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1. Projectinhoud 
 
1.1 Inleiding 
De aangekondigde wetswijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2013 is 
aanleiding voor de gemeenten om zich te bezinnen op de uitvoering ervan. 
 
De wetswijziging heeft als doel om meer mensen te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt en 
zodoende de omvang van de Wsw op termijn te beperken tot éénderde van de huidige. 
 
Het Rijk stelt herstructureringsbudget beschikbaar. Om voor dat budget in aanmerking te komen moet 
een herstructureringsplan worden ingediend waarin de aanpassingen in de uitvoering Wsw worden 
aangegeven inclusief de kosten. 
 
Dit projectplan dient als herstructureringsplan op basis waarvan het herstructureringsbudget wordt 
aangevraagd en tegelijk om het doel van de herstructurering te bepalen en de voortgang te monitoren. 
 
Bij de uitvoering van de Wsw werken de volgende gemeenten samen in de Gemeenschappelijke 
Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa): 
Den Helder 
Harenkarspel 
Hollands Kroon 
Schagen 
Zijpe 
 
De GrGa heeft de uitvoering van de Wsw opgedragen aan Noorderkwartier N.V. 
 
Opgemerkt wordt dat gemeente Hollands Kroon op 1 januari 2012 is ontstaan door fusie van de 
gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. 
 
De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe fuseren per 1 januari 2013. 
 
De in de GrGa samenwerkende gemeenten dienen het Herstructureringsplan gezamenlijk in bij het 
Rijk. 
Gemeente Den Helder treedt op als aanvrager namens de overige gemeenten. 
 
Het Herstructureringsplan is besproken met de gemeenteraden. 
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1.2 Probleemstelling  
De wetswijziging heeft tot gevolg dat de omvang van de Wsw moet worden afgebouwd naar een 
derde van het huidige aantal. 
Mensen die op dit moment recht op een Wsw-dienstverband hebben behouden hun rechten, waardoor 
de afbouw van het aantal Wsw-dienstverbanden zich over een groot aantal jaren uitstrekt. 
De Rijksbekostiging van de Wsw-dienstverbanden wordt verlaagd, terwijl de loonkosten gelijk blijven. 
Beide elementen hebben gevolgen voor de financiële beheersbaarheid van de uitvoering van de Wsw 
voor de gemeenten. Er is een Plan van Aanpak nodig om de gevolgen op korte en lange termijn zowel 
qua uitvoering als financiën in beeld te brengen en aanpassingen voor te bereiden voor de 
beheersbaarheid. 
De Rijksbijdrage uit de Herstructureringsfaciliteit is nodig om die aanpassingen te kunnen realiseren. 
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1.3 Visie 
De doelgroepdefinitie in de huidige Wsw betreft mensen die: jonger zijn dan 65 jaar en door 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden 
tot regelmatige arbeid in staat zijn (artikel 1.1). 
 
De doelgroepdefinitie wijzigt door de wetswijziging in: personen, die nog niet de leeftijd hebben bereikt 
waarop volgens de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat en die als 
rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling 
uitsluitend onder aangepaste en beschutte omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.  
 
De gevolgen van deze en de overige wetswijzigingen komen er kort gezegd op neer dat de Wsw 
beperkt wordt tot mensen met een indicatie beschut. De omvang daarvan wordt teruggebracht tot 
éénderde van de huidige omvang. 
In de praktijk betekent het dat mensen die arbeidsproductiviteit hebben niet langer in aanmerking 
komen voor een Wsw-dienstbetrekking. 
Mensen met arbeidsproductiviteit komen na 1 januari 2013 in aanmerking voor de Wet Werken naar 
Vermogen (Wwnv) en behoren dan niet meer tot de Wsw-populatie. 
 
De gemeenten willen, in principe, arbeidsmatige dagbesteding beschikbaar houden voor de mensen 
met een Wsw-indicatie beschut. 
 
Het overgangsrecht bepaalt dat de mensen die op dit moment een Wsw-dienstbetrekking hebben 
deze behouden. Voor deze mensen willen de gemeenten relevante arbeidsopties beschikbaar 
houden. 
Deze groep wordt steeds kleiner door natuurlijk verloop,.De arbeidsopties dienen daarom in het kader 
van het herstructureringsplan in de loop van de tijd afgestemd te worden op de omvang van de 
doelgroep. 
 
