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Programmaverantwoording
Algemeen
Voor u liggen voor het eerst het jaarverslag en de jaarrekening van IJmond Werkt!. In formele zin is
de Gemeenschappelijke Regeling pas op 1 januari 2014 gewijzigd en daarmee houdt per die datum
ook de Meergroep als naam van de Gemeenschappelijke Regeling op te bestaan. Toch voelt 2013 als
de start van IJmond Werkt! en heeft de organisatie het gehele jaar als IJmond Werkt! gewerkt. In april
is dit door de Colleges van de deelnemende gemeenten bekrachtigd en heeft ook de nieuwe naam, logo
en uitstraling het licht gezien. Vanaf dat moment is de Meergroep onder de door haar gedeponeerde
handelsnaam IJmond Werkt! aan de slag gegaan.
Behalve deze bijzondere prestatie zijn de resultaten die IJmond Werkt! heeft geboekt bij het aan het
werk helpen van mensen uit de WWB-doelgroep succesvoller dan verwacht. Maar liefst 289
uitkeringsgerechtigden hebben dankzij de IJmond Werkt! aanpak een nieuwe werkkring gevonden. Dit
komt overeen met een succespercentage van 41% in vergelijking met het landelijke cijfer in 2012 van
31%, een resultaat dat maar liefst 32% hoger ligt. De totale uitstroom uit onze trajecten ligt op ruim
899, waarvan in totaal 678 positief en toe te rekenen aan onze aanpak. En dat voor een eerste jaar
waarbij heel veel aandacht is uitgegaan naar allerhande opstartproblemen en methodiekontwikkeling.
Duidelijk is niet alleen dat met IJmond Werkt! een juiste keuze is gemaakt, maar ook dat de uitvoering
door de organisatie en haar medewerkers een prestatie van formaat is. Dat geldt zeker ook voor het feit
dat de veel groter dan voorziene toestroom van uitkeringsgerechtigden (bijna 2000 in plaats van 1200)
binnen de budgettaire kaders en door innovaties van de werkprocessen is opgevangen.
En met succes! Op bijna alle relevante onderdelen van de bedrijfsvoering van IJmond Werkt! zijn
resultaten neergezet die alle verwachtingen te boven gaan. Ondanks – in economisch opzicht- nog
steeds geen florissante omstandigheden zijn wij in staat gebleken om het aantal detacheringen met
51% uit te breiden. De reeds eerder opgezette samenwerking met Breedweer in de schoonmaak en de
BIOS-groep in het vervoer hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Ook de succesvolle
samenwerking met Noppes Kringloopbedrijven is hier voor een aanzienlijk deel debet aan. Zelfs het
aantal mensen in begeleid werken, waarbij de reguliere werkgever het dienstverband aangaat, is met 2
gestegen tot 65. Op dit moment zijn een recordaantal IJmondiale SW-ers, maar liefst 200, werkzaam
bij reguliere werkgevers. Om dit te bereiken zijn in het achterliggende jaar 119 plaatsingen
gerealiseerd en is een netto stijging met 49 medewerkers het resultaat. Het percentage extern
geplaatsten komt hiermee op 29%. Een nieuw hoogtepunt en een prachtige start van IJmond Werkt!.
Het beleid van samenwerking met reguliere marktpartijen heeft dankzij hard werk en tomeloze inzet
van de medewerkers en partners vruchten afgeworpen.
Ook binnen de bedrijven heeft zich een omslag voorgedaan. Niet alleen is een aanzienlijke
kostenbesparing bereikt door de realisatie van combi-vestigingen, maar hebben alle vestigingen vaste
werkcoaches gekregen die de ontwikkeling van medewerkers en uitkeringsgerechtigden begeleiden.
Met uitzondering van Rebo en AS production zijn daarnaast de omzetdoelstellingen gehaald. De
combi-vestigingen hebben op meerdere gebieden gezorgd voor een betere en efficiëntere
bedrijfsvoering.
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Bij elkaar genomen zijn ook in financiële zin alle verwachtingen en doelstellingen ruimschoots
overtroffen. In de financiële paragraaf van de programmaverantwoording wordt hierop nog nader
ingegaan. Een paar elementen verdienen het evenwel om ook in dit algemene deel genoemd te worden.
Het uiteindelijke resultaat van de bedrijfsvoering is maar liefst € 417.000,= positief. Ook is het
mogelijk gebleken om de kosten voor wettelijke taken (€ 496.000,=), die eigenlijk ten laste zouden
moeten komen van het gemeentefonds, te dekken uit de opbrengsten (€ 913.000,=) van de uitvoering
WSW. Voor de wettelijke taken dient overigens nog wel structurele dekking te worden gerealiseerd.
Deze mogen niet worden gedekt uit het participatiebudget en de resultaten in de uitvoering van de
WSW zullen door de bezuinigingen die de Participatiewet met zich meebrengt hiervoor in de toekomst
geen ruimte meer bieden.
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Financieel
De vergelijkbaarheid van de cijfers van 2013 met die van de cijfers van 2012 van de Meergroep is met
het inbrengen van de re-integratie activiteiten en de activiteiten van de Meergroep in de nieuwe
organisatie IJmond Werkt! niet meer één op één mogelijk. In toelichting op de Programma rekening in
de jaarrekening is dat toch, waar vergelijking mogelijk is, zo goed mogelijk gedaan. In onderstaande
uiteenzetting is de vergelijking gemaakt met de cijfers uit het businessplan IJmond Werkt! 2013-2016.
Het exploitatie resultaat van IJmond Werkt! na bestemming laat een positief resultaat zien van € 417
duizend. Dit is aanzienlijk beter dan de € 407 duizend negatief uit de gewijzigde begroting I.
Gecorrigeerd voor de door IJmond Werkt! uitgevoerde wettelijke taken re-integratie, de dekking van
deze kosten zit niet in de begroting en de financiering van IJmond Werkt!, is het resultaat zelfs € 913
duizend positief.
Exploitatie begroting (bedragen x € 1.000) format businessplan IJmond Werkt!.
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De opbrengsten van de activiteiten liggen € 474 duizend hoger dan begroot. Hierin zit € 216 duizend
aan vergoeding bonus begeleid werken Wsw. Deze is door het opschuiven van de ingangsdatum van
de participatiewet alsnog uitgekeerd.
De kosten re-integratie dienstverlening zijn in totaal binnen het budget gebleven.
De uitvoeringskosten IJmond Werkt! liggen € 355 duizend lager dan begroot. Indien men de
eenmalige kosten (€ 124 duizend), die verband houden met integratie van activiteiten in combivestigingen en gedekt worden uit de bestemmingsreserves elimineert, liggen de uitvoeringskosten
€ 479 duizend lager dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat in de aanloopfase nog niet de
volledige kosten zijn gemaakt en vervolgens scherp op de kostenkant is gelet.
De uitvoeringskosten wettelijke taken Re-integratie bedragen € 496 duizend. Deze mogen niet gedekt
worden uit het budget WWB re-integratie deel. Voor de door IJmond Werkt! uitgevoerde wettelijke
taken ontvangen de IJmond Gemeenten financiële middelen uit het Gemeentefonds. Voor het boekjaar
2013 kunnen deze kosten nog gedekt worden uit exploitatie overschot van IJmond Werkt!. Bij dalende
Wsw en WWB subsidies moet voor de dekking van deze kosten voor uitvoering van de wettelijke
taken voor de komende jaren wel een structurele oplossing bij de gemeenten worden gezocht.
Kosten per programma (bedragen x € 1.000).
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Vooruitblik
Voor het komende jaar staat nu al vast dat het opnieuw geen periode van consolidatie zal zijn.
Allereerst zijn de resultaten van 2013 zodanig dat alle zeilen bijgezet zullen moeten worden om
opnieuw daarbij in de buurt te komen. De ambitie om deze te overtreffen zal er zeker zijn, maar het
lijkt raadzaam de verwachtingen te temperen. De instroom van uitkeringsgerechtigden lijkt nog niet te
verminderen en de druk op de organisatie zal daarmee alleen maar toenemen. Ook budgettair is sprake
van oplopende druk door bezuinigingen. Tenslotte zal ook de verdere uitwerking van de
Participatiewet aandacht vragen en zal ook een goede aansluiting bewaakt moeten worden met de
relevante onderdelen van de overige decentralisaties.
Bij de begroting voor 2014 is aangegeven dat in de eerste helft van dat jaar plannen ontwikkeld zullen
worden om de in de meerjarenraming opgenomen tekorten te verminderen. Bestuur en directie hebben
de voorbereidingen hiervoor al getroffen. Beoogd wordt om het nieuwe bestuur, zoals dat na de
gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming zal aantreden, in staat te stellen op
dit onderwerp goed onderbouwde keuzes te maken.
Met de enorme resultaten in het afgelopen jaar indachtig is er alle vertrouwen dat de organisatie ook in
het komend jaar in staat zal zijn de uitdagingen het hoofd te bieden. Met de innovatieve en flexibele
benadering die IJmond Werkt! eigen is, kan met een gerust hart aan de slag worden gegaan met de
versterking van de vernieuwende aanpak en nieuwe successen.
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Missie

“Wij willen een ondernemende organisatie zijn die talenten
van werkzoekenden koppelt aan werkgevers, de werkgevers
kent en ontzorgt, en werkzoekenden ondersteunt bij het nemen
van de verantwoordelijkheid over hun route naar werk.”
Samenstelling bestuur
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van IJmond Werkt! bestaat uit leden van de colleges Burgemeester en
Wethouders van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De voorzitter is de
wethouder sociale zaken van de gemeente Velsen.
Samenstelling d.d. 31-12-’13:
Voorzitter van IJmond Werkt!
Dhr. A. Verkaik,
Gemeente Velsen

Dhr. W.J.M. Spaanderman
Gemeente Uitgeest

Dhr. H. Erol,
Gemeente Beverwijk

Mw. R.A. van ’t VeerKamminga, Gemeente
Heemskerk

Bestuurssecretaris
Dhr. M.E. Bouma

Algemeen bestuur
De samenstelling van het algemeen bestuur is identiek aan het dagelijks bestuur.
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Organisatie
De bedrijven en onderdelen van IJmond Werkt! bieden veelzijdige leer- en werkervaring aan iedereen
die niet zelfstandig een baan kan vinden of houden. Dit gaat via verschillende wetten en reglementen,
zoals de Wsw, de WWB, diverse werkstimuleringsprogramma’s en re-integratietrajecten. Alle
afdelingen werken nauw samen, zodat kandidaten een sluitend traject kunnen doorlopen.

Organogram
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Arbeidsmarkt
Inleiding
Voor de afdeling Arbeidsmarkt is 2013 het jaar van een nieuwe start. Op 9 april 2013 hebben de
deelnemende gemeenten officieel hun ‘werk’ activiteiten ondergebracht bij IJmond Werkt!. Daarmee
is na een jaar van proefdraaien IJmond Werkt! ook als naam bekend gemaakt in de markt. Een eerste
jaar is vanzelfsprekend ook een spannend jaar. Vallen en opstaan op diverse terreinen is het devies. Er
is dan ook een groot beroep gedaan op de medewerkers met het ontwikkelen en eigen maken van de
nieuwe werkprocessen, met veel nieuwe collega’s en een nieuwe werkplek. Veel veranderingen en
nieuwe taken en daarmee een bijzondere uitdaging.
Omdat al vroeg in het jaar bleek dat de opdracht groot was en de verantwoordelijk manager met ziekte
uitviel is in maart gekozen voor een interim manager. Samen met de directeur heeft hij de rest van het
jaar de verandering binnen de afdeling Arbeidsmarkt vormgegeven.
Ook is duidelijk geworden dat met de stap naar IJmond Werkt! de gemeenten een voorsprong hebben
genomen in de voorbereiding op de Participatiewet. Misschien nog wel belangrijker is, dat door de
bundeling van krachten, het gelukt is de sterke groei op te vangen. Binnen budget, én uitstroomgericht.
In dit hoofdstuk geven wij u graag inzicht in de methodiek en resultaten van onze inspanningen.
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De IJmond Werkt! methode
Veel tijd en energie is gaan zitten in het ontwikkelen van een effectieve methodiek voor het reintegreren van uitkeringsgerechtigden. De afspraak met de gemeenten is dat alle
uitkeringsgerechtigden in het kader van ‘werk boven uitkering’ zich bij IJmond Werkt! melden. Daar
vindt de toets op werkmogelijkheden plaats. Wanneer binnen een periode van twee jaar werk een
realistische optie is dan stromen ze in.
In de bijgaande figuren ziet u eerst een schematische weergave van ons werkproces waar wij in 2013
mee zijn gestart (model 1) en op de volgende pagina het huidige model (31-12-2013).

