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Voorstel:
 

1. Vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Werkvoorziening. 
2. Vast te stellen de Verordening Persoonsgebonden Budget Sociale Werkvoorziening. 
3. In te stemmen met het voorstel om de ontvangsten van Larcom in te zetten als dekking voor de 

kosten van de tijdelijke uitbreiding van de afdeling Sociale Zaken met een consulent Sociale 
Werkvoorziening 

4. Kennis te nemen van de uitgangspunten uit de regionale notitie Modernisering WSW
 
 
Inleiding:
Op 1 januari 2008 is de wet Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) van kracht geworden. In 
de voorbereiding is in november 2007 de notitie “Verkenningen modernisering WSW” behandeld in de 
Raad. De algemene lijn in de beoordeling van de Raad was dat de gemeente Dalfsen een grotere 
betrokkenheid aan de dag dient te leggen bij de uitvoering van de WSW. Verderop in deze notitie wordt op 
een aantal taken in dit kader concreet ingegaan. 
Begonnen wordt met een aantal ontwikkelingen uit de afgelopen maanden. Dit betreft achtereenvolgens: 

• de taakstellen en de budgetten voor de WSW; 
• het actieplan van de Wezo; 
• noodzakelijke verordeningen; 
• regionale notitie Modernisering WSW. 
• de installatie van de Commissie de Vries; 

 
Ontwikkelingen eerste halfjaar 2008 
 
Taakstelling en budget gemeente Dalfsen voor uitvoering van de WSW 
Landelijk is een rijksbudget van ca. 2,3 miljard euro beschikbaar voor de WSW. Dit wordt volgens een 
bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten. De gemeente Dalfsen ontvangt voor het jaar 2008 
een bedrag van € 3.662.153,-. Dit bedrag wordt bijna geheel overgemaakt naar Wezo. 
Aan dit bedrag is een taakstelling gekoppeld. Dalfsen dient minimaal 144,54 arbeidsplaatsen te realiseren. 
Er werken momenteel meer WSW-ers dan er budget is. Wezo als geheel dient met ongeveer 26 



 
 
 

  
 
   

 

arbeidsplaatsen te krimpen. Dit impliceert dat er ongeveer een half jaar geen instroom kan plaatsvinden. 
Hierdoor neemt de wachttijd nog meer toe. Momenteel staan ongeveer 250 personen op de wachtlijst van 
Wezo (waarvan 27 uit de gemeente Dalfsen) die gemiddeld een wachttijd hebben van ca. vier jaar. Op dit 
moment zijn 14 Dalfsense WSW-ers op de wachtlijst opgenomen in een voortraject. 
 
Gemiddeld is voor een WSW-arbeidsplaats € 25.336,- beschikbaar. Dit lijkt veel, maar dit bedrag is alleen 
al nodig voor de loonkosten. De overige kosten zoals de begeleiding en huisvesting van Wezo moet 
worden bekostigd uit de overige inkomsten van Wezo. Dit is met name de eigen omzet uit de productie en 
dienstverlening.  
 
Actieplan Wezo 
Wezo Groep NV draait met verlies. Hierdoor zijn aanvullende gemeentelijke bijdragen nodig om de 
exploitatie sluitend te krijgen. De deelnemende gemeenten hebben aangedrongen op een sluitende 
exploitatie in 2010. Naast deze opgave dient Wezo zich aan te passen aan de nieuwe WSW. Om dit te 
bereiken heeft Wezo een actieplan opgesteld met de titel Verbeteragenda +. Dit plan is samengevat in 25 
actiepunten. Kern van het plan is dat Wezo Groep zich omvormt van een productiebedrijf naar een 
zogeheten mensontwikkelbedrijf. In dit kader is onder andere het doel om meer arbeidsplaatsen buiten de 
Wezo bij reguliere werkgevers te realiseren voor WSW-ers. Hiervoor kunnen de instrumenten detachering 
en loonkostensubsidie worden ingezet. Dit wordt ook wel de beweging van binnen naar buiten genoemd. 
Momenteel hebben 27 WSW-ers uit Dalfsen een arbeidsplaats buiten de muren van Wezo. Hierbij wordt 
overwegend gebruik gemaakt van detachering. 
De omvorming van Wezo Groep heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Op 
dit gebied zijn ook een aantal actiepunten geformuleerd. Een ander actiepunt is het realiseren van een 
grotere omzet van de gemeenten. Dit is mogelijk als gemeenten meer opdrachten geven aan Wezo. Voor 
Dalfsen speelt hierbij het probleem dat op het gebied van de groenvoorziening al jaren zaken wordt gedaan 
met Larcom, voor een bedrag van ca. € 350.000,-.  
 