De gemeenten zetten in op maximale doorstroom naar reguliere arbeid. Tegelijk sluiten de gemeenten 
de ogen niet voor de realiteit dat voor een belangrijk deel van deze groep geen of voorlopig geen 
gehele of gedeeltelijke plaatsing in een reguliere arbeidssetting haalbaar zal zijn. 
 
Verschillende componenten beïnvloeden elkaar en bepalen de termijn waarop de kosten-baten 
verhouding beter beheersbaar wordt. 
Als het aantal Wsw-dienstverbanden afneemt en het aantal Wsw-ers dat regulier gaat werken, 
begeleid gaat werken of gedetacheerd kan worden toeneemt, heeft dat gevolgen voor de ruimte-
/gebouwenbehoefte en voor de formatie van het ongesubsidieerde personeel. 
De gemeenten zetten in op snellere uitstroom en buiten de muren werken om kostenreductie te 
behalen op gebouwen en personele kosten. 
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1.4 Uitgangssituatie 
De huidige ervaring is dat ongeveer éénderde van de huidige Wsw-ers aangewezen is en blijft op 
beschut werken, ongeveer éénderde in meer of mindere mate mogelijkheden heeft om in een 
reguliere arbeidssetting te werken en ongeveer éénderde daar niet aan toe zal komen. 
Zolang de mensen uit de laatste twee groepen aanspraak hebben op een Wsw-dienstverband zullen 
er voorzieningen beschikbaar moeten zijn om hen of naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt 
te kunnen begeleiden of hen arbeidsmatige dagbesteding te kunnen bieden. 
 
De GrGa heeft per 1 januari 2012 627,2 Se’s, verdeeld over ca. 750 dienstbetrekkingen. 
Er staan 127 mensen op de wachtlijst, voor het grootste deel geïndiceerd voor 14 mei 2011, waardoor 
zij in aanmerking blijven komen voor een dienstbetrekking. 
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1.5 Doel 
De gemeenten willen door de herstructurering de financiering beheersbaar houden en de kosten-
baten verhouding optimaliseren. 
 
Doel van de herstructurering is relevant aanbod voor mensen met een indicatie beschut werken 
beschikbaar te hebben voor dit moment en op de langere termijn voor de huidige en nieuwe doelgroep 
beschut werken. 
Voor de bedrijfsvoering dient daarbij rekening gehouden te worden met de afbouw van de Wsw. 
Uitgangspunt van de gewijzigde wet is dat op elke 3 mensen waarvan het dienstverband wordt 
beëindigd er 1 terugkeert in Wsw-beschut. 
 
Daarnaast is relevant aanbod nodig voor de mensen die op dit moment een Wsw-dienstverband 
hebben en onder de overgangsregeling vallen, inclusief de groep die nog op de wachtlijst staat. Zij 
houden door het overgangsrecht recht op het Wsw-dienstverband. 
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1.6 Projectresultaten 
Om de doelen, relevant aanbod voor verschillende doelgroepen en beheersbare financiering,  te 
bereiken worden de volgende acties ondernomen: 
 
Korte termijn (2012 – 2013) 
In 2011 is een sanering op de bedrijfsvoering gestart door Noorderkwartier N.V. in opdracht van de 
GrGa. Deze wordt in 2013 afgerond en betreft het ontslag van boventallige, niet gesubsidieerde, 
medewerkers. 
 
Door reeds ingezette aanpassing van productieafdelingen moeten bedrijfspanden worden verkocht. 
De kosten hiervan komen op € 985.717. 
 
Onderzocht wordt of aanpassing van de organisatiestructuur van de GrGa, met Noorderkwartier N.V. 
als uitvoerend privaat bedrijf, voordeel oplevert op de langere termijn. 
Er wordt bekeken of fusie van de GrGa met één of meer sociale diensten van de gemeenten 
efficiencyvoordelen geeft   
Verder wordt onderzocht of Noorderkwartier N.V. het beste rendeert in een private N.V.-constructie of 
dat deze ontmanteld moet worden. In het laatste geval kan de uitvoering van de Wsw geïntegreerd 
worden in een gemeentelijke dienst. 
 
Op korte termijn vragen deze eventuele aanpassingen om investeringen om op langere termijn tot 
beter beheersbare financiering te komen. 
 