Hieruit komt al in één oogopslag naar voren dat innovatieve benadering heeft geleid tot intensivering
van de aanpak.
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Grote instroom
Gedurende het jaar zijn een aantal aanpassingen op de in 2012 ontwikkelde methodiek doorgevoerd.
Ten eerste de intake. Oorspronkelijk is gekozen voor een individueel intakegesprek. Al snel
ontstonden er echter wachttijden van meer dan een maand. De belangrijkste oorzaak was de snel
stijgende werkloosheid. Er was dientengevolge een veel grotere toestroom dan verwacht. In het
businessplan is nog uitgegaan van 1200 mensen op jaarbasis. In 2013 zijn bijna 2000 mensen
ingestroomd. Naast die onverwachte groei bleek het in de praktijk erg ingewikkeld werkcoaches in te
plannen in combinatie met hun groepen. Daarom is in april gekozen om de intake groepsgewijs te
doen. Deze verandering is vanaf eind mei doorgevoerd.
Plan van aanpak
Belangrijke ontwikkeling is verder dat vanaf maart 2013 in samenwerking met de werkcoaches het
hele werkproces onder de loep is genomen. Voor vrijwel alle onderdelen zijn verbetervoorstellen door
de werkcoaches uitgewerkt en geïmplementeerd. Eén van de geïmplementeerde voorstellen is om
focus aan te brengen bij de werkcoaches door een intaketeam te vormen naast het trainen van het Plan
van Aanpak. Verder is in samenwerking met Stimulansz het trainingsprogramma geprofessionaliseerd.
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Omdat alles nieuw en onbekend was, is er volop geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met het creëren van
meer gespecialiseerde groepen. Voor de begeleiding van mensen die een eigen onderneming willen
starten was dit succesvol. Voor jongeren weer niet. Eind 2013 is gestart met groepen voor mensen met
beperkingen en 55+. In 2014 zal een groep gestart worden voor mensen met een beperkt taalbegrip.
Onderweg zal op basis van de opgebouwde ervaring gekozen worden om dergelijke groepen al dan
niet door te zetten.
Het Arbeids Diagnose en Trainings Centrum (ADTC)
Het ADTC legt zich vooral toe op mensen met fysieke beperkingen of motivatieproblematiek.
Daarnaast wordt er binnen het ADTC een uitgebreid empowermenttraject aangeboden. Deelnemers
verblijven maximaal 3 maanden binnen het ADTC. Verder zijn de ADTC trainers breder ingezet op
taaltrainingen en groepstrainingen gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Werkervaring
Na het doorlopen van de ‘Plan van Aanpak’ groepen is het zaak deelnemers zo snel mogelijk in het
ritme van werken te brengen. Daarvoor worden naast de eigen bedrijven ook externe stageplekken
ingezet onder verantwoordelijkheid van de adviseurs werkgeversdiensten. De werkcoaches binnen de
vestigingen nemen de begeleiding van de deelnemers voor hun rekening. Ook voor degenen die extra
aandacht behoeven of een extra opdracht hebben. Zij worden op een leer/werkstage geplaatst.
Vanaf midden vorig jaar hebben we gewerkt met speeddates. Zo konden deelnemers en aanbieders van
interne en externe stageplekken met elkaar kennismaken. Deze methodiek is door alle partijen als zeer
positief ervaren. Omdat er steeds grotere aantallen instromen in IJmond Werkt! is het noodzakelijk de
frequentie hoog te houden. Dat blijkt in de praktijk moeilijk te organiseren. Daarom zal in 2014 direct
doorverwezen gaan worden.
Samenwerking
Een tweede aspect wat gaandeweg naar voren kwam is het ontbreken van psychiatrische kennis binnen
de organisatie. Onder de mensen die instromen wordt regelmatig gesignaleerd dat er sprake kan zijn
van een psychiatrische problematiek. De standaard werkwijze was deze mensen naar ons ADTC te
sturen. Maar ook het ADTC is voor mensen met deze problematiek overvraagd. Om te voorkomen dat
mensen te snel worden geduid als niet plaatsbaar is de samenwerking gezocht met Parnassia. Zij
onderzoeken met hun partners, Reakt en Indigo, deze mensen en bepalen de afstand tot de markt.
Wanneer er mogelijkheden zijn zetten zij met inzet van eigen middelen een specifiek reintegratietraject uit.
Om de verwijzingen vanuit het intaketeam in de hele breedte te versterken is een pilot gestart met het
instrumentarium van Pearson. Zij werken met een wetenschappelijk onderbouwd testinstrumentarium.
Dit is een welkome aanvulling op de inschatting van de werkcoach. In de loop van 2014 worden de
resultaten geëvalueerd. De ADTC trainers zijn met de medewerkers van het intaketeam degenen die
getraind zijn voor het afnemen van de tests.
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Een andere samenwerking is met het RMC. Deze samenwerking is bedoeld om jongeren terug te
leiden naar school. De al bestaande samenwerking voor jongeren onder de 23 jaar is met inzet van
middelen voor bestrijding van Jeugdwerkloosheid uitgebreid naar 27 jaar. De werkwijze is dat
jongeren tijdens hun wettelijke zoektermijn bij het RMC worden ingepland. Wanneer het RMC
constateert dat er mogelijkheden zijn om terug naar school te gaan heeft dit prioriteit.

Het
Een cruciaal onderdeel van de re-integratiewerkzaamheden is de acquisitie. IJmond Werkt! is het jaar
gestart met een eigen acquisitieteam bestaande uit 7 teamleden. Naast de acquisitie van plekken voor
WWB’ers is het team ook verantwoordelijk voor detachering en Begeleid Werken in het kader van de
WSW. Dit is een activiteit waar IJmond Werkt! ook landelijk gezien succesvol in is.
Om de acquisitie goed te organiseren zijn werkgevers in de IJmond benaderd met de vraag wat hun
wensen waren. In een expertmeeting gaven de werkgevers eensgezind aan één aanspreekpunt te willen
voor diverse zaken. De aanwezige UWV manager Rob van Hooven en de directeur van IJmond
Werkt! hebben de handschoen opgepakt en besloten tot een gemeenschappelijk
Werkgeversservicepunt IJmond. Dit is per eind september gestart en op 29 november officieel
geopend door voorzitter van het bestuur van IJmond Werkt! Arjen Verkaik door het bekendmaken van
het nieuwe werkgeversnummer 0251-279045.
Daarmee is de werkgeversdienstverlening fors uitgebreid. Vrijwel dagelijks zijn er twee tot drie
adviseurs werkgeversdienstverlening op kantoor van IJmond Werkt! aanwezig. Ook de breedte van
dienstverlening is sterk uitgebreid met dienstverlening als ontslagadvies, informatie over
werkgeverssubsidie, breder aanbod van personeel, verbeterde branchekennis en opleidingsadvies.
Vanaf het begin is er sprake van een gecombineerde aanpak aangestuurd door één manager. Zowel
WWB’ers als WW’ers en Wajong’ers worden aangeboden en geplaatst op vacatures. De adviseurs van
het werkgeversservicepunt werken over de hele breedte samen. Ook WSW deelnemers zijn
ondertussen door UWV-medewerkers geplaatst. Dit maakt de samenwerking in de IJmond een
voorbeeld voor Nederland. Vanaf 2014 zal gewerkt worden met gezamenlijke doelstellingen.
Estafettemodel
Naast de radicale keuze voor de groepsaanpak is er nog een belangrijke reden waarom IJmond Werkt!
de veel hogere instroom kan opvangen zonder kostenoverschrijdingen. Dit is het afschaffen van
casemanagement. De traditionele rol van casemanagement is het voeren van de regie over de trajecten
en de administratieve afwikkeling. Vaak is er geen sprake van direct inhoudelijke activiteiten. IJmond
Werkt! kiest ervoor om alle middelen voor de trajecten in te zetten en dus casemanagement te
schrappen. Dit betekent dat alle medewerkers met een direct deelnemerscontact verantwoordelijk zijn
voor de volledige administratieve afwikkeling op dat moment. Dit is inclusief maatregelen en inzet
van scholing, kinderopvang en reiskosten etc., maar ook overdracht. Voor veel medewerkers was dit
een nieuwe verantwoordelijkheid die veel energie vroeg en een gewenningsperiode nodig maakte. Stap
voor stap is ook dit onderdeel onder controle. Wel is een investering in de overdracht noodzakelijk
gebleken. Het bedrijfsbureau vervult een belangrijke rol om de administratie op orde te krijgen en te
houden.
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Administratie
Vanaf begin 2013 was duidelijk dat de uitvoering voorlopig niet over een gezamenlijk
automatiseringssysteem voor alle gemeenten en IJmond werkt! kon beschikken. De gemeentelijke
systemen verschillen bovendien onderling en de Meergroep had een eigen systeem.
Vanaf het begin was dus een gegeven dat informatie in meer systemen geregistreerd moest worden. In
de eerste helft van 2013 werd er primair in de gemeentelijke systemen geregistreerd. Dit betekende
wel dat er in de eerste maanden geen managementinformatie voor IJmond Werkt! beschikbaar was.
Met enige spoed is het systeem, Teamsoft, ingericht op de trajecten van IJmond Werkt! en zijn de
medewerkers getraind om Teamsoft te kunnen gebruiken. Vanaf juni is IJmond Werkt! integraal
overgegaan op Teamsoft. Dit betekent dat nu naast het gebruik van Teamsoft de gemeentelijke
systemen gevuld worden met de noodzakelijke verantwoordingsinformatie.
Het was geen gemakkelijke opgave om oplossingen te vinden in de administratieve processen met
draagvlak bij alle partijen. Om die reden is de hulp van Berenschot ingeschakeld. Samen met
vertegenwoordigers van alle partijen zijn afspraken gemaakt om te komen tot een werkende
administratieve organisatie. Helaas is het (nog) niet gelukt om geautomatiseerde koppelingen te maken
tussen de systemen. Dit betekent in de praktijk dat veel werk handmatig blijft worden uitgevoerd. De
hoop is in 2014 hiervoor een betere oplossing te vinden.
Cultuur
De medewerkers van de afdeling Arbeidsmarkt binnen IJmond Werkt! komen vanuit alle vier de
deelnemende gemeenten, de Meergroep en nieuwe medewerkers. Dit betekende dat er geen sprake was
van een ingewerkt team. De werkwijze was nieuw en nog niet uitontwikkeld en de omgangsvormen
verschillend. Dit leidde in het eerste kwartaal tot onrust. Veel aandacht is daarom besteed aan de
cultuur en werkwijze van de afdeling. De medewerkers is veel stem gegeven in het formuleren van
nieuwe werkprocessen. Na vaststelling zijn de nieuwe werkprocessen stap voor stap ingevoerd. Dit gaf
veel structuur aan de medewerkers. Het werd echter ook duidelijk dat een aantal medewerkers minder
affiniteit had met de werkwijze en daarbij aansluitend hun persoonlijke groei daarin. Een deel gaf er de
voorkeur aan weer terug te keren naar de gemeenten.
Eind 2013 liet de afdeling Arbeidsmarkt door alle veranderingen een totaal ander beeld zien en heerst
er een positieve en energieke sfeer in de teams.
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De resultaten
Uitstroom totaal

Uitstroom 2013 (totaal 1279)

Subtotaal doelgroep IJmond Werkt! (899)
geen uitkering / voorliggende voorziening (380)

Uitstroom redenen

Uitstroomredenen doelgroep IJmond Werkt!
(totaal 899)

positief = geen uitkering door aanpak (678)

doorstroom naar zorg / terugmelding gemeente (221)

IJmond Werkt!
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Positieve uitstroom

Overzicht positieve uitstroom
(totaal 678)
ziet af van uitkering / werkt niet mee / verdamping (286)

werk (278)

Neutraal (101)

opleiding (13)