Verordeningen WSW 
Op grond van de nieuwe WSW dienen gemeenten over drie onderdelen een verordening op te stellen: de 
cliëntenparticipatie, het persoonsgebonden budget en het doelgroepenbeleid bij plaatsing vanaf de 
wachtlijst. Deze laatste verordening is facultatief. Een verordening is alleen nodig als de gemeente wil 
afwijken van het fifo-systeem bij de plaatsing van WSW-ers (fifo= first in first out). De gemeenten binnen de 
GR Wezo hebben niet de intentie om doelgroepen aan te wijzen die voorrang krijgen bij plaatsing. Om die 
reden wordt over dit onderwerp geen verordening vastgesteld. 
Bij de overige twee onderwerpen is wel een verordening verplicht. De nu voorliggende verordeningen zijn 
in GR-verband opgesteld. Identieke verordeningen worden aan de vijf raden van de Wezo-gemeenten 
voorgelegd. Deze verordeningen zijn als bijlage bijgevoegd bij het raadsvoorstel. 
 
Regionale notitie modernisering WSW 
De gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo hebben gezamenlijk een 
notitie opgesteld om richting te geven aan het nieuwe WSW-beleid. Voor een deel komt deze notitie 
overeen met hetgeen in november 2007 in de Dalfsense notitie Verkenningen is gepresenteerd. Het betreft 
de algemene informatie over de modernisering van de WSW en de gemeentelijke opgaven. 
Rode draad door de regionale notitie is verder de vraag wat de gemeenten bindt en wat in regionaal 
verband moet worden uitgevoerd, ten opzichte van datgene wat gemeenten individueel en afzonderlijk 
kunnen uitvoeren. Een specifiek onderwerp is bijvoorbeeld de plaatsing vanaf de wachtlijst. Nu geldt nog 
een regionale volgorde. In de toekomst kan het zijn dat als een WSW-er uit bijvoorbeeld Hattem uitstroomt 
uit de WSW, er ook een Hattemse WSW-er van de wachtlijst instroomt. Ook al staat deze persoon niet op 
nummer 1 op de wachtlijst. Zo spelen er nog een paar onderwerpen in de discussie tussen regionaal 
versus gemeentelijk. In dit kader dient ook de huidige Gemeenschappelijke Regeling tegen het licht te 
worden gehouden. Is een GR nog wenselijk, en zo ja met welke bevoegdheden?  



 
 
 

  
 
   

 

De regionale notitie is als bijlage bijgevoegd. 
 
Commissie “Fundamentele herbezinning WSW” (Commissie “De Vries”) 
Op 1 januari 2008 is de nieuwe WSW ingevoerd en op 8 februari 2008 wordt een commissie ingesteld die 
de WSW fundamenteel gaat onderzoeken. Dit komt wat merkwaardig over. Mogelijk dat de nieuwe WSW 
moet worden bezien als een soort overgangswetgeving op weg naar een nieuw stelsel voor de 
arbeidsparticipatie voor gehandicapten. Het geeft in ieder geval aan dat de problematiek bij de WSW groot 
is. De druk op de WSW is de afgelopen jaren fors toegenomen wat tot uitdrukking komt in steeds 
groeiende wachtlijsten en wachttijden die oplopen tot vier jaar. Bij een gelijkblijvend rijksbudget is het in 
feite een volkomen vastgelopen systeem.  
De adviesaanvraag voor de commissie behelst drie onderdelen: 

a. de positie van de WSW in het stelsel van de sociale zekerheid (o.a afbakening doelgroep, 
verbanden AWBZ). 

b. De financieringssystematiek en de verantwoordelijkheidsverdeling in de uitvoering. 
c. De prikkels voor de WSW-ers zelf en de werkgevers. 

 
De commissie is gevraagd vóór 1 juli 2008 haar advies gereed te hebben. 
 
Concretisering grotere betrokkenheid gemeente 
 
In november 2007 heeft de Raad in algemene zin de intentie uitgesproken om een grotere betrokkenheid 
aan de dag te leggen bij de uitvoering van de WSW. De vraag is hoe deze algemene intentie concreet kan 
worden vormgegeven. Om te beginnen kunnen op uitvoerend niveau de WSW-taken nader worden 
geanalyseerd. In hoofdlijnen zijn de taken de volgende: 

• wachtlijstbeheer 
• intake/trajectplan 
• case-management 
• bemiddelen 
• beschut werken “binnen” 
• beschut werken “buiten” 
• detacheren 
• begeleid werken. 

 
Naast deze specifieke taken behelst de uitvoering van de WSW over de hele linie de nodige administratie. 
Dit betreft met name de personeels- en salarisadministratie, maar ook de informatievoorziening naar het 
Rijk en de administratie in de relatie met werkgevers (inleenvergoedingen bij detachering en 
loonkostensubsidies).  
 