Het onderzoek moet uiterlijk in 2013 zijn beslag krijgen en tot besluitvorming door de gemeenteraden 
leiden. 
 
Middellange termijn (tot en met 2016) 
 
Dienstverleningsconcept 
Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsconcept gebaseerd op de doelgroepen Wsw-beschut en 
de bestaande groep die al een dienstverband Wsw heeft. 
Doel is uitstroom naar regulier werk te vergroten. Zoals eerder is aangegeven zijn de mogelijkheden 
voor uitstroom naar regulier werk beperkt. 
 
Detacheren en begeleid werken 
Detachering en begeleid werken worden geïntensiveerd. Enerzijds door het relatiebeheer met het 
bedrijfsleven te versterken en anderzijds om, door middel van intensievere begeleiding van de huidige 
Wsw-medewerkers (inclusief de mensen van de wachtlijst die nog aanspraak kunnen maken op een 
Wsw-dienstbetrekking), de medewerkers  te stimuleren te werken in een reguliere arbeidsomgeving. 
 
Uitzendconstructie  
De mogelijkheden van een uitzendconstructie worden onderzocht. Mogelijk kan dat de kansen op de 
reguliere arbeidsmarkt voor deze groep mensen vergroten. De risico’s en administratieve belasting 
voor werkgevers worden er door verminderd en dat blijkt één van de succesfactoren om mensen met 
een beperking, voor korte of langere tijd, op de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. 
 
Kosten-baten verhouding productiecapaciteit 
Het plan is gericht op verbetering van de kosten-baten verhouding door omschakeling van taken en 
werkzaamheden van Wsw-medewerkers.  
In dit verband wordt zowel gekeken naar productiecapaciteit onder beheer van Noorderkwartier N.V. 
als in het reguliere bedrijfsleven. In het bedrijfsleven kunnen mensen gedetacheerd worden, begeleid 
gaan werken of op uitzendbasis worden geplaatst. 
 
Lange termijn (tot en met 2018) 
Op dit moment hebben ca. 750 mensen een Wsw-dienstverband en staan er 127 op de wachtlijst, 
totaal 877. Door natuurlijk verloop is de verwachte uitstroom 6 % per jaar. Gerekend over de periode 
waarop de Herstructureringsfaciliteit loopt zullen er in 2018 nog ca. 605 medewerkers op basis van de 
‘oude’ Wsw een dienstbetrekking hebben. 
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Daarnaast wordt uitgegaan van een nieuwe instroom in Wsw-beschut van éénderde van de uitstroom, 
dat komt tot en met 2018 op ca. 90 nieuwe Wsw-dienstverbanden-beschut. 
Totaal aantal Wsw-dienstverbanden, inclusief resterende wachtlijst, in 2018 komt dus op 605 (oud) 
plus 90 (nieuw) is: 695. 
 
Daarmee blijft de Wsw voor langere termijn een grote ‘werkgever’ in de Kop van Noord-Holland.  
 
Een versnelde afbouw van het aantal Wsw-dienstverbanden kan gerealiseerd worden door Wsw-ers 
vanaf 63 jaar vroegpensionering aan te bieden. 
Hierdoor vermindert het aantal dienstverbanden, waardoor ook de omvang van het ongesubsidieerde 
personeel kan afnemen. Op termijn levert het betere financiële beheersbaarheid voor de gemeenten 
op. 
 
Voor de gemeenten blijft het een risicovolle doelgroep waarvoor relevante en kostenbeheersbare 
voorzieningen getroffen moeten worden. 
 
De ervaringen van de acties voor de korte en middellange termijn zullen basis zijn om de uitvoering 
van de Wsw voor de langere termijn te bepalen. 
Daarbij wordt in ieder geval ingezet op: 