Toelichting en resultaten
In de voorgaande drie tabellen zijn de uitstroomresultaten van de IJmond Werkt! aanpak voor de
WWB terug te vinden. Omdat het voor het eerst is dat wij deze resultaten presenteren, zijn
vergelijkingen met eerdere jaren niet goed mogelijk. Wel lijkt een extra toelichting op zijn plaats.
Gekozen is voor een getrapte weergave van de uitstroom.
De eerste tabel laat de totale uitstroom uit de trajecten zien. Hierbij wordt slechts een onderscheid
gemaakt tussen personen die eigenlijk niet tot de doelgroep van IJmond Werkt! behoren (380 personen
of 30%) en zij die wel tot de doelgroep van IJmond Werkt! horen (899 personen of 70%). Doelstelling
is om de aanpak in samenwerking met de gemeenten zodanig te maken dat het percentage doelgroep
stijgt.
De tweede tabel laat zien waar de uitstroom van de doelgroep IJmond Werkt! in hoofdlijnen blijft.
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de positieve uitstroom, waarbij de aanpak heeft geleid tot
het beëindigen van de uitkering. Dit ligt op een niveau van 75% (678). De overige 25% (221) is
terugverwezen naar de gemeente omdat zij zodanig veel zorg of ondersteuning nodig hebben dat reintegratie richting werk niet van hen mag worden verwacht (12% of 103 personen), dan wel om andere
redenen van al dan niet tijdelijke aard niet binnen een termijn van drie maanden kunnen deelnemen
(13% of 118 personen).
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De laatste tabel geeft het effect van IJmond Werkt! weer op de uitstroom uit de uitkering. Hier gaat het
echt om de resultaten van onze aanpak. En dat zijn cijfers die de verwachtingen ver te boven zijn
gegaan, zeker voor een eerste jaar. Allereerst is het totale aantal van 678 al aanzienlijk. De neutrale
redenen liggen in de sfeer van verhuizingen, maar zijn hierin meegenomen omdat zij in vergelijkbare
cijfers van Divosa ook bij de positieve uitstroom worden gerekend. Daarnaast ziet een aanzienlijk
aantal (286) af van een uitkering of wil niet meewerken aan de aanpak. Dit betekent dat zij er voor
kiezen om zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Het meest in het oog springend is evenwel de
uitstroom naar werk van maar liefst 41% (278 personen). Een resultaat dat maar liefst 32% boven het
landelijk gemiddelde ligt (Divosa, 2012).
Detacheren en Begeleid Werken SW
In 2013 zijn er 3 nieuwe groepsdetacheringen bijgekomen, bij Noppes kringloopwinkels,
Schoonmaakbedrijf Breedweer en bij vervoerder BIOS-groep. In totaal zijn via deze
groepsdetacheringen op 31-12-2013 55 personen buiten de muren van IJmond Werkt! aan de slag.
Daarmee is het totaal aantal detacheringen gegroeid van 89 naar 135.
In 2013 is het aantal extern geplaatste medewerkers op individuele detacheringsbasis vergeleken met
2012 licht gedaald. De instroom wordt voornamelijk gerealiseerd vanuit interne werkplekken.
Daarnaast zien we ook instroom vanuit de wachtlijst, directe plaatsing op een externe werkplek bij in
dienst name in de SW en vanuit doorstroom naar andere inleners. De hoge instroom vanuit interne
werkplekken laat zien dat de inzet van consulenten en werkleiders om intern geplaatste medewerkers
extern te bewegen, vruchten afwerpt. Het toepassen van WPO (Werk Plek Opleiden) en van de
werkladderscan en op basis daarvan gericht medewerkers met voldoende capaciteiten begeleiden,
heeft hier mede toe bijgedragen.
Net als vorig jaar zien we bij de uitstroomredenen een groot aantal detacheringen waarvan om
financiële redenen door de inlener het contract is beëindigd. Een gevolg van de huidige economische
situatie.
Het aantal werkplekken op basis van Begeleid Werken is, vergeleken met 2012, licht gestegen. De
hogere instroom is voornamelijk gerealiseerd vanuit interne werkplekken. Ook bij beëindigde BW
contracten zien we het gevolg van de economische recessie terug, reguliere werkgevers vinden zeker
nu het aangaan van jaarcontracten en het omzetten van tijdelijke dienstverbanden in een dienstverband
voor onbepaalde tijd risicovol.
Overzicht detacheringen en Begeleid Werken
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Wachtlijstbeheer, intake en aantal dienstverbanden
Het aantal dienstverbanden ten opzichte van 2012 is met 34 gedaald als gevolg van een daling van de
taakstelling bij 2 gemeenten. Ondanks de daling van het aantal 1e indicaties zien we ultimo 2013 als
gevolg van de daling van het aantal dienstverbanden een toename van het aantal personen op de
wachtlijst ten opzichte van ultimo 2012.
Verloop wachtlijst 2013:
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De toename van de wachtlijst is het gevolg van een grotere instroom ten opzichte van de uitstroom.
Ultimo 2013 staan er 130 personen op de wachtlijst. Met name in de gemeenten Beverwijk en Velsen,
waar de taakstelling is gedaald, zien we een toename van de wachtlijst. Het afgelopen jaar zijn er 61
personen van de wachtlijst afgegaan, waarvan 20 in dienst of Begeleid Werken. De instroom op de
wachtlijst over 2013 betrof 79 personen, waarvan 31 een 1e indicatie hebben gekregen. Dit is opnieuw
een daling van het aantal nieuwe indicaties ten opzichte van 2012. Een groot deel van de daling is te
verklaren door onzekerheid over de toekomst van de Wsw als gevolg van de Participatiewet, die naar
verwachting in 2015 in werking treedt. Daarnaast zien we een afname in het aanvragen van indicatie
door jongeren met een Wajong uitkering als gevolg van het feit dat het UWV geen trajecten meer
vergoedt wanneer iemand zowel een Wajong uitkering als een Wsw indicatie heeft. Vanuit het
speciaal onderwijs is er daarom nauwelijks indicatie aangevraagd.
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Onderstaande grafieken geven de redenen voor instroom en uitstroom op de wachtlijst aan.

Overzicht instroom wachtlijst (totaal 79)
1e indicatie (31)
terug op wachtlijst na dienstverband (19)
van pseudo wachtlijst (9)
naadloze overname (9)
terug op wachtlijst na BW dienstverband (6)
verhuizing binnen de regio (5)

Redenen uitstroom wachtlijst (totaal 61)
In dienst / BW (20)
Niet beschikbaar (16)
Eigen verzoek (9)

Verhuisd buiten regio (7)
Verhuisd binnen regop (5)
Indicatie ingetrokken (4)
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Pseudowachtlijst
Naast de officiële wachtlijst wordt ook een ‘pseudo’ wachtlijst bijgehouden. Op deze wachtlijst staan
personen met een Wsw indicatie die momenteel niet beschikbaar zijn, voornamelijk omdat ze langer
dan 13 weken ziek zijn. Ook deze cliënten worden door het Intakebureau jaarlijks gesproken en
wanneer ze weer beschikbaar zijn worden ze teruggeplaatst op de wachtlijst. Ten opzichte van 2012 is
de ‘pseudo’ wachtlijst in totaal licht gedaald. In totaal staan er 32 personen per ultimo 2013 op de
‘pseudo’ wachtlijst:
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redenen op pseudo wachtlijst (totaal 32)
Niet beschikbaar wegens ziekte (21)

Houding en gedrag (7)

Voltijd opleiding (3)

Overige redenen (1)
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Dienstverbanden en taakstelling 2013
Het totale aantal dienstverbanden en het aantal SE’s (gerealiseerde arbeidsjaren) is ten opzichte van
2013 substantieel gedaald. In totaal zijn er 34 personen als gevolg van de daling van de taakstelling
met 30 SE minder in dienst dan het voorgaande jaar.
In de gemeente Beverwijk was er ten opzichte van 2012 een daling van de taakstelling met 5,5 SE. In
totaal zijn er ultimo 2013 19 personen minder in dienst dan ultimo 2012.
De taakstelling voor de gemeente Heemskerk is na de overdracht van 1,74 SE naar de gemeente
Velsen in 2013 gestegen met bijna 5 SE naar 170,36 SE. Op 31 december 2012 was de realisatie
overeenkomstig het jaargemiddelde 165,50 SE, het totale aantal SE wat op dat moment in dienst was
bedroeg 168,80 SE. Voor 2013 betekende dit dat geen 5 SE maar 1,56 SE diende te worden
gerealiseerd. Ultimo 2013 hebben er ten opzichte van ultimo 2012 2 personen meer een dienstverband.
In de gemeente Uitgeest is de taakstelling 2013 ten opzichte van 2012 met 1,56 SE gestegen naar
25,82 SE wat resulteerde in een toename van het aantal dienstverbanden met 1.
Na een stijging van de taakstelling in 2012 had de gemeente Velsen in 2013 na overdracht van 1,74 SE
van de gemeente Heemskerk te maken met een daling van de taakstelling van 6,99 SE. De totale
taakstelling van Velsen bedroeg in 2013 216,04 SE. In totaal betekende de daling van de SE in de
gemeente Velsen een vermindering van het aantal dienstverbanden met 15.
Over 2013 is het jaargemiddelde van de gerealiseerde SE’s of arbeidsjaren conform de taakstelling.
Aantallen dienstverbanden:
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Bedrijven
Inleiding
In 2013 is er binnen de bedrijven veel veranderd. In het kader van de vormgeving van zogenaamde
combi-vestigingen zijn veel bedrijfsonderdelen verhuisd en onder een gezamenlijk dak ondergebracht.
Dit betrof AS Production, IJmondgroen, Rebo Techniek, Montage & Verpakken, IJmondpost, de
afdeling vervoer en de kringloopwinkel Beverwijk. Door meerdere bedrijven in één vestiging onder te
brengen en daar werkcoaches te plaatsen kon een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd,
maar tevens een verregaande vorm van synergie worden bereikt. Immers, de in-, door- en
uitstroomgedachte kreeg zo beter vorm door de nieuwe rol van de werkcoaches bij de ondersteuning
van de bedrijfsleiding op het gebied van de ontwikkeling van medewerkers. De plaatsing van het
eerder genoemde ADTC binnen de combivestigingen versterkte dit proces verder. Door clustering van
bedrijfsactiviteiten werd het voor de bedrijven beter mogelijk elkaar te helpen bij pieken en dalen in de
werkdruk. Ook de doorstroom van medewerkers van de ene naar de andere bedrijfsactiviteit verliep
soepeler, de aansturingsstructuur werd vereenvoudigd en de samenvoeging van de bedrijven leidde tot
een stabielere veiligheidsorganisatie door de aanwezigheid van meer bedrijfsleiding en BHV-ers in
hetzelfde gebouw. Net als voorgaande jaren is er in 2013 fors ingezet op verbetering van de
ontwikkeling en uitstroommogelijkheden van de verschillende doelgroepen. Op alle niveaus zijn er
vakgerichte of arbeidsmarkt gerelateerde opleidingen aangeboden aan medewerkers en (aankomend)
leidinggevenden en vol enthousiasme is het Werk Plek Opleiden (WPO) verder uitgerold.

Combivestiging Beverwijk
Post
De omzet van Post is 15% toegenomen in 2013, mede dankzij de toegenomen hoeveelheid post bij
diverse van onze grootste klanten en de samenwerking met partijen zoals Paspost. Ook zijn er diverse
nieuwe postbodes (uit diverse re-integratietrajecten) werkzaam geweest waardoor onze eigen
productiecapaciteit toenam. De repro-werkzaamheden zijn teruggebracht tot een minimum. Het
uitstroomperspectief voor de medewerkers was zeer slecht en de operationele kosten hoog.
Vervoersproject
Het (personen) Vervoersproject heeft een zeer goed jaar achter de rug. Begin 2013 is er een
strategische samenwerking met de BIOS-groep aangegaan, waardoor onze chauffeurs middels een
groepsdetachering gedeeltelijk bij de BIOS-groep in dienst traden en wij hun wagenpark gingen
gebruiken. Op deze manier zijn wij erin geslaagd veel SW-medewerkers naar de reguliere
arbeidsmarkt te brengen en tegelijkertijd onze eigen operationele kosten beheersbaar te houden.
Verder is een groep chauffeurs gedetacheerd bij SIG, voor wie zij het personenvervoer verzorgen.
Naast deze groepsdetacheringen is er een start gemaakt met de opzet van een logistiek centrum voor
IJmond Werkt! waar zoveel mogelijk vervoersbewegingen onder één dak zijn ondergebracht (bij de
combivestiging Beverwijk).
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Combivestiging Heemskerk
AS Production
AS Production heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug, waarbij de omzet ruim 40% terugliep. Eén en
ander houdt verband met een duidelijke terugloop van het aantal opdrachten van onze grootste klant.
Door de bedrijfsleiding is er volop werk gemaakt van het zoeken naar alternatieve opdrachtgevers,
maar het blijkt moeilijk op prijs te concurreren met lage lonenlanden. De huisvesting binnen de
combivestiging heeft er wel voor gezorgd dat de huurkosten aanzienlijk zijn verlaagd.
Montage en verpakken (verdeeld over combivestigingen Heemskerk en Velsen)
De omzet van Montage & Verpakken is in 2013 bijna 15% gestegen ten opzichte van 2012. Ondanks
de toegenomen druk op de prijzen nam de hoeveelheid orders (van met name Duyvis) fors toe,
waardoor dit mooie resultaat gerealiseerd kon worden. Dankzij diverse mailings, een actieve acquisitie
en relatiebeheer en een groot trouw klantenbestand lukt het vooralsnog hier voor iedereen voldoende
zinvol werk te vinden.