Alle van de genoemde taken worden nu door Wezo en Larcom uitgevoerd. De gemeenten worden op de 
hoogte gehouden via rapportages en periodiek overleg. Een grotere gemeentelijke betrokkenheid kan 
plaatsvinden door om te beginnen het wachtlijstbeheer naar de gemeente toe te trekken. Dit betekent 
concreet dat de gemeentelijke medewerkers de personen zelf spreken en afspraken kunnen maken voor 
bepaalde trajecten. Ook trajecten buiten Wezo of Larcom om. Daarnaast kunnen ook de reeds werkzame 
WSW-ers beter worden begeleid richting detachering of (begeleid) werken bij een reguliere werkgever. 
Zodoende kan een directere band worden gecreëerd tussen de WSW-ers en de gemeente. In de huidige 
situatie zitten Wezo en Larcom hier altijd tussen. Geschat wordt dat de case-load van een medewerker uit 
ongeveer 40 personen bestaat (27 personen op de wachtlijst en ca. 13 werkzame WSW-ers).Voor de 
verdere toekomst kunnen andere uitvoeringsvormen worden overwogen met een grotere gemeentelijke 
betrokkenheid. Bijvoorbeeld op het gebied van groenvoorziening en beheer van de openbare ruimte.  
 



 
 
 

  
 
   

 

Een grotere betrokkenheid van de gemeente bij de uitvoering van de WSW betekent in feite een nieuwe 
taak. Traditioneel is namelijk de uitvoering van de WSW in Nederland ondergebracht bij grote regionale 
uitvoeringsorganisaties die redelijk op afstand van de gemeenten staan. Dalfsen vormt hierop geen 
uitzondering. De gemeentelijke betrokkenheid speelde zich hoofdzakelijk af op beleidsniveau en ten 
aanzien van algemene financiële zaken. Om op uitvoerend niveau nieuwe taken op te pakken is uitbreiding 
van de bestaande formatie nodig. Voorgesteld wordt dan ook om voorlopig voor een periode van twee jaar 
een consulent op de afdeling Sociale Zaken te stationeren die zich uitsluitend toelegt op de WSW. 
Financiering van de medewerker kan geschieden uit de ontvangsten van Larcom. Bij de sanering en 
reorganisatie van Larcom in 2006 is namelijk afgesproken dat gemeenten die veel omzet bij Larcom 
hebben een soort inleenvergoeding terug ontvangen bij een positief exploitatieresultaat. Aangezien Dalfsen 
relatief veel omzet bij Larcom heeft vanwege de opdrachten in de groenvoorziening ontvangt Dalfsen in het 
jaar 2008 een bedrag van € 128.000,-. In de jaren vanaf 2009 wordt dit bedrag minder. Geschat wordt dat 
een inleenvergoeding wordt ontvangen ter hoogte van ca. € 100.000,-. Deze bedragen zijn nog niet 
verwerkt in de begrotingen. Bij de Voorjaarsnota 2008 is dit voorstel ook opgenomen. 
In de komende twee jaar kan worden bezien of de extra personele inzet ook iets oplevert. Zakelijk gezien is 
het de kunst om zo veel mogelijk WSW-ers met het huidige budget een arbeidsplaats te bieden. Dit is 
mogelijk via zo veel mogelijk detachering (met een zo hoog mogelijke inleenvergoeding) of begeleid 
werken bij een reguliere werkgever (met een zo laag mogelijke loonkostensubsidie). Ook zijn er bij Wezo 
aanpassingen gaande om de bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat de exploitatiekosten lager worden 
voor de groep WSW-ers die is aangewezen op ”beschut binnen”. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Gemeenten zijn het verantwoordelijk orgaan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De rol 
van de gemeenten is onder de nieuwe wetgeving versterkt.
 
Alternatieven:
Er zijn diverse varianten denkbaar voor de uitvoering van de WSW en de mate van betrokkenheid van de 
gemeente. Dit kan zich uitstrekken van aan de ene kant zo veel mogelijk overlaten aan de 
uitvoeringsorganisaties en aan de andere kant een grotere gemeentelijke bemoeienis. In dit voorstel wordt 
een voorzichtig begin gemaakt met een iets grotere betrokkenheid op uitvoerend niveau.
 
Financieel kader:
De extra personele inzet wordt geschat op € 60.000,- per jaar. De financiële dekking kan geschieden door 
de ontvangsten van Larcom die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Dit voorstel is ook opgenomen in de 
Voorjaarsnota 2008.
 
Communicatie:
De Raad wordt door burgemeester en wethouders met enige regelmaat op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen met betrekking tot de modernisering van de WSW en de Verbeteragenda + van Wezo. 
Daarnaast is de GR Wezo dit jaar gestart met het uitgeven van nieuwsbrieven. Tevens vindt er op 17 
september 2008 weer een bijeenkomst plaats voor alle raadsleden van de gemeenten die deel uitmaken 
van de GR Wezo. Het aanvangstijdstip van deze bijeenkomst is 18.00 uur.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