- versterking van het relatiebeheer met het bedrijfsleven; 
- versterking van het gebruik van de instrumenten detacheren, begeleid werken en 

uitzendconstructie; 
- versterking van training en scholing van de Wsw-medewerkers om hen om te schakelen naar 

andere vak- en beroepsvaardigheden; 
- versterking van de rendabele productieafdelingen van Noorderkwartier; 
- omschakeling van  afdelingen van Noorderkwartier naar meer renderende taken en 

werkzaamheden; 
- aanpassing van het ongesubsidieerde personeelsbestand aan de gewijzigde bedrijfsvoering 

en afbouw van het aantal Wsw-dienstverbanden; 
- samenwerkingsmogelijkheden en –afspraken met: 

o bedrijfsleven 
o Uwv 
o uitzendbureau’s 
o aanbieders in de regio van vergelijkbaar aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van 

arbeidsmatige dagbesteding, relatiebeheer met het bedrijfsleven, trainen van 
arbeidsvaardigheden of toeleidingstrajecten naar reguliere arbeid 

 
Gewenst eindresultaat in 2018 
Er zijn voldoende voorzieningen voor de: 

- op dat moment resterende groep mensen die volgens de wettelijke bepalingen hun recht op 
een Wsw-dienstbetrekking houden; 

- nieuwe instromers Wsw-beschut; 
 
Waarbij de uitvoering zodanig is georganiseerd dat: 

- voldoende relevante arbeidsmatige begeleiding beschikbaar is voor Wsw-beschut; 
- er optimale doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt is, zonodig in de vorm van 

detachering, begeleid werken of uitzendconstructie; 
- de kosten voor de gemeenten beheersbaar zijn, risico’s voldoende zijn ingeperkt en het tekort 

in de kosten-baten verhouding maximaal beperkt wordt. 
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1.7 Afbakening 
Dit herstructureringsplan richt zich op de aanpassing van de uitvoering van de Wsw, waarmee wordt 
voldaan aan de voorwaarden van de herstructureringsfaciliteit.  
 
Het projectplan loopt van 2011 tot en met 2018. 
In 2011 is Noorderkwartier N.V. in opdracht van de GrGa gestart met aanpassing van de 
bedrijfsvoering en de personeelsformatie (ongesubsidieerd), welke noodzakelijk werd door een 
kanteling van de Wsw reïntegratiefaciliteit en door daling van de taakstelling Wsw. 
In het kader van de herstructureringsfaciliteit is aangegeven dat deze kosten betrokken mogen 
worden in het herstructureringsplan. 
 
In paragraaf 1.6 zijn de termijnen aangegeven voor de korte, middellange en lange termijn. 
 



Herstructureringsplan Wsw / februari 2012 / versie 20120221.06 / Ndo 11  van  18 

 
1.8 Onderbouwing van de herstructureringskosten 
 
Bij de herstructurering gaat het om de volgende kosten. Er is rekening gehouden met een 
herstructureringsperiode van heden tot en met 2018. De bedragen zijn gebaseerd op deze gehele 
periode. 
 
Deelnemers Projectgroep, 3 x 0,11 fte p.w., € 150.000 
Er wordt voor de duur van de herstructurering een Projectgroep ingesteld met vertegenwoordigers van 
de gemeenten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa). 
De Projectgroep adviseert de Colleges en Raden over de herstructurering. Het gaat om 
visieontwikkeling en strategisch beleid voor korte en lange termijn. 
De Projectgroep bewaakt de voortgang en kadert de financiële gevolgen in. 
Het is een omvangrijke operatie over meerdere jaren waar grote belangen mee samenhangen, zowel 
voor de Wsw-medewerkers, het ongesubsidieerde personeel als voor de financiële risico’s voor de 
gemeenten. Geschat wordt dat de Projectgroepleden gemiddeld één dagdeel per week aan de 
herstructurering moeten besteden over de gehele projectperiode (2012 t/m 2018). 
 
Procesmanager 0,5 fte, € 345.000 
Er wordt een procesmanager aangesteld voor de uitvoeringskant van het project. 
Deze zorgt voor deelplannen, bewaakt de voortgang ervan en rapporteert aan de Projectgroep. 
Gelet op de omvang en intensiteit van de herstructurering en de verscheidenheid aan belangen is een 
halve fte per week voor de gehele projectperiode nodig. 
 
Werkgroep Herstructurering, 4 x 0,11 fte p.w., € 200.000 
Er is beleidsondersteuning nodig voor onderzoek en advisering over de voorgenomen ambities en 
maatregelen. De Werkgroep Herstructurering is samengesteld uit Wsw-beleidsadviseurs van de 
samenwerkende gemeenten en de beleidsadviseur van het Sw-bedrijf. 
 