Combivestiging Velsen
Rebo techniek
Rebo techniek heeft opnieuw een teleurstellend jaar achter de rug voor wat betreft werkzaamheden op
het gebied van de verwerking van hout. De zorgelijke situatie in de Nederlandse bouw heeft zich dit
jaar verdiept en een behoorlijke impact gehad op de exploitatie van Rebo waar opnieuw rode cijfers
werden geschreven. Door de huisvesting samen met Montage & Verpakken kon er wel voldoende
werk worden geboden aan de medewerkers, maar de prijzen/marges stonden zeer onder druk. Slechts
één onderdeel van Rebo Techniek heeft dit jaar naar vermogen gepresteerd; de bouwploeg. Net als in
2012 heeft dit bedrijfsonderdeel grotendeels zorggedragen voor de verbouwingswerkzaamheden die in
het kader van de vormgeving van de combivestigingen noodzakelijk waren. Zo werden de vestigingen
in Beverwijk en Heemskerk grotendeels door de eigen medewerkers verbouwd binnen het daarvoor
gestelde budget, hetgeen een aanzienlijke besparing voor IJmond Werkt! heeft opgeleverd.
De kringloopwinkels (verdeeld over meerdere combivestigingen)
In 2013 is er binnen de kringloopwinkels veel veranderd. Vanwege de samenwerking met Stichting
Noppes (en de tegenvallende omzet van de winkel) is de kringloopwinkel IJmuiden halverwege het
jaar gesloten en een grote nieuwe kringloopwinkel onder regie van Noppes (maar bijna geheel,
bedrijfsleiding uitgezonderd, bemensd door medewerkers van IJmond Werkt!) gestart in Velserbroek.
Verder is er druk gewerkt aan de overgang van de kringloopwinkel Santpoort naar Noppes (per 1
januari 2013).
Op dit moment heeft IJmondWerkt! nog 2 kringloopwinkels in eigen beheer (Uitgeest en Beverwijk)
en de omzet van deze winkels ontwikkelde zich conform onze verwachting (met een lichte
omzetstijging), ondanks de verbouwingsactiviteiten die verband hielden met de vormgeving van de
combivestigingen. Ook dit jaar hebben veel medewerkers de opleiding Winkelassistent 1 (of 2)
gehaald en zijn er weer 4 cheques van € 1000,- aan een lokaal goed doel uitgereikt.
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IJmondgroen
IJmondgroen heeft in 2013 opnieuw conform de verwachtingen gepresteerd. De omzetten stegen licht
en de kosten waren beheersbaar waardoor een kleine verbetering in het operationeel resultaat
gerealiseerd kon worden. Verder waren alle kwaliteitscontroles/audits van de gemeenten in orde.
Ook in 2013 is er binnen IJmondgroen weer veel werk gemaakt van de opleiding en professionele
ontwikkeling van de medewerkers en bedrijfsleiding. Zowel snoeicursussen, spuitlicenties, BHVopleidingen, BBL-trajecten, greenkeeper- en hoveniersopleidingen hebben dit jaar plaatsgevonden en
veel medewerkers hebben zich in positieve zin verder ontwikkeld. In het laatste kwartaal is er een
voorzichtige start gemaakt met de samenwerking met Donkergroen, resulterend in een
groepsdetachering in Amsterdam en Volendam.

Overige projecten
Horecaproject
Het Horecaproject heeft ook in 2013 verder gewerkt onder de vlag van Albron Catering. Verschillende
medewerkers zijn volgens de Albron-manier opgeleid en dit heeft inmiddels ook geresulteerd in de
eerste uitplaatsingen bij Albron-vestigingen (in Velsen en Hoofddorp). De samenwerking met Telstar
(waar IJmond Werkt! de maaltijden voor de wedstrijdselectie verzorgt) is in 2013 gecontinueerd en
biedt werk aan 3 horecamedewerkers. Met de bibliotheek Velsen is een nieuwe samenwerking
aangegaan waarbij IJmondWerkt! zorgdraagt voor de bemensing van de horecavoorziening die bij de
bibliotheek hoort. Op deze manier hebben wij weer enkele nieuwe (externe) leer-werkplekken
gekregen die wij weer kunnen gebruiken voor de opleiding van onze medewerkers. De gestegen omzet
van het Horecaproject in verhouding tot 2012 houdt verband met de opening van een nieuwe
kantinevoorziening in de combivesting Heemskerk, waar wij vrijwel tegen kostprijs de catering
verzorgen.
Schoonmaakproject
Om de overstap naar het bedrijfsleven zo gemakkelijk mogelijk te maken en onze
opleidingsinspanningen te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, zijn wij in 2012 een samenwerking
aangegaan met Schoonmaakbedrijf Breedweer. Deze samenwerking is in 2013 gecontinueerd en heeft
inmiddels enkele detacherings- en stageplekken opgeleverd, alsmede een Belegeid Werken plaatsing.
Bij het schoonmaakproject is duidelijk te zien dat er weinig nieuwe instroom is van SW-medewerkers,
terwijl het aantal WWB-trajecten fors is toegenomen. Ook in 2013 zijn er weer 2 groepen
medewerkers gestart met de basisopleiding Schoonmaak.
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Samenwerkingspartners
Zoals uit het voorgaande is op te maken zoekt IJmond Werkt! met haar eigen Leer-werkbedrijven ook
in 2013 actief toenadering tot het bedrijfsleven. Als strategische partners zijn de hieronder genoemde
bedrijven gevonden. Deze bedrijven worden door ons intensief betrokken bij de selectie, opleiding en
werkervaring van onze medewerkers in de hoop dat zij uiteindelijk een baan zullen krijgen bij deze
werkgevers (op detacheringsbasis, begeleid werken of helemaal onder contract).
Albron Catering
Het grootste onafhankelijke cateringbedrijf van Nederland met vestigingen door heel Nederland.
Gespecialiseerd in bedrijfscatering en veel ervaring met samenwerkingsverbanden met SW-bedrijven.
Sinds oktober is ons horecaproject omgedoopt tot officiele Albron-vestiging en worden onze
medewerkers opgeleid tot cateringsassistent. Albron heeft een intentieverklaring getekend om deze
medewerkers na hun opleidingstraject een baan aan te bieden binnen één van haar vestigingen.
BIOS-groep
Eén van de grootste spelers in de branche van het personenvervoer. Het is de bedoeling dat onze
medewerkers door ons, maar in nauwe samenwerking met de BIOS-groep, worden opgeleid tot
Taxichauffeurs om uiteindelijk bij de Bios-groep gedetacheerd te worden (of anderszins in dienst te
komen). BIOS-groep was in 2013 genomineerd voor de IJmond Werkt! Award. Tijdens de verkiezing
eindigden zij op de tweede plek.
Schoonmaakbedrijf Breedweer
Regionaal actief Schoonmaakbedrijf uit Heemskerk, voornamelijk actief in schoonmaak van
scholengemeenschappen, kantoren en glasbewassing. Breedweer kwam tijdens het ondernemersevent
IJmond Onderneemt in december 2013 als winnaar uit de bus van de IJmond Werkt! Award en mag
zich een jaar lang meest sociaal betrokken ondernemer van de IJmond noemen.
Stichting Noppes
Keten van grote kringloopwinkels. Inmiddels heeft Noppes 7 filialen door heel Noord-Holland.
Noppes Kringloopwinkels beperken de hoeveelheid grof huisvuil door hergebruik te stimuleren, met
balans tussen milieu, mens en maatschappij. In de professioneel opgezette, zonder winstoogmerk
werkende kringloopwinkels krijgen minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich op
werkgebied te (her)ontwikkelen.
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Personeel en organisatie
De afdeling P&O houdt zich bezig met mensen, processen, procedures en regels. Ook in 2013 was er
weer veel aan de orde op die terreinen. In het kader van het jaarverslag over 2013 zijn
vermeldenswaard:
1.
2.
3.
4.
1.

Ziekteverzuimbeleid;
Opleidingen;
Digitalisering personeelsdossiers;
Personele bezetting.
Ziekteverzuimbeleid

Kernpunt van het ziekteverzuimbeleid is dat de hoogte van het ziekteverzuim door actief handelen van
de leidinggevenden beïnvloedbaar is. Met name ten aanzien van het zogeheten grijs verzuim is
beïnvloeding mogelijk. Grijs verzuim is het verzuim, waarbij het niet duidelijk is of er aantoonbare
gezondheidsproblemen zijn, die het de werknemer onmogelijk maken naar het werk te gaan. Het louter
ervaren van klachten leidt tot het besluit zich ziek te melden. En op dat besluit werken zaken in als de
verzuimdrempel (hoe “makkelijk” is het om je ziek te melden?), de verzuimbehoefte (daarbij gaat het
er onder meer om of iemand het gevoel heeft gemist te worden op zijn werk als hij niet komt
opdagen), de sfeer op het werk etc. Dat zijn zaken die een leidinggevende in positieve zin kan
beïnvloeden. Ook in de begeleiding van de arbeidsongeschikte medewerker kan een leidinggevende
verschil maken.
In 2012 was het gelukt de trend van stijgende ziekteverzuimcijfers om te buigen naar een binnen de
sw-sector fraai resultaat van 8,9%. In 2013 is die dalende lijn doorgetrokken naar 8,5%. Naar
verwachting scoort IJmond Werkt! hiermee heel hoog op de ranglijst van sw-bedrijven met een laag
ziekteverzuim. Het ziekteverzuimcijfer onder de ambtenaren kwam in 2013 uit op 6%. Een iets hoger
cijfer dan in 2012 werd behaald. Belangrijkste oorzaak: een aantal langdurige ziektegevallen.
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2.

Opleidingen

Tot 2013 hield de afdeling P&O zich op het gebied van opleidingen bijna uitsluitend bezig met het
organiseren en verzorgen van opleidingen voor Wsw-ers. Daarnaast uiteraard ook met opleidingen
voor het ambtelijk personeel. In 2013 is daar de groep WWB-ers bij gekomen.
De opdracht voor de afdeling P&O op het gebied van opleidingen werd daarmee tweeledig:
het voor Wsw-ers verzorgen en organiseren van opleidingen, die door- en uitstroom
bevorderend zijn;
het voor WWB-ers verzorgen en organiseren van opleidingen, die hen klaarstomen voor de
arbeidsmarkt.
Voor beide groepen gaat het daarmee om doelgerichte opleidingen, cursussen en trainingen.
De P&O-adviseurs hebben een adviserende, toetsende en controlerende rol gehad bij het organiseren
van opleidingen voor de doelgroepen van IJmond Werkt! Steeds dienen vragen beantwoord te worden
als: wat moeten mensen leren?, wat voor competenties hebben zij nodig?, zijn zij in staat om te leren?,
hoe groot is hun belastbaarheid? Wat is de kosten-batenanalyse?
In samenwerking met managers, werkleiders en werkcoaches heeft de afdeling P&O een plan van
aanpak opgesteld, nieuwe formulieren voor de aanmelding van opleidingen ontworpen en de
procedure voor de aanmelding van opleidingen tot en met het behalen van een diploma of certificaat
beschreven.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste opleidingen, die voor de doelgroepen van Wsw-ers
en WWB-ers zijn gegeven in 2013.
Opleidingen voor Wsw-ers
1.

Leidinggevenden

In 2013 zijn er 2 groepen gestart (verzorgd door een extern trainingsbureau PTC). Eén groep leert voor
AKA-taakinstructeur ( leerdoelen: werkinstructies geven, duidelijk communiceren, klein groepje
medewerkers aansturen). Een trapje hoger is de opleiding voor leidinggevende binnen de Wsw niveau
2 (LSW2). De medewerkers van de tweede groep, die hiervoor opgeleid worden, leren flexibel te zijn,
een grotere groep mensen aan te sturen, het werk te plannen en te verdelen, beslissingen te nemen,
gesprekken te voeren en werknemers voor te bereiden op uitstroom naar regulier werk.
De eindexamens volgen in 2014. Geslaagden kunnen zowel (in eerste instantie) intern als extern
worden ingezet.
2.

Winkelassistent (niveau 1 en 2).

Deze opleiding is gestart in 2013 en wordt verzorgd door het Nova College in Beverwijk.
Medewerkers, die bij een kringloopwinkel werken, volgen deze MBO-opleiding om beter te leren
omgaan met klanten, te kunnen etaleren, kassawerkzaamheden te doen enz. De meeste van deze
cursisten zijn al gedetacheerd bij Noppes. Gehoopt wordt dat zij - zeker als de economie wat aantrekt
- kunnen uitstromen.

IJmond Werkt!
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3.

Vakopleiding Schoonmaak

Deze opleiding werd in 2013 voor 2 groepen van de Schoonmaakafdeling van IJmond Werkt! en voor
een aantal WWB-ers verzorgd door het opleidingscentrum van WNK bedrijven Alkmaar. Dankzij de
praktijkgerichte aanpak en kennis van de doelgroep hebben alle cursisten veel geleerd en deze
opleiding met een certificaat afgerond. Inmiddels is een groot deel van de geslaagde medewerkers
gedetacheerd bij verschillende bedrijven in de regio.
4.

Vakinhoudelijke opleidingen voor medewerkers IJmondgroen

Er zijn diverse cursussen in de groensector verzorgd, waaronder snoeien, grasmaaien en Flora&
Fauna. De kennis, die hiermee wordt opgedaan, hebben medewerkers Groen nodig om hun
werkzaamheden te kunnen verrichten (plantsoenendienst/Golfbaan).
Vier medewerkers zijn gestart met de opleiding hovenier, niveau 1 bij Landschap Noord Holland.
Ook dit leidt tot vergroting van de vakkennis. Een aantal mensen is vanuit IJmondgroen inmiddels
gedetacheerd bij externe hoveniersbedrijven.
5.

Computervaardigheden/heftrukchauffeur en Empowerment.

Deze trainingen worden gegeven aan beide doelgroepen door trainers van IJmond Werkt!. Leerdoelen
zijn: het verkrijgen van kennis, ontwikkeling van vaardigheden, training om in aanmerking te komen
voor een andere functie intern/extern of kansen op een reguliere baan te vergroten.
Opleidingen voor WWB-ers
1.

