bijdrage voor 2013 bedraagt € 900. Gemeenten kunnen in 2013 een
korting krijgen van maximaal € 900 indien in voldoende mate structureel werkzaamheden
worden uitbesteed aan Ergon. De deelnemende gemeenten voldoen hieraan; de nietdeelnemende gemeenten niet. Deze per saldo beperkte bijdrage is opgenomen onder de
indirecte kosten (overige afdelingsbaten).
WSW subsidie
€ 50.400.000.
Voor wat betreft de WSW subsidie en de personele taakstelling is uitgegaan van de
verwachte taakstelling voor 2013. Voor het jaar 2013 wordt initieel uitgegaan van een
constante factor van € 25.750 per SE (hetzelfde bedrag als voor 2011 en 2012). Stijgingen
worden niet voorzien. Dit impliceert een subsidie in van afgerond € 50,4 mln. voor 1.950 SE,
inclusief een bonus Begeleid Werken van € 350.000. Ook voor deze post geldt dat
procentueel geringe afwijkingen aanzienlijke financiële consequenties hebben.
Hierbij is ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten hun taakstelling met het
bijbehorende subsidiebedrag (inclusief bonus Begeleid Werken) integraal overdragen aan
Ergon. Voor wat betreft de niet-deelnemende gemeenten dient in elk geval het
subsidiebedrag voor de betreffende personen te worden overgedragen aan Ergon.
Voor de jaren na 2013 is gerekend met hetzelfde subsidiebedrag en bonus BW als in 2013.
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Meerjarenraming
De meerjarenraming voor de jaren 2014 t/m 2016 is gebaseerd op 2013 en op basis daarvan
geëxtrapoleerd, tenzij andere informatie aanwezig is. Bedragen luiden in prijspeil 2013.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- een beperkte wijziging van de omzet als gevolg van fluctuaties is het aantal SE;
- fluctuatie van de loonkosten SW als gevolg van schommelingen in het
personeelsbestand dat in dienst is (dus exclusief Begeleid Werken);
- een daling van het aantal stichtingsmedewerkers en ambtelijke medewerkers wegens
uitstroom als gevolg van de herstructurering;
- toename kosten Begeleid Werken in verband met toename van het aantal personen;
- de overige personeelkosten nemen met name toe als gevolg van een verhoging van het
personeelsbestand;
- de indirecte kosten stabiliseren, onder meer als gevolg van frictiekosten in de
huisvesting;
- de reintegratieactviteiten blijven voorshands ongewijzigd. Andere informatie is thans niet
bekend. Overigens hebben wijzigingen geen invloed op het resultaat, omdat alle kosten
worden doorbelast aan de opdrachtgevers.

Financiële positie
De begroting van Ergon sluit in 2013 met een NIHIL resultaat. Voor de jaren daarna wordt
een geleidelijk oplopend resultaat verwacht van € 4,7 mln. in 2016, maar dit is zeer onzeker.
De meerjarenraming is gebaseerd op de thans bekende (maar nog niet definitief
vastgestelde) informatie en op ongewijzigd beleid.
Voor calamiteiten en onvoorziene risico’s is een algemene reserve aanwezig die ultimo 2013
naar verwachting ongeveer € 4,1 mln. zal bedragen.
Voor het verloop van de activa wordt verwezen naar bijlage 6.
Voor het verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 7.
In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de Frictiekosten die zijn meegenomen in de
begroting.
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