Deelprojectleiders, gemiddeld ca. 3 x 0,2 fte, € 275.000 
Er komt een verscheidenheid aan deelprojecten, variërend van versterking van het relatiebeheer met 
het bedrijfsleven tot aanpassing van bedrijfsonderdelen en van training van Wsw-medewerkers voor 
omschakeling van de arbeidstaak tot frictiekosten voor ongesubsidieerd personeel. 
Er zullen wisselende deelprojectleiders worden aangesteld om die deelonderwerpen uit te werken. 
Sommige deelonderwerpen zullen in een relatief korte periode afgerond kunnen worden, andere 
zullen langere tijd actief moeten blijven. 
Verwacht wordt dat het gemiddeld om 1 dag p.w. voor 3 deelprojectleiders gaat. 
 
Sanering Noorderkwartier 2011-2013, € 220.000 
In 2011 heeft het bestuur van de GrGa Noorderkwartier N.V. opgedragen de bedrijfsvoering af te 
stemmen op de ontwikkelingen in de Wsw. Dat heeft geleid tot een sanering van bedrijfsonderdelen, 
waardoor een aantal medewerkers moest afvloeien.  
Deze kosten worden ingebracht in de herstructurering, zij maken feitelijk onderdeel uit van het totaal 
van wijzigingen om de uitvoering van de Wsw toekomstbestendig te maken. 
 
Gebouwentransactie, inclusief vervroegde aflossing van leningen (boeterente)  € 985.717 
Door sanering van afdelingen ontstaat er een overschot aan fysieke ruimte. Er moeten gebouwen 
verkocht worden. De marktwaarde is op dit moment ongunstig. Er wordt daarom een verlies van 
€ 985.717 ingeboekt. 
 
CarUwo optie ongesubsidieerd personeel € 1.400.000 
Door inkrimping van de uitvoering voor de Wsw moet ook de omvang van het ongesubsidieerde 
personeel teruggebracht worden. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk. De geschatte kosten 
komen op € 1.400.000. 
 
Opleiding ivm functiewijziging ongesubsidieerd personeel € 339.000 
Voor een aantal ongesubsidieerde medewerkers is omscholing noodzakelijk. Met name waar het 
klantmanagers betreft zijn andere competenties vereist. Voor hen wordt een opleidingsplan uitgewerkt. 
 
Training en omschakelen arbeidsvaardigheden Wsw-ers € 500.000 
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Door sanering van afdelingen vervallen bepaalde werkzaamheden voor Wsw-ers. Deze mensen 
moeten omschakelen naar andersoortige werkzaamheden. Om hen daarin te begeleiden en te 
bekwamen krijgen deze mensen trainingen en zo mogelijk scholing, zodat zij de andere 
werkzaamheden uit kunnen voeren. Het gaat onder andere om opleidingen in relatie tot 
uitstroombevordering, zoals Aka, Vakopleidingen en individuele programma’s voor basisvaardigheden. 
Waar mogelijk worden de mensen in het reguliere bedrijfsleven geplaatst. Als dit (nog) niet haalbaar is 
zullen er relevante werkzaamheden bij Noorderkwartier beschikbaar moeten zijn. 
 
Opleidingsmanager € 298.000. 
Om de trainingen en omscholingen te organiseren en coördineren en de deelnemers goed te 
begeleiden wordt een opleidingsmanager aangesteld. 
 
Accountmanagers uitstroombevordering € 1.200.000 
Om uitstroom naar regulier werk, begeleid werken en detacheren te bevorderen worden tijdelijke 
accountmanagers aangesteld. Hierdoor verlaagt het aantal Wsw-dienstverbanden sneller, waardoor 
de kosten-baten verhouding voor de gemeenten eerder beheersbaar worden. 
 
Aanpassing gebouwen, € 800.000 
Tegenover het afbouwen van bedrijfsonderdelen staan aanpassingen van gebouwen om de ruimte 
geschikt te maken voor andere activiteiten of andere groepen medewerkers. Daarvoor moeten 
verbouwingskosten gemaakt worden. Het gaat daarbij niet alleen om muren en wanden, ook 
leidingwerk voor water, elektra en automatisering moet aangepast worden. 
In 2011 is al begonnen met het saneren van de drukkerij en de spuiterij. 
Dit zijn bedrijfsonderdelen die specifieke bekwaamheden vragen. Door het actieve uitstroombeleid en 
de toekomstige vermindering van het aantal Wsw-ers is handhaving van deze bedrijfsonderdelen niet 
langer verantwoord.  
 