Nederlandse taal voor anderstaligen (NT2)

De nieuwe doelgroep van de WWB-ers bestaat voor een deel uit allochtonen, die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen. Het aan hen leren van de Nederlandse taal geeft hun meer kans op werk.
In 2013 zijn 3 groepen NT2 gestart, die worden begeleid door interne trainers.
2.

VCA

In 2013 werden VCA-cursussen verzorgd door een extern bureau. De resultaten daarvan waren niet zo
goed als we hadden gewild en gehoopt. Circa de helft van de cursisten is gezakt vanwege hun
taalachterstand.
Uit de gehouden evaluatie is duidelijk geworden dat de selectie van kandidaten anders moet (een
bepaald minimaal taalniveau) en dat het beter is om de cursus te geven met meer uitleg en tussentijdse
toetsen. Bij een ander extern bureau kan een en ander kostenneutraal worden gerealiseerd.
In 2014 zal de VCA-cursus nieuwe stijl worden gehouden, waarbij het doen van examen in de
moedertaal tot de mogelijkheden behoort. Dat zal naar verwachting de kans van slagen vergroten.
Het VCA-diploma kan helpen om sneller een baan te vinden binnen het reguliere bedrijfsleven. Bij
productiebedrijven als Tata Steel en Sap Metaal is het hebben van een VCA-diploma namelijk
verplicht voor alle medewerkers.
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Opleidingen in cijfers
Aantal opleidingen in 2013 behandeld door P&O:
Aantal opleidingen behandeld in 2013
Ambtenaren
94
WSW-ers
291
WWB-ers
122
Totaal
507

3.

Digitalisering personeelsdossiers

In 2013 zijn alle personeelsdossiers van IJmond Werkt! gedigitaliseerd. Alle documenten zijn nu
opgenomen in het personeelsregistratiesysteem Teamsoft. Dit scheelt niet alleen archiefruimte. Het
betekent ook, dat documenten beter en sneller vindbaar zijn en door meerdere mensen tegelijkertijd
kunnen worden geraadpleegd. Ook is er sprake van verduurzaming: documenten behouden hun
kwaliteit en er hoeft minder geprint te worden.
Hoewel het scannen zelf door een externe organisatie is gedaan (DocCare), hield de klus voor de
afdeling P&O veel werk in. Daarbij ging het onder meer om het scanklaar maken van de dossiers, om
het schrijven van zogeheten invoerscripts en om het controleren van de documenten die bij het
scannen niet direct konden worden geclassificeerd.
4.

Personele bezetting

Ten slotte volgt onderstaand een beeld van de personele bezetting binnen IJmond Werkt! ultimo 2013,
waarbij een vergelijking wordt gemaakt met het formatieoverzicht zoals opgenomen in het
Businessplan IJmond Werkt!
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Kwaliteit en ARBO
Kwaliteit
In 2013 lag de focus op de vormgeving van de nieuwe werkorganisatie IJmond Werkt!. Diverse
sub-processen van het interne hoofdproces Arbeidsmarkt zijn deels uitgeschreven zodat ze
geoptimaliseerd kunnen worden. In verband met de ontwikkeling van de nieuwe organisatie is ook
onderhoud verricht aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo is onder andere in alle documenten van
het kwaliteitsmanagementsysteem de naam de Meergroep vervangen door IJmond Werkt!.
Verder is in 2013 aandacht besteed aan het houden van de leveranciersbeoordeling onder 8 IJmond
Werkt! bedrijven en zijn interne audits gehouden.
De volgende auditonderwerpen zijn het afgelopen jaar onderzocht:
- Begin maart heeft een interne audit plaatsgevonden ten aanzien van de kwaliteit van de
ingevulde functioneringsgesprekken en het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) binnen de hele
organisatie. Hieruit is gebleken dat er een grote kwaliteitsverbetering gerealiseerd is in de
verslaglegging, maar dat er binnen de hele organisatie nog meer aandacht besteed kan worden
aan het tijdig voeren van de functioneringsgesprekken.
- Verder is de interne audit “verbeterproces” gehouden. Hierin is onderzocht of binnen de
bedrijven klachten en verbeterpunten in het werkoverleg besproken en geregistreerd worden
en daarnaast is ook gekeken wat er met klachten en/of verbeterpunten wordt gedaan. Deze
audit is goed verlopen en er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De medewerking aan de
audits is net als in voorgaande jaren goed te noemen.
Eind mei 2013 heeft de certificatie-instelling Det Norske Veritas (DNV) de externe periodieke audit
van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008 gehouden. Tijdens die audit is door 2 auditoren
van DNV gecontroleerd of binnen IJmond Werkt! gewerkt wordt volgens de afspraken zoals
vastgelegd in de procedures van IJmond Werkt!, de wettelijke norm en de norm volgens ISO 9001.
Vastgesteld werd dat IJmond Werkt! voldoet aan de norm ISO 9001:2008 en het ISO certificaat net als
de voorgaande jaren mag behouden.
Arbo
Ook in 2013 zijn veilige en gezonde arbeidsomstandigheden volop onder de aandacht gebracht van
alle medewerkers. Op diverse locaties werd de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) volgens de
meerjarenplanning geactualiseerd en voorlichting en instructie aan medewerkers herhaald.
De BHV-organisatie werd verder geoptimaliseerd. Zo zijn de herhalingscursussen opgesplitst in één
dagdeel levensreddend handelen en één dagdeel communicatie/brand/ontruimen én in eigen beheer
uitgevoerd. Door op de eigen locatie met het locatie-eigen team te oefenen konden risico’s snel
worden herkend, bijzondere situaties als maatwerk worden geoefend én werd een flinke
kostenbesparing gerealiseerd.
In het tweede halfjaar zijn alle 16 IJmond Werkt! locaties door een inspecteur van de Milieudienst,
samen met de arbocoördinator, bezocht. Aan de hand van de bevindingen worden verbeteringen
gerealiseerd waardoor weer veiliger kan worden gewerkt.
De externe audit van het arbomanagementsysteem OHSAS 18001 vond voor de 2e maal plaats in juli;
deze resulteerde wederom in een certificering. Het thema van deze audit was “samenwerken met
installateurs en leveranciers”.
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Paragrafen
Financiering
Met ingang van 1 januari 2001 is de wet FILO (Wet Financiering Lagere Overheden) vervangen door
de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is
het beheersen van risico’s. Dit uit zich in twee randvoorwaarden:
1. aangaan en verstrekken van leningen alsmede het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan
voor de uitoefening van de publieke taak;
2. uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het
genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s.
De wet FIDO verplicht decentrale overheden tot het opstellen van een treasurystatuut en het opnemen
van een treasuryparagraaf in de jaarrekening (en de begroting).
In 2001 is door de Meergroep een treasurystatuut opgesteld. Deze is goedgekeurd door het dagelijks
en algemeen bestuur. Dit treasurystatuut omvat richtlijnen en limieten voor het aangaan van leningen
en het uitzetten van gelden, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over het
algemeen bestuur, dagelijks bestuur, ambtelijke organisatie, administratieve organisatie en interne
controle. Zodra de Gemeenschappelijke Regeling is aangepast naar IJmond Werkt! zal er in 2014 ook
een nieuw treasurystatuut worden opgesteld.
Wijzigingen Wet RUDDO (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden):
Ingangsdatum wijziging
De wijziging heeft betrekking op overeenkomsten of transacties die zijn aangegaan op 5 april 2009 of
later. De wijzigingen zijn niet toepassing op transacties ter uitvoering van op 5 april 2009 reeds
bestaande overeenkomsten.
Wijzigingen wet Ufdo (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden:
Ingangsdatum wijziging
De wijziging gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2009.
Leningen
In 2013 zijn geen nieuwe leningen aangegaan.
In 2013 hebben de treasury-activiteiten conform het statuut plaatsgevonden. De investeringen zijn
conform de begroting uit eigen middelen gefinancierd.
Conform de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de
renterisiconorm en het kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten en het CBS ingediend. IJmond Werkt!
voldoet aan de in deze wet gestelde renterisiconorm en kasgeldlimiet.
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Weerstandsvermogen
Risico’s en beleid omtrent weerstandsvermogen
In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is ten aanzien van het weerstand
vermogen het volgende bepaald:
1. De omvang van het weerstandsvermogen is gelijk aan de omvang van de algemene reserve van het
samenwerkingsverband.
2. De algemene reserve van het samenwerkingsverband blijft beperkt tot een bedrag van € 500.000,-.
3. De in lid 1 genoemde algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de dagelijkse operationele
risico’s.
4. Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve IJmond Werkt! worden ieder jaar na
vaststelling van de jaarrekening van het aan dat jaar voorafgaande jaar verrekend volgens de in artikel
29 opgenomen verdeelsleutel.
5. Afromen van de algemene reserve vindt voor de eerste maal plaats zodra de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling is vastgesteld en na vaststelling van de jaarrekening 2013 waarbij dit
jaarrekeningresultaat bij de afrekening wordt betrokken.
6. Uitgangspunt voor het in lid 5 genoemde afromen is het saldo van de algemene reserve per 31
december 2012.
Onderhoud kapitaalgoederen
De volgende gebouwen zijn in eigendom van IJmond Werkt!:
 onderkomen IJmondgroen aan de Maerelaan 154K te Heemskerk;
 onderkomen IJmondgroen aan de Rijksweg 243a te Velserbroek;
 onderkomen IJmondgroen aan de Kuikensweg 84 te Beverwijk;
 gebouw combivestiging Heemskerk aan Trompet 1300 te Heemskerk;
 gebouw combivestiging Velsen aan de Loggerstraat 100 te IJmuiden.
De onderhoudskosten voor de onderkomens van IJmondgroen worden ten laste van
exploitatierekening gebracht.
Voor het gebouw aan de Trompet in Heemskerk is een onderhoudsplan opgesteld dat zich uitstrekt
over een periode van 30 jaar. Alle verwachte periodieke onderhoudsposten zijn hierin opgenomen. Op
basis van dit onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen. Jaarlijks wordt aan deze
voorziening een bedrag gedoteerd ten laste van de exploitatierekening, uit deze voorziening wordt het
onderhoud bekostigd. De dotatie is begroot in de post onderhoudskosten.
Voor het gebouw aan de Loggerstraat 100 te IJmuiden zal in de loop van 2014 een onderhoudsplan
worden opgesteld. De onderhoudskosten van 2013, voor zover die er zijn, worden ten laste van de
exploitatie geboekt.
Bedrijfsvoering
Beleidsmatige en toekomstgerichte aspecten van de bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag vermeld en
toegelicht. Zie Programmaverantwoording van het jaarverslag.

34

jaarverslag 2013

IJmond Werkt!

Verbonden partijen
Beleid van IJmond Werkt! is dat verbonden partijen bijdragen aan de re-integratiedoelstelling van
IJmond Werkt!.
Gemeenschappelijke regeling de Meergroep is met dit doel verbonden aan Meerwerk Integratie
Diensten BV. Meerwerk Integratie Diensten BV voert re-integratietrajecten uit voor diverse
opdrachtgevers, voornamelijk UWV. In de toekomst zullen gezien de ontwikkelingen rond IJmond
Werkt! de activiteiten van MID BV herbezien worden. Risico’s ten aanzien van MID BV zijn gering
gezien de omvang en aanwezig eigen vermogen.
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Bijlage – exacte cijfers bij grafieken
Exacte cijfers uitstroom WWB
Uitstroom 2013
Totaal
Geen uitkering / voorliggende voorziening
Doelgroep IJmond Werkt!

Aantal
1279
380
899

%
100
30
70

Doelgroep IJmond Werkt!
Doorstroom naar zorg
Terugmelding gemeente
Positief (geen uitkering door aanpak)

899
103
118
678

100
12
13
75

Positief (geen uitkering door aanpak):
Werk (278)
Opleiding (13)
Ziet af van uitkering/werkt niet mee /verdamping (149/92/45)
Neutrale redenen (ivm inkomen partner of verhuizing) (101)

678
278
13
286
101

100
41
2
42
15

Uitstroom
57
4
0
0
61
9

Stand 31-12
80
22
15
18
135
65

Verloop bij standcijfers begeleid werken en detacheringen
Traject
Detachering individueel
Groepsdetachering Schoonmaak
Groepsdetachering Vervoer
Groepsdetachering Noppes
TOTAAL detacheringen
Begeleid werken
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Stand 1-1
89
0
0
0
89
62
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Instroom
48
26
15
18
107
12
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Detacheringen:
Instroom vanuit
Vanuit IJmond Werkt intern
Vanuit Begeleid Werken
Vanuit wachtlijst
Doorstroom andere inlener
Totaal
Uitstroom op reden
Regulier werk gevonden
Ziek
Naar groepsdetachering
Naadloze overname
Financiële redenen bij inlener /
kortdurende detachering
Pensioen/
Ontslag o.b.v. functioneren
Eigen verzoek onbetaald verlof
Totaal
Uitstroom richting
Naar Begeleid Werken
Naar IJmond Werkt! intern
Terug op wachtlijst
Naadloze overname
Naar groepsdetachering
Doorstroom andere inlener
Onbetaald verlof
Pensioen/ uit dienst
Ziek
Totaal

IJmond Werkt!