Tijdelijk inhuren deskundigheden (jurist, klantmanagers), gemiddeld ½ fte p.j., € 335.000 
De herstructurering vraagt op diverse onderdelen om tijdelijke krachten om omschakelprocessen op te 
kunnen vangen en op andere onderdelen om specifieke deskundigheden, zoals juridische, financiële 
of (re)organisatorische aspecten. 
 
Aanpassingen administratieve en automatiseringssystemen, € 200.000 
De wijzigingen op bedrijfsonderdelen en veranderingen in de begeleiding van Wsw-medewerkers 
hebben wijzigingen van administratief beheer en automatisering tot gevolg. Tevens zullen mensen die 
met deze systemen werken bijgeschoold moeten worden. 
 
Overhead / onvoorzien (5%), € 632.385 
Er wordt uitgegaan van 5 % algemene overhead kosten en onvoorzien. 
 
De gemeenten overwegen door vervroegde pensionering het aantal Wsw-dienstbetrekkingen versneld 
te verminderen. 
De kosten hiervoor zijn niet in deze aanvraag voor de Herstructureringsfaciliteit opgenomen. In het 
overzicht ‘vragen en antwoorden over de herstructureringsfaciliteit, bijgewerkt op 5 februari 2012’ is 
aangegeven is dat alleen de kosten die leiden tot verbetering van de arbeidsparticipatie in aanmerking 
komen voor een bijdrage uit de Herstructureringsfaciliteit. 
Er is echter wel een financieel effect voor de gemeenten, wat berekend is in de bijlage ‘kwantitatieve 
indicatoren’.  
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2. Projectbeheer 
 
2.1 Organisatie – governance-structuur van het tran sitieproces 
 
Aansturing 
De samenwerkende gemeenten hebben een Stuurgroep Samenwerking in de Kop, inclusief Plan van 
Aanpak Herstructurering Wsw benoemd. Deze bestaat uit de portefeuillehouders Sociale Zaken van 
deze gemeenten. 
De Stuurgroep heeft een ambtelijke Projectgroep ingesteld, betaande uit de hoofden van de Sociale 
Diensten en directeur ISD. 
De Projectgroep stelt een procesmanager aan om het proces van de wijzigingen te organiseren, te 
monitoren en de voortgang te bewaken. 
De Projectgroep heeft een Werkgroep Herstructurering aangesteld om de inhoudelijke onderwerpen 
uit te werken en daarover adviezen te formuleren. Hierin zitten de ambtelijke adviseurs van de 
gemeenten en van het Sw-bedrijf Noorderkwartier. 
De Projectgroep, de procesmanager en de Werkgroep Herstructurering worden voor de duur van de 
herstructureringsoperatie aangesteld, in principe dus tot eind 2018. 
 
Escalatiemogelijkheden 
Op basis van voortgangsrapportages van de procesmanager aan de Projectgroep worden tussentijdse 
beslismomenten vastgesteld. 
De Projectgroep rapporteert in de eerste fase (2012 en 2013) drie-maandelijks aan de Stuurgroep. 
Daardoor kan dreigende stagnatie in de voortgang tijdig onderkend en aangepakt worden. 
In 2013 wordt op basis van de op dat moment behaalde resultaten de governance-structuur en 
intensiteit van rapporteren herijkt en worden deze voor de volgende jaren bepaald. 
Daarbij blijven de Projectgroep, de procesmanager en de Werkgroep Herstructurering in ieder geval 
actief tot en met 2018 om de beoogde doelen, kwaliteit en continuïteit te waarborgen. 
 