Begeleid Werken:

30
0
6
12
48
1
1
21
0
16
2
14
2
57
1
19
2
0
21
11
0
2
1
57

Instroom vanuit
Vanuit IJmond Werkt intern
Vanuit Detacheringen
Vanuit wachtlijst
Doorstroom andere werkgever
Totaal
Uitstroom op reden
Regulier werk gevonden
Ziek
Niet functioneren o.b.v. beperkingen
Financiële redenen bij werkgever
Ontslag o.b.v. functioneren
Eigen verzoek
Totaal
Uitstroom richting
Naar Detacheringen
Naar IJmond Werkt intern
Terug op wachtlijst/pseudo
Doorstroom andere werkgever
Totaal

jaarverslag 2013

8
2
2
0
12
0
0
4
4
1
0
9
1
5
1
2
9

37

Stand wachtlijst
Gemeente

Stand ultimo 2012

Bij in 2013

Af in 2013

Stand ultimo 2013

21
36
7
48
112

20
24
0
35
79

12
24
1
24
61

29
36
6
59
130

Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal

Redenen instroom op wachtlijst
Reden op
de
wachtlijst
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal

1e
indicatie

Van
pseudo

6
9
0
16
31

0
4
0
5
9

Naadloze Einde
overname BW
1
6
0
2
9

Einde
Verhuizing
dienstverband binnen regio

1
1
0
4
6

9
2
0
8
19

Totaal

3
2
0
0
5

20
24
0
35
79

Redenen uitstroom van wachtlijst
Reden
wachtlijst af
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal

Eigen
verzoek
3
1
0
5
9

In
dienst/
BW
1
14
0
5
20

Niet
Beschik
-baar
3
4
0
9
16

Indicatie
ingetrokken

Verhuisd
buiten regio

1
1
0
2
4

Verhuisd
binnen regio

2
1
1
3
7

Totaal

2
3
0
0
5

12
24
1
24
61

Overzicht stand en redenen pseudo wachtlijst
Gemeente

Aantal
ultimo
2012

Instroom
2013

Uitstroom
2013

Beverwijk

12

5

6

Heemskerk
Uitgeest
Velsen

14
0
8

6
0
12

11
0
8

0
0
3

6
0
7

3
0
1

0
0
1

9
0
12

Totaal

34

23

25

3

21

7

1

32

38

Ultimo 2013 met
reden
Niet beschikbaar
Vol- > 13 Houding Overige
tijd
ween
redenen
opken
gedrag
leiZiek
ding
0
8
3
0
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11

IJmond Werkt!

Aantallen dienstverbanden
Gemeente
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Overig
Totaal

Ultimo 2012
233
181
29
251
37
731

Bij in 2013
5
18
1
9
2
35

Uit in 2013
24
16
0
24
5
69

Ultimo 2013
214
183
30
236
34
697

Gemeente

Ultimo 2012

Bij in 2013

Uit in 2013

Ultimo 2013

Beverwijk

208

5

21

192

Heemskerk

168

16

16

167*

Uitgeest

24

2

0

26

Velsen

225

8

22

212*

Overig

34

2

5

32*

Totaal

659

33

63*

629*

Aantallen SE’s

*De taakstelling wordt berekend naar getallen met 5 cijfers achter de komma, in de bovenstaande
overzichten zijn cijfers afgerond op hele getallen, wat een verschil geeft ten opzichte van de optelling
per kolom/rij.
Personele bezetting (FTE)

Leer-/werkbedrijven
Arbeidsmarkt
Staf en ondersteuning
Totaal

Businessplan
24
40,05
18,8
82,85

2013
20,78
43,00
19,32
83,1

2010
9,6
4,6

2012
8,9
4

Ziekteverzuim

SW
ambtenaren

IJmond Werkt!

2009
9,2
5,7

2011
9,7
3,4
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2013
8,5
6,1
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A. Balans per 31 december (bedragen in euro)
Activa

31-12-2013

31-12-2012

3.768.732

4.216.548

18.151

18.151

3.786.883

4.234.699

339.790
633.790
973.580

508.844
569.867
1.078.711

3.295
6.595.779

4.485
5.885.715

Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- overige investeringen met een economisch nut
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

Vlottende activa
Uitzettingen met een rent typische looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Overige vorderingen
Liquide middelen
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi
Overlopende activa
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal

IJmond Werkt!
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-

-

518.715
8.091.369

432.248
7.401.159

11.878.252

11.635.858

43

A. Balans per 31 december (bedragen in euro)
Passiva

31-12-2013

31-12-2012

3.766.932
4.581.192
417.172
8.765.296

4.177.186
4.769.740
-410.254
8.536.672

558.642
57.556
616.198

1.037.667
66.736
1.104.403

478.139

529.820

2.018.619

1.464.963

2.496.758

1.994.783

11.878.252

11.635.858

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Resultaat na bestemming

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Egalisatievoorzieningen
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rent typische looptijd korter
dan één jaar
- overige schulden
Overlopende passiva
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren

Totaal

44
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B. Programmarekening (bedragen in Euro)
Programma Wsw en WWB
Realisatie
2013
Baten
Budget WWB re-integratie deel
Opbrengst activiteiten
Detachering/stage vergoedingen
Totaal netto opbrengsten
Lasten
Personeelskosten ambtelijk
Dienstverlening door derden
Indirecte productiekosten
Afschrijvingen
Huur
Energiekosten
Belastingen
Verzekeringen
Onderhoudskosten
Kantine kosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Overige algemene kosten
Diverse lasten
Totalen kosten
Operationeel resultaat
Loonkosten Wsw
Overige kosten Wsw
Begeleid werken
Subsidie gemeente
Subsidie resultaat
Bedrijfsresultaat
Onttrekking bestemmingsreserve
Resultaat na bestemming

IJmond Werkt!

Gewijzigde
begroting
2013 I

Begroting

Realisatie

2013

2012

4.517.292
5.351.479
844.394
10.713.165

4.682.000
4.877.000
750.000
10.309.000

2.000.000
4.875.000
741.000
7.616.000

375.406
6.148.157
714.024
7.237.587

4.589.061
1.809.667
519.937
602.004
996.092
232.813
28.990
48.018
859.345
41.188
190.170
178.883
262.867
81.233
10.440.268

4.530.000
2.177.000
450.000
650.000
1.005.000
302.000
30.000
60.000
600.000
60.000
150.000
200.000
250.000
0
10.464.000

4.200.000
300.000
600.000
650.000
1.100.000
275.000
31.000
36.000
508.000
40.000
152.000
200.000
127.000
0
8.219.000

4.163.636
657.374
539.131
602.991
1.099.608
329.972
27.566
45.090
764.522
53.799
143.783
70.847
251.100
56.535
8.805.954

272.897

-155.000

-603.000

-1.568.367

15.906.375
506.722
452.971
16.821.795
-44.273

16.091.000
590.000
450.000
16.814.000
-317.000

15.363.000
706.000
480.000
16.720.000
171.000

15.499.019
427.859
430.709
16.937.253
579.666

228.624
188.548
417.172

-472.000
65.000
-407.000

-432.000
29.000
-403.000

-988.701
578.447
-410.254
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C. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling is
gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De
jaarrekening voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De Programmarekening
van de Meergroep is meer gedetailleerd dan BBV voorschrijft. De Meergroep heeft hier bewust voor
gekozen. De Programmarekening komt hiermee tegemoet aan het sturingsmechanisme van het bestuur
en de verantwoordingbehoefte van de gemeenten.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden,
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige)
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende
investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit wordt
niet afgeschreven.
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Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft
een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
De afschrijving vindt plaats volgens art. 64 en 65 van het BBV en de verordening volgens de
gemeentewet art. 212, rekening houdend met de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde
van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering
plaatsvinden.
Vlottende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:
 Algemene reserve
De algemene reserve wordt gevormd uit de exploitatieresultaten van voorgaande jaren met als doel
het opbouwen van het vastgestelde weerstandsvermogen.
 Bestemmingsreserve
Betreft reserveringen, gevormd uit in voorgaande jaren gerealiseerde exploitatieoverschotten, met
een door het bestuur specifiek vastgesteld doel.
 Resultaat na bestemming
Betreft het exploitatieresultaat uit de programmarekening, door het bestuur nog te bestemmen.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor:




verplichtingen en verliezen die op balansdatum redelijkerwijs zijn in te schatten;
bestaande risico’s die op balansdatum redelijkerwijs zijn in te schatten;
kosten die hun oorsprong hebben in het huidige boekjaar en gemaakt worden in het volgende
boekjaar.

IJmond Werkt!
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Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorziening stoelt op een meerjarenraming van het uit te
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is
opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Programmarekening
De onder het kopje ‘algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening’ opgenomen
grondslagen gelden ook voor de programmarekening. Hieronder worden enkele posten nog toegelicht.
Personeelskosten ambtelijk
Onder deze post zijn ook begrepen de doorbelaste loonkosten van semiambtenaren die verloond
worden in verbonden partij Meerwerk Integratie Diensten B.V..
Subsidie gemeente
De rijksbijdrage zoals bedoeld in de artikelen 8 tot en met 10 van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling de Meergroep is in 2013 verbonden aan Meerwerk Integratie Diensten
BV.

48

jaarrekening 2013

IJmond Werkt!

Analyse begrotingsrechtmatigheid
De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst aan
het begrotingscriterium.
Het beleid met betrekking tot begroting overschrijdingen en onderschrijdingen is dat deze gemeld en
zo nodig toegelicht worden aan het dagelijks bestuur in de tussentijdse rapportages. Afhankelijk van
de bespreking hiervan kan het bestuur aangeven of een begrotingswijziging nodig wordt geacht.
Alleen indien daartoe wordt besloten vindt een begrotingswijziging plaats. Een dergelijk besluit kan
ook plaatsvinden op voorstel van de directie. De directie zal een dergelijk voorstel doen indien
verwacht wordt dat het exploitatieresultaat een materiële afwijking in negatieve zin zal laten zien.
De toegelichte overschrijdingen passen binnen het bestaand beleid en hebben voornamelijk te maken
met de oprichting van IJmond Werkt! als organisatie.
In het volgende overzicht zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven:

Begrotingsoverschrijdingen (bedrag x € 1.000)
Afwijking

Overschrijding

Personeelskosten
ambtelijk

59

Indirecte
productiekosten

70

Onderhoudskosten 260
Kantoorkosten

40

Overige algemene
kosten

13

Diverse lasten

81

De kostenoverschrijding wordt veroorzaakt door:
Personeelskosten ambtelijk


Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat in de gewijzigde begroting I alle extra
personeelskosten in verband met de opstart van IJmond Werkt! zijn verantwoord onder
dienstverlening derden.

IJmond Werkt!
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Indirecte productiekosten


In de gewijzigde begroting was rekening gehouden met het overdragen van de
vervoersactiviteiten in 2013 naar de BIOS groep en het SIG. Dit heeft past in de tweede helft
van het jaar plaats gevonden. Tegenover deze overschrijding staan opbrengsten en lagere
overige kosten Wsw.

Onderhoudskosten






Kosten van de herhuisvesting en opstart van de combivestigingen. Tegenover deze kosten
staan een dekking van circa € 124 duizend uit de bestemmingsreserves.
Kosten van extra onderhoud als gevolge van het uitstellen van investeringen in machines.
Kosten investeringen beneden de € 5 duizend. Deze waren gedeeltelijk begroot onder de
afschrijvingskosten. Tegenover deze overschrijding staan dan ook lagere afschrijvingskosten
dan begroot.
Extra uitgaven door meer instroom cliënten WWB.

Kantoor kosten






Kosten die zijn gemaakt met name op gebied van telefonie in verband met verhuizing van het
hoofdkantoor van de Parallelweg naar het Stationsplein en de aansluiting van alle vestigingen
op een nieuwe telefoon centrale.
Kosten investeringen beneden de € 5 duizend. Dit betreft voornamelijk aansluitingskosten
telefonie vestigingen op de nieuwe centrale. Deze waren begroot onder de afschrijvingskosten.
Tegenover deze overschrijding staan dan ook lagere afschrijvingskosten dan begroot.
Daarnaast is er besloten om de repro activiteiten niet meer in eigen beheer te doen wat leid tot
hogere drukkosten.

Overige Algemene kosten


Hogere advieskosten in verband met de advisering rond de nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling IJmond Werkt!.

Diverse Lasten
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Dit betreft boekverlieskosten van desinvesteringen van machines.
Mogelijke kosten van faillissement klanten.
Aandeel re-integratie niet aftrekbare BTW gemengde kosten
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Overzicht incidentele baten en lasten

Bij incidentele baten en lasten kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal
drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’.
Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de
begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht in de feitelijke afwijking van hetgeen werd begroot en ook
in hetgeen alsnog – na einde van het begrotingsjaar - bij het opstellen en analyseren van de
jaarrekeningcijfers als een incidentele bate dan wel last is gesignaleerd.