Overleg- en verantwoordingstructuur 
De herstructureringsoperatie wordt projectmatig uitgevoerd. 
De Stuurgroep stuurt op hoofdlijnen en legt verantwoording af aan de Colleges en Raden van de 
gemeenten. Zij legt de adviezen aan de Colleges en Raden voor wanneer besluitvorming nodig is. 
De Stuurgroep heeft een Projectgroep aangesteld die de adviezen voorbereidt. De Projectgroep heeft 
een procesmanager aangesteld om het proces te organiseren en te bewaken. 
De procesmanager adviseert de Project- en Stuurgroep en levert tussentijdse voortgangs- en 
monitorrapportages, steeds afgestemd op termijnen die voor de op dat moment actieve ontwikkelingen 
relevant zijn. 
De procesmanager wordt ondersteund door projectleiders op nader vast te stellen onderdelen, zoals 
personele consequenties, ontwikkelen van een dienstverleningsconcept, versterken van genoemde 
onderdelen, samenwerking met partners, e.d.. 
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Organogram besluitvorming, uitvoerings- en communic atiestructuur 
 
De formele besluitvorming over uitvoeringsaspecten van de Wsw ligt bij de gemeenteraad. 
In de Kop van Noord-Holland werken Den Helder, Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen en Zijpe 
samen in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa), waaraan de raden de 
uitvoering van de Wsw hebben overgedragen. 
In het organogram zijn de gremia genoemd met betrekking tot besluitvorming, uitvoerings- en 
communicatielijnen. 
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2.2 Tijd 
Tijdpad 

De korte termijn acties worden in 2013 afgerond. 
De middellange termijn acties worden in 2016 afgerond. 
De totale herstructurering is in 2018 afgerond. 
 
In dit Projectplan zijn de acties op hoofdlijnen aangegeven. 
De procesmanager werkt dit plan uit in deelprojectplannen, nadat op deze aanvraag het besluit is 
genomen. De deelprojecten worden vastgesteld door de Stuur- en/of de Projectgroep. 
De Projectgroep bepaalt op basis van de voortgangsrapportages of aanpassing van het 
deelprojectplan nodig is (go/no-go momenten) en zorgt parallel daaraan voor de 
verantwoordingsgegevens t.b.v. de Herstructureringsfaciliteit. 
College en zonodig de Raden beslissen op hoofdpunten van de ontwikkelingen (go/no-go momenten) 
 



Herstructureringsplan Wsw / februari 2012 / versie 20120221.06 / Ndo 16  van  18 

 
2.3 Financiën 
 
In onderstaande tabel zijn de kosten en baten aangegeven, welke begroot zijn om de herstructurering 
van de uitvoering Wsw te realiseren. 
Hierin zijn geen reguliere exploitatiekosten of tekorten op de Wsw-dienstbetrekkingen opgenomen. 
Deze kosten komen naast deze herstructureringskosten ook ten laste van de gemeenten. 
 
Inkomsten Uitgaven 2012 – 2018 (7 jaar) 
    
Herstructureringsfaciliteit €   2.888.889 Deelnemers Projectgroep 

3 x 0,11 fte p.w. 
€      150.000 

Co-financiering gemeenten €      722.222 Procesmanager 0,5 fte €      345.000 
  Werkgroep Herstructurering €      200.000 
Gebouwentransactie €      456.517 Deelprojectleiders 

Gemiddeld ca. 3 x 0,2 fte 
€      275.000 

Extra financiering 
gemeenten 

€   3.542.474 Sanering Noorderkwartier 2011-
2013 

€      220.000 

  Gebouwentransactie €      985.717 
  CarUwo optie ongesubsidieerd 

personeel 
€   1.400.000 

  Opleiding ivm functiewijziging 
ongesubsidieerd personeel 

€       339.000 

  Training en omschakelen 
arbeidsvaardigheden Wsw-ers 

€      500.000 

  Opleidingsmanager €      298.000 
  Accountmanagers €   1.200.000 
    
  Aanpassing gebouwen €      800.000 
  Tijdelijk inhuren deskundigheden 

(jurist, klantmanagers, etc.) 
Gemiddeld ½ fte p.j.  

€      335.000 

  Aanpassingen administratieve en 
automatiseringssystemen 

€      200.000 

  Overhead / onvoorzien (5%) €      362.385 
Totaal € 7.610.102  €   7.610.102 
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2.4 Informatie / Communicatie 
 
Communicatiedoelstelling 
Het is belangrijk dat alle bestuurlijke gremia en doelgroepen op hetzelfde noodzakelijke 
informatieniveau zitten. Ze moeten het gevoel hebben bij het proces betrokken te zijn, te weten wat er 
speelt en in welke fase de besluitvorming zich bevindt. Zorgvuldige en geplande communicatie kan 
daar aan bijdragen. 
 