Incidentele baten

Realisatie
Raming
Begrotingsjaar Begrotingsjaar

Programma Wsw
Premie wao/wia teruggave oude boekjaren
Subsidies
Vrijval voorziening non actieve ambtenaren
Totaal incidentele baten

Incidentele lasten

107
31
170
308

-

Realisatie
Raming
Begrotingsjaar Begrotingsjaar

Programma Wsw
Kosten vervroegd pensioen ambtenaar Post
Dotatie voorziening non actieve ambtenaren
Programma WWB
Inhuur personeel extern
Totaal incidentele lasten

49
110

-

181
340

-

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:
Incidentele baten




Eenmalige gedeeltelijke teruggaven basispremie WAO/WIA (premie
Arbeidsongeschiktheidsfonds).
Subsidies hebben betrekking op eenmalige uitgevoerde subsidiabele projecten
Vrijval voorziening non actieve ambtenaren heeft betrekking op de afkoop van contracten van
overtollige ambtenaren.

Incidentele lasten




Betreft kosten voor de vervroegde pensionering ambtenaar Post in verband met komen te
vervallen functie.
Dotatie voorziening non actieve ambtenaren betreft de kosten van een ambtenaar waarvoor
geen passende functie meer beschikbaar is.
Inhuur personeel extern betreft de kosten van een interim manager ter vervanging wegens
langdurige uitval manager arbeidsmarkt.
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D. Toelichting op de balans (bedragen in euro)
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
- overige investeringen met een economisch nut
Gronden en Voorziening
terreinen terreinen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

959.220
-

Cumulatieve investeringen
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentages

Bedrijfs
gebouwen

Installaties

Machines
Apparaten

959.220

2.497
1.665
832

1.777.452
106.766
1.670.686

462.042
18.804
48
104.618
376.180

314.883
127.146
4.096
168.599
269.334

959.220
959.220

39.358
38.526
832

3.098.655
1.427.969
1.670.686

689.698
313.518
376.180

1.980.006
1.710.672
269.334

0%

5%

Overige
materiële
vaste
activa:
Inventaris

3%

Overige
materiële
Vervoer vaste activa:
middelen Automatisering

20-25%

20-25%

Totaal
2013

Totaal
2012

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

457.099
103.602
353.497

135.481
37.171
30.997
58.268
83.387

107.874
6.292
84
58.486
55.596

4.216.548
189.413
35.225
602.004
3.768.732

2.346.528
2.488.398
15.386
602.992
4.216.548

Cumulatieve investeringen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

634.132
280.635
353.497

588.438
505.051
83.387

250.136
194.540
55.596

8.239.643
4.470.911
3.768.732

8.849.985
4.633.437
4.216.548

Afschrijvingspercentages

20%

20%
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De belangrijkste investeringen in het boekjaar zijn:



Machines Apparaten. Betreft voornamelijk vervangingsinvesteringen bij IJmond groen.
Vervoer. Betreft vervanging bestaande auto’s.

Financiële vaste activa
31-12-2013

31-12-2012

18.151

18.151

31-12-2013

31-12-2012

339.790

508.844

649.299
-15.509
633.790

607.741
-37.874
569.867

973.580

1.078.711

31-12-2013

31-12-2012

3.295

4.485

6.517.860
17.042
60.877
6.595.779

2.373.622
3.305.572
206.521
5.885.715

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Meerwerk Integratie Diensten BV is een 100 % deelneming van IJmond Werkt!.

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
- Handelsdebiteuren
- Voorziening oninbaarheid

Liquide Middelen

Kassaldi
Bank- en girosaldi
- Schatkist
- Robeco zakelijk
- ING bank
- BNG bank

Er is een G rekening bij de BNG waarop beperkte opname rechten van toepassing zijn. Het gaat om
een bedrag van € 46.925.
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Overlopende activa

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel
Project 'IJmond werkt!'
2013
Saldo per 1 januari
Toevoegingen
Ontvangen bedragen
Saldo per 31 december

-

Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen
- Vooruitbetaalde bedragen Dong afrekeningen
- Nog te ontvangen rente
- Nog te factureren omzet
- Nog te facturen bonus begeleid werken
- Overige
- Nog te ontvangen schade uitkering
- Vooruitbetaalde kosten
- Vordering Fitnessplan
- Vordering Fietsenproject
- Kruisposten
- Nog te ontvangen WSW subsidie
- Nog te terug te ontvangen pensioenpremie
- Premie zorgverzekering
- Nog te ontvangen belastingdienst aof-premie
- Nog te ontvangen credit facturen gemeenten
- Vordering Personeel
- Nog te ontvangen re-integratie subsidie gemeenten
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2012
4.552
190.967
195.519
-

31-12-2013

31-12-2012

42.304
11.639
1.200
303
72.921
1.039
34.666
5.635
44.719
17.926
107.204
571
616
177.972
518.715

12.019
120.169
8.611
113.700
44
1.034
60.333
1.667
38.614
9.666
47.452
18.689
250
432.248

IJmond Werkt!

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
2013
Saldo per 1 januari
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Onttrekking
Saldo per 31 december

-

4.177.186
410.254 3.766.932

2012
7.300.000
36.314
3.086.500
4.177.186

Conform de afspraak gemaakt in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! wordt de
Algemene Reserve na vaststelling van de jaarrekening uitgekeerd aan de gemeenten. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij naar pagina 71 “Voorstel tot resultaatbestemming en uitkering aan de
gemeenten uit de algemene reserve”.
Bestemmingsreserves
Trompet

Saldo per 1 januari
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Toevoeging
Herbestemming
Onttrekking
Vermindering ter dekking van
afschrijvingen
Saldo per 31 december

Wachtlijst

Verhuizing

Herstructurering
WSW

Pand
Loggerstraat

558.097
-

20.262
-

36.886
-

80.067
-

3.000.000
123.808

1.074.428
-

28.523
529.574

20.262

36.886

80.067

2.876.192

36.217
1.038.211

2013
Totaal

2012
Totaal

4.769.740
123.808

2.261.687
4.086.500
1.000.000
537.853

64.740
4.581.192

40.594
4.769.740

Saldo per 1 januari
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Toevoeging
Herbestemming
Onttrekking
Vermindering ter dekking van
afschrijvingen
Saldo per 31 december

IJmond Werkt!

WSW
Instrumentarium
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De bestemmingsreserve “Trompet” is gevormd ten behoeve van de afdekking van de
afschrijvingskosten van het gebouw de Trompet (in 30 jaar).
De bestemmingsreserve "Wachtlijst'' heeft tot doel de dekking van de afbouw van de overrealisatie te
financieren.
De bestemmingsreserve “Verhuizing” heeft tot doel om gedurende 1 jaar de dubbele
huisvestingskosten af te dekken i.v.m. verhuizing afdeling M&O naar het Piet Blom gebouw per 1 juli
2010. De directie stelt voor restant saldo te herbestemmen naar de bestemming reserve
Herstructurering Wsw.
Uit de bestemmingsreserve “Wsw-instrumentarium” zullen de activiteiten die zijn gericht op de
verdere ontwikkeling naar een mensgericht ontwikkelbedrijf met het daarbij behorende
instrumentarium worden gefinancierd. De directie stelt voor restant saldo te herbestemmen naar de
bestemming reserve Herstructurering Wsw.
De bestemmingsreserve “Pand Loggerstraat” is gevormd ten behoeve van de afdekking van de
afschrijvingskosten van het gebouw (in 30 jaar).
De bestemmingsreserve "Herstructurering WSW” is gevormd om de frictiekosten die gepaard gaan
met de omvorming en integratie van de Meergroep in IJmond Werkt! af te dekken.

Voorzieningen
Nonactieven

Saldo per 1 januari
Toevoeging
Aanwending
Ten gunste van de rekening van
baten en lasten vrijgevallen
bedragen
Saldo per 31 december

Onderhoud
gebouwen

Spaarverlof

2013
Totaal

2012
Totaal

1.019.838
135.376
445.859

66.736
9.180

17.829
1.681
-

1.104.403
137.057
455.039

1.323.401
12.924
227.245

170.223
539.132

57.556

19.510

170.223
616.198

4.677
1.104.403

De voorziening “Non-actieven” betreft een voorziening voor ambtenaren waarvan de functie is
opgeheven. Bij de berekening van deze voorziening wordt rekening gehouden met leeftijd,
achtergrond en detachering mogelijkheden.
De voorziening “Onderhoud gebouwen” betreft het groot onderhoud voor de Trompet in Heemskerk.
De voorziening “Spaarverlof” is ter afdekking van de verlofuren die zijn omgezet in spaarverlof.
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Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische
looptijd korter dan één jaar
Overige schulden
- crediteuren

31-12-2013

31-12-2012

478.139

529.820

31-12-2013

31-12-2012

59.314
581.640
6.104
227.732
115.572
165.314
855.686
7.257
2.018.619

28.879
572.289
3.689
428.284
10.050
107.826
311.756
2.190
1.464.963

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume

- Te betalen BTW
- Loonheffingen, sociale lasten en pensioenen
- Personeel
- Rekening courant MID B.V.
- Sponsorcontract Telstar
- Nog te betalen ziektekostenpremies
- Subsidie Re-integratie
- Nog te betalen kosten en terug te betalen bedragen
- Overige

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren

Project 'IJmond werkt!'
2013
Saldo per 1 januari
Toevoegingen
Vrijgevallen bedragen
Saldo per 31 december

IJmond Werkt!

-
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2012
195.519
195.519
-
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Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen
IJmond Werkt! Heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen betreffende
vervoermiddelen. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt € 37.025. De
resterende looptijden variëren van 13 tot 60 maanden.
IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen betreffende copiers
en printers. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt circa € 6.450
De resterende looptijden van de huurtermijnen is 1 jaar.
IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen betreffende
huisvesting op 18 locaties. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomsten bedraagt
circa € 883.184.
IJmond Werkt! heeft bij de BNG een faciliteit in rekening courant tot een bedrag van € 907.560.
Hiervan is de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt.
De vakantiegeld verplichting opbouw voor de periode juni tot en met december 2013 bedraagt :
Ambtenaren
€ 150.235
Wsw medewerkers
€ 519.334
De verplichting voor de nog uit nog uitstaande verlofuren per 31 december 2013 bedraagt :
Ambtenaren
€ 116.760
Wsw medewerkers
€ 371.066
Dit is exclusief opslag sociale lasten.
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E. Toelichting op de Programmarekening (bedragen in Euro)
Programmarekening Wsw en WWB
Algemeen
Met ingang van het boekjaar 2013 zijn alle re-integratie activiteiten met het daarbij behorend totale
budget door de IJmond gemeenten ingebracht in IJmond Werkt!. Dit maakt de vergelijkbaarheid van de
cijfers op alle opbrengsten en kostensoorten niet meer één op één vergelijkbaar met 2012.
Budget WWB re-integratie deel

2013

2012

Baten
Besteding
Budget WWB re-integratie deel

98.985
4.616.277
4.517.292

375.406
375.406

De baten betreft voor € 55.000 aandeel IJmond Gemeenten van het beschikbare subsidiebedrag 2013
arbeidsmarktregio Zuid- en Midden Kennemerland inzake de aanpak van jeugdwerkeloosheid.
Het overige bedrag betreft voornamelijk opbrengsten uit overlopende trajecten uit 2012 van het Nova
contract.
Opbrengsten activiteiten
Bedrijven

2013

Vrijwilligerscentrale/maatschappelijke stages
EHBO
Schoonmaak
Horeca
Vervoer
ATC
IJmond Groen
Rebo Techniek
A.S. Production
Post en Repro
Montage en Verpakken
Kringloopwinkels
Overige

1.553
5.032
66.644
32.789
42.814
3.377.712
71.183
106.448
325.202
377.443
842.461
1.069
5.250.350
346.193
4.904.157

Af directe productiekosten activiteiten

IJmond Werkt!
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2012
197.288
1.163
2.538
48.945
60.977
131.855
3.291.656
187.970
188.227
291.815
285.973
890.629
5.579.036
215.140
5.363.896
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Overige bedrijfsopbrengsten/baten

2013

Detachering ambtenaren
Inruil machines groen
Doorbelasting kosten MID BV
Subsidie begeleid werken
Loonbelasting teruggave oude boekjaren
Bijdrage gemeente IJmond Werkt!
Subsidies
Overige

Ontvangen Rente
Totaal opbrengsten activiteiten

2012

72.368
26.814
8.000
215.380
31.076
12.391
366.029

129.931
80.000
172.320
5.670
190.967
20.751
23.758
623.397

81.293

160.864

5.351.479

6.148.157

De doorbelasting kosten aan MID BV betreft personele kosten gerelateerd aan de omzet gerealiseerd
in MID BV en aandeel in facilitaire kosten.
De subsidie begeleid werken betreft de uitgekeerde bonus die betrekking heeft op boekjaar 2011.
Beleid is dat deze ten gunste van doelgroep komt om schommelingen in de taakstelling van jaar tot
jaar op te vangen.
Directe productiekosten

2013

Grondstoffen Horeca
Productiemateriaal
Uitbesteed werk

60.623
133.281
152.289
346.193

2012
35.422
101.216
78.502
215.140

De directe productiekosten zelf zijn toegenomen met € 131.053. Tegenover deze stijging staat een
toename van de opbrengsten bij Horeca, IJmond Groen en Montage en Verpakken.