Formele communicatie 
In de structuur zijn de informatie- en verantwoordingslijnen geborgd. De Projectgroep zorgt voor 
verantwoording aan colleges en eventueel raden en aan de GrGa. Directie en staf van het Sw-bedrijf 
Noorderkwartier participeren in de Werkgroep Herstructurering. Op basis van de 
voortgangsrapportages en verantwoordingen zijn er regelmatig go/no-go beslismomenten, op het 
niveau van de Projectgroep, de colleges en raden. 
 
Buiten het formele traject 
De Projectgroep zorgt ook voor regelmatige info over de ontwikkelingen en gevolgen aan Wsw-ers, 
het Wsw-panel en de ongesubsidieerde medewerkers. 
 
Belangrijke rol Procesmanager 
Hoewel de projectgroep formeel verantwoordelijk is voor bovenstaande communicatie, is het de taak 
van de Procesmanager het overzicht te bewaken en de spin in het web te zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat 
iedereen op de juiste manier, op de juiste tijd geinformeerd is. Hij/zij zorgt ook voor de vertaling van de 
formele informatie richting doelgroepen als de pers, Wsw-ers, het Wsw-panel en de ongesubsidieerde 
medewerkers.  
 
Kernboodschap 
De Herstructurering van de Sociale Werkvoorziening heeft veel gevolgen voor een grote groep 
inwoners in onze regio en voor de gemeenten. De vijf gemeenten in de Kop van Noord-Holland 
pakken dat gezamenlijk aan en doen dat met grote zorgvuldigheid. 
 
Communicatie verder uitwerken 
In het definitieve plan en de deelprojecten wordt uiteraard dieper en specifieker ingegaan op 
communicatie en doelgroepen. 
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3. Bijlagen 
 
Kwantitatieve indicatoren 
 
Bijlage: kwantittatieve indicatoren bij Projectplan Herstructurering Wsw kop van Noord-Holland 
(bedragen in euro) 
 
Informatie herstructureringsfaciliteit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar 34.248 36.382 36.569 37.247 36.784 37.180 37.593 38.022 
Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar 8.302 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 

Huidig exploitatieresultaat per arbeidsjaar -901 130 -970 -1.648 -1.185 -1.581 -1.994 -2.423 

Verwachte ontwikkeling exploitatieresultaat zonder 
maatregelen per arbeidsjaar 

nvt -834 -2.160 -3.034 -3.450 -3.937 -4.444 -4.971 

Doelstelling exploitatieresultaat (zonder externe dekking) 
per arbeidsjaar 

486 439 0 0 0 0 0 0 

Bijdragen uit ontschot budget per arbeidsjaar 0 0 26.869 26.869 26.869 26.869 26.869 26.869 

Gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar** 290 0 0 0 0 0 0 0 
         
Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar 25.720 26.869 26.869 26.869 26.869 26.869 26.869 26.869 

Aan SW toe te rekenen loonkosten ongesubsideerde 
professionals per arbeidsjaar, waarvan 

4.879 5.299 5.659 6.055 5.473 5.692 5.920 6.156 

*     Loonkosten directe professionals per arbeidsjaar 
(inclusief ingehuurd personeel) 

2.503 2.622 2.800 2.995 2.900 3.017 3.137 3.263 

*     Loonkosten indirecte professionals per arbeidsjaar 
(inclusief ingehuurd personeel) 

2.376 2.678 2.859 3.059 2.572 2.675 2.782 2.894 

Aan SW toe te rekenen materiële kosten per arbeidsjaar  3.649 4.214 4.041 4.324 4.442 4.620 4.804 4.997 

         
Aantal arbeidsjaren*** 658 609 570 533 512 493 474 455 

 
 

* De gemiddelde loonkosten nemen toe doordat de organisatiekosten verhoudingsgewijs minder 
snel dalen dan het aantal Wsw-ers. 
 
** De gemeentelijke bijdrage is vanaf 2013 op € 0 gesteld, maar dit vertekent feitelijk het beeld. 
Het tekort op de Wsw komt namenlijk ten laste van het Participatiebudget. Op het totaal van het 
Participatiebudget kan daardoor een tekort ontstaan wat ten laste van de gemeenten blijft. 
 
*** Naast dit aantal staan ca. 127 mensen op de wachtlijst. 

 