Detacheringen/stage vergoedingen

2013

Detacheringen/stage vergoedingen

844.394

2012
714.024

De opbrengsten bij detachering laten een stijging zien van 18 % (€130.370) ten opzichte van 2012.
Deze toename is voornamelijk te danken aan de opgestarte samenwerkingsverbanden met:
 Stichting Noppes Kennemerland (Kringloopwinkel in Velserbroek);
 BIOS groep (vervoersactiviteiten);
 Schoonmaakbedrijf Breedweer ( schoonmaakactiviteiten).
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Personeelskosten ambtelijk

2013

Bruto salarissen Ambtenaren
Sociale lasten en pensioen premies
Reiskosten woon-werk
Studiekosten
Overige kosten

3.775.449
628.833
46.228
85.336
53.215
4.589.061

2012
3.470.095
606.302
44.118
19.796
23.325
4.163.636

De totale personeelskosten ambtelijk liggen 10 % (€ 425.425) hoger dan in 2012. De stijging in de
bruto salarissen wordt veroorzaakt door de uitbreiding van persneelbestand in verband met inbreng reintegratie in IJmond Werkt!. Deze kosten waren in de gewijzigde begroting I verantwoord onder kopje
dienstverlening derden.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
Beloning regulier
Functie

Naam

Directeur

M.E. Bouma

Beloning

122.500

Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding

n.v.t.

Voorzieningen ten behoeve
van beloningen betaalbaar op
termijn

21.030

Duur en omvang van het
dienstverband in het
verslagjaar

1 FTE

Beloning in het voorgaande
jaar

118.900

Motivering voor de
overschrijding van de
maximale bezoldigingsnorm.

n.v.t.

IJmond Werkt!

Heel 2013
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Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Functie

Non-actieve
ambtenaar

Uitkeringen wegens
beëindiging van het
dienstverband

155.000

Het jaar waarin het
dienstverband is beëindigd

01-02-2014

Functie

Non-actieve
ambtenaar

Uitkeringen wegens
beëindiging van het
dienstverband

56.300

Het jaar waarin het
dienstverband is beëindigd

01-12-2013

Functie

Bedrijfsleider
Post

Uitkeringen wegens
beëindiging van het
dienstverband

48.800

Het jaar waarin het
dienstverband is beëindigd

01-12-2013

Benoeming van de bestuursleden zijn conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling
voorbehouden aan de colleges van de desbetreffende gemeenten die deelnemen in de
gemeenschappelijke regeling. Uit hoofden van deze functie krijgen zij dan ook geen beloning van
IJmond Werkt!. De bestuursleden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur zijn dezelfde
personen. Het bestuur bestaat uit de volgende leden A. Verkaik (gemeente Velsen), G van ’t Veer
(gemeente Heemskerk), H. Erol (gemeente Beverwijk) en W. Spaanderman (gemeente Uitgeest).
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Dienstverlening door derden

2013

2012

Inhuur personeel extern
Vergoeding vrijwilligers
Kosten WWB Cliënten

1.534.491
6.518
268.658
1.809.667

647.828
9.546
657.374

De post dienstverlening derden is € 1.152.293 hoger dan in 2012. Deze stijging wordt in zijn geheel
veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn in kader van de inbreng van de re-integratie activiteiten
in IJmond Werkt!.

Indirecte productiekosten

2013

Hulpstoffen
Gereedschap
Werkkleding
Brandstof/ kosten vervoermiddelen en machines
Verzekering en motorrijtuigenbelastingen
Verwerkingskosten afvalstoffen
Overige

100.100
41.483
62.705
175.894
84.235
45.315
10.205
519.937

2012
95.180
51.668
50.342
198.152
81.194
50.124
12.471
539.131

De totale indirecte productiekosten laten een daling zien van 4 % (€ 19.194) wat voornamelijk komt
door uitbesteding vervoer in 2e helft 2013.

Afschrijvingen

2013

Terreinen
Gebouwen
Installaties
Inventaris
Automatisering
Machines
Vervoermiddelen/intern transport

1.665
106.766
104.618
103.602
58.486
168.599
58.268
602.004

2012
1.665
73.871
94.368
52.602
77.319
217.197
85.969
602.991

De afschrijvingen liggen op het niveau van 2012.
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Huur

2013

Huur

996.092

2012
1.099.608

De post huurkosten laat een daling zien 9 % (€ 103.516). Dit komt doordat er gedurende 2013 een
aantal locaties zijn gesloten in verband met de herallocatie van activiteiten in de combivestigingen
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
Energiekosten

2013

Electra/Gas/Water

232.813

2012
329.972

De post energiekosten laat een daling zien 29 % (€ 97.159). Dit komt doordat er gedurende 2013 een
aantal locaties zijn gesloten in verband met de herallocatie van activiteiten in de combivestigingen
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
Belastingen

2013

Onroerend goed belasting/Waterschaplasten

28.990

Onderhoudskosten

2013

Gebouwen en terreinen
Installaties
Inventaris
Automatisering
Machines
Vervoermiddelen
Schoonmaakkosten en Beveiliging

153.889
44.926
21.759
301.228
217.465
63.315
56.763
859.345

2012
27.566

2012
124.352
20.506
40.379
252.718
155.245
101.081
70.241
764.522

De post onderhoudskosten laat een stijging van 12 % (94.823) ten opzichte van 2012. Deze stijging
heeft voornamelijk betrekking op eenmalige uitgaven in verband met de her allocatie van activiteiten
in de combivestigingen Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Daartegenover staat dat de post
huisvestingkosten een aanzienlijke daling laat zien.
Verzekeringen
Verzekeringen

48.018

Kantoorkosten

2013

Telefoonkosten
Portokosten
Kantoorbenodigdheden en Drukwerk

64

135.787
9.571
44.812
190.170
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45.090

2012
114.586
7.523
21.674
143.783

IJmond Werkt!

In de telefoonkosten zitten eenmalige uitgaven in verband met in gebruik name nieuwe
telefooncentrale en uitbreiding van het aantal aansluitingen in verband met IJmond Werkt!. De kosten
Kantoorbenodigdheden en Drukwerk laten een stijging zien als gevolg van het stoppen van de repro
activiteiten in eigen beheer.

Verkoopkosten

2013

Reclamekosten
Vergader& representatie
Schenkingen

161.331
14.552
3.000
178.883

2012
59.043
9.804
2.000
70.847

De stijging van de verkoopkosten ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door het op de kaart zetten
van de nieuwe naam IJmond Werkt!.

Overige algemene kosten

2013

Kosten Ondernemingsraad
Bankkosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Overige Advieskosten
Reiskosten algemeen
Auto lease kosten

17.964
8.929
35.078
57.975
82.189
28.099
32.633
262.867

2012
19.659
6.841
29.502
65.542
76.653
27.990
24.913
251.100

De algemene kosten liggen 5% ( € 11.767) hoger dan in 2012.

Diverse lasten

2013

Desinvesteringen activa
Debiteuren voorziening
BTW slot aangifte
Schades
BTW Re-integratie
Diversen

22.109
8.400
3.008
46.608
1.108
81.233

2012
11.424
36.164
2.938
4.800
1.209
56.535

De post BTW Re-integratie heeft betrekking op dat deel van de BTW op inkopen die toe te rekenen is
aan de re-integratie activiteiten.

IJmond Werkt!
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Loonkosten Wsw

2013

Bruto lonen
Sociale lasten
Pensioenpremie

13.596.959
1.036.556
1.272.860
15.906.375

2012
13.137.979
964.334
1.396.706
15.499.019

De loonkosten Wsw laten een stijging van 3 % (€ 407.356) zien ten opzichte van de loonkosten in
2012. De gemiddelde loonkosten per SE bedroeg in 2013 €26.942 (2012 €26.451).

Overige kosten Wsw

2013

Vervoerskosten
Arbokosten
Bedrijf geneeskundige zorg
Studiekosten
Overige kosten

2012

208.663
37.982
68.199
71.753
120.125
506.722

85.100
73.950
68.381
93.035
107.393
427.859

De overige kosten Wsw laten stijging zien van € 78.863 ten opzichte van 2012. De voornaamste
stijging van deze kosten zit hem in de vervoerskosten. In de loop van 2013 is IJmond Werkt! een
samenwerkingsverband aangegaan met de Bios Groep waarbij zij het vervoer van de Wsw
medewerkers verzorgen. Tegenover deze stijging van de vervoerskosten staan opbrengsten uit
detacheringen van Wsw medewerkers bij de Bios Groep.

Subsidie begeleid werken
Begeleid werken

452.971

Subsidie gemeente

430.709

2013

Wsw subsidie

16.821.795

2012
16.937.253

De gerealiseerde taakstelling voor 2013 ligt op 644,46 SE. In 2012 bedroeg de gerealiseerde
taakstelling 652,86 SE.
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Nummer

G1B

Departement

SZW

IJmond Werkt!

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Het openbaar lichaam
verantwoordt hier per
gemeente over het deel
van de regeling dat in
(jaar T) door het
openbaar lichaam is
uitgevoerd.

Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr (SiSa tussen
medeoverheden)

Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_deel openbaar
lichaam 2013

0361 (Alkmaar)
0034 (Almere)
0363 (Amsterdam)
0375 (Beverwijk)
0377 (Bloemendaal)
0383 (Castricum)
0392 (Haarlem)
0396 (Heemskerk)
0397 (Heemstede)
0398 (Heerhugowaard)
0399 (Heiloo)
0405 (Hoorn)
0828 (Oss)
0439 (Purmerend)
0532 (Stede Broec)
0450 (Uitgeest)
0453 (Velsen)
0479 (Zaanstad)
0473 (Zandvoort)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1B / 01

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

jaarrekening 2013
2,00

40,00
301,25

16,48

1,00

0,89
1,54
12,91

19,75
6,00
221,25
2,00
1,25
1,25
1,00
1,00

16,52

Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 03

N D I C A T O R E
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in (jaar T),
uitgedrukt in arbeidsjaren

252,75

3,25

Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 02

I
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
7 van de wet te aanvaarden op
31 december (jaar T)

0,42
25,82
216,03
1,00
1,69

3,14
0,67
1,00
199,50
1,00
16,86
5,12
170,22
1,00
1,00

Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 04

N
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T), uitgedrukt in arbeidsjaren

0,69

0,40
17,20

2,54
1,05
12,33

1,00
18,78

Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 05

Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in
(jaar T), uitgedrukt in
arbeidsjaren

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

3. SiSa bijlage verantwoordingsinformatie Wsw over 2013
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SZW G5B Wet participatiebudget
(WPB)_deel openbaar lichaam
Wet
2013
participatiebudget (WPB)
Openbaar lichaam o.g.v.Wgr
(SiSa tussen medeoverheden)
Het openbaar
lichaamverantwoordt hier per
gemeente over het deelvan de
regeling dat in (jaarT) door het
openbaar lichaam is uitgevoerd
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0375 (Beverwijk)
0396 (Heemskerk)
0450 (Uitgeest)
0453 (Velsen)

Aard controle n.v.t.
Indicatienummer G5B/01
1.293.853
1.090.418
127.291
2.104.715

Aard controle n.v.t.
Indicatienummer G5B/02

Besteding (jaar T)
Hieronder per regel één
gemeente (code) selecteren Participatiebudget
en in de kolommen ernaast
de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente invullen

-

27.744
23.381
2.729
45.131

-

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatienummer G5B/03 Indicatienummer G5B/04 Indicatienummer G5B/05

Waarvan besteding (jaar T) Baten (jaar T) (niet-Rijk) Waarvan baten (jaar T)
van educatie bij roc's
participatiebudget
van educatie bij roc's

Aard controle n.v.t.
Indicatienummer G5B/06

Besteding (jaar T) Regelluw
Dit onderdeel is
uitlsluitend van toepassing
indien in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk zijn
gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk

4. Gesegmenteerde verantwoordingsinformatie WWB over 2013
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Voorstel tot resultaatbestemming en uitkering aan de gemeenten uit de algemene reserve

Het bestuur stelt voor het resultaat na bestemming ad € 417.172 toe te voegen aan de algemene
reserve.
Het bestuur stelt conform de afspraak gemaakt in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling IJmond
Werkt! de algemene reserve als volgt uit te keren aan de gemeenten.

Berekening uit te keren deel algemene reserve.

realisatie
Algemene reserve stand per 31-12-2012
Resultaat 2012
Resultaat 2013
Algemene reserve norm
Te verdelen

4.177.186
-410.254
417.172
-500.000
3.684.104

begroot
4.177.186
-410.254
-407.000
-500.000
2.859.932

Verdeling

Gemeenten
Velsen
Uitgeest
Beverwijk
Heemskerk

IJmond Werkt!

realisatie
1.629.843
150.912
958.335
945.014
3.684.104
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begroot

%

1.265.230 44,240%
117.151
4,096%
743.946 26,013%
733.605 25,651%
2.859.932 100,000%
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