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Programmaverantwoording
Algemeen
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van IJmond Werkt!. Opnieuw is gekozen voor een
uitgebreid jaarverslag om iedereen in de gelegenheid te stellen op de hoogte te zijn van de
ontwikkeling van IJmond Werkt! in 2014. Dit jaar was immers het eerste waarin IJmond Werkt! de
uitvoering van haar taken gedurende een volledig kalender jaar ter hand heeft genomen. Dat heeft niet
alleen geleid tot goede resultaten, maar ook tot doorontwikkeling van de methodieken en processen
die in 2013 zijn opgestart. Die ontwikkeling staat niet stil en dit jaarverslag biedt een goede
gelegenheid u te informeren over de stand van zaken zoals die in 2014 tot uiting is gekomen.
Bijzonder aan het jaar 2014 is verder dat dit het laatste jaar betrof waarin de Wsw werd uitgevoerd op
de wijze zoals wij dat in de achterliggende jaren gewend zijn geweest. Met de komst van de
Participatiewet per 1 januari 2015 is er een eind gekomen aan een aantal elementen van de Wsw
waaraan wij inmiddels zeer gewend waren. De instroom in de Wsw zal vrijwel komen te vervallen en
dat geldt in ieder geval ook voor de taakstelling. Bijzonder is wel dat 2014 is afgesloten met het
vrijwel exact bereiken van de taakstelling 2014. Dit betekent in ieder geval dat maximaal is ingezet op
het uitnutten van de mogelijkheden die de wet ons tot het eind van het jaar heeft geboden om mensen
met een arbeidshandicap via de Wsw een toekomst te geven.
De resultaten die IJmond Werkt! heeft geboekt bij het aan het werk helpen van mensen uit de WWBdoelgroep zijn succesvoller dan verwacht. Maar liefst 496 uitkeringsgerechtigden hebben een nieuwe
werkkring gevonden. Dit komt overeen met een succespercentage van 45%. De totale uitstroom uit
onze trajecten ligt op ruim 1677, waarvan in totaal 1103 positief en toe te rekenen aan onze aanpak.
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 (ruim 2100) binnen de
budgettaire kaders en door verdere innovaties van de werkprocessen is opgevangen.
Op bijna alle relevante onderdelen van de bedrijfsvoering van IJmond Werkt! zijn opnieuw resultaten
neergezet die de verwachtingen te boven gaan. Ondanks - in economisch opzicht - nog steeds geen
florissante omstandigheden zijn wij ook in 2014 in staat gebleken om het aantal detacheringen met
30 % uit te breiden. De succesvolle samenwerking met Noppes Kringloopbedrijven is hier voor een
aanzienlijk deel debet aan. Wel is het aantal mensen in begeleid werken, waarbij de reguliere
werkgever het dienstverband aangaat, licht gedaald. Op dit moment is een recordaantal Wsw-ers, maar
liefst 265, werkzaam bij reguliere werkgevers. Om dit te bereiken zijn in het achterliggende jaar 120
plaatsingen gerealiseerd en is een netto-stijging met 32 medewerkers het resultaat. Het percentage
extern geplaatsten komt hiermee op 37 %. 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. Bij elkaar genomen zijn ook in financiële zin de
doelstellingen overtroffen. Doordat een aantal bezuinigingen naar voren zijn gehaald zijn de totale
kosten circa € 700.000 lager dan begroot. (€ 9.870.876 versus € 10.570.000)
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Prestatieafspraken
Om de behaalde resultaten te kunnen waarderen is het van belang dat duidelijk kenbaar is aan welke
resultaten IJmond Werkt! moet voldoen wil de samenwerking als een succes ervaren worden.
Bepalend hiervoor zijn de uitgangspunten van de “Kadernota naar één organisatie voor werk” en de
uitwerking daarvan in het Businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016. Deze zijn als volgt:




We organiseren de samenwerking binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde
budgetten. Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie per 2017 conform het
businessplan IJmond Werkt! 2013 - 2016.
We stellen werken voorop. Onze werkzoekenden re-integreren bij werkgevers. Dit biedt
werkzoekenden de beste kansen om regulier werk te verkrijgen.

De uitgangspunten uit de kadernota zijn vertaald in de volgende prestatieafspraken:
Prestatieafspraken IJmond Werkt!
1. De re-integratiedienstverlening door IJmond Werkt! vindt plaats binnen de door de gemeenten
beschikbaar gestelde budgetten, gegenereerde inleenvergoedingen en bedrijfsomzet. De
begroting is daarbij in ieder geval vanaf 2017 sluitend. Het totale exploitatietekort over 2014,
2015 en 2016 mag niet meer bedragen dan aangekondigd in het businessplan IJmond Werkt!
2013 – 2016.
2. De begeleiding door IJmond Werkt! leidt er in minimaal 50% van de gevallen toe dat de
deelnemer binnen twee jaar na aanvang van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk betaald
werk vindt.
3. Het aantal mensen met een Wsw-indicatie dat werkzaam is via IJmond Werkt! bij een
reguliere werkgever neemt in de periode 2014 - 2017 jaarlijks toe met 10% ten opzichte van
het jaar ervoor.
4. IJmond Werkt! realiseert in samenwerking met het UWV de preventieve reintegratiedienstverlening gericht op instroombeperking zodanig dat dit in de periode 2014 2017 in minimaal 62,5% van de gevallen leidt tot het vinden van betaald werk.
Op de eerste afspraak loopt IJmond Werkt! op dit moment meer dan in de pas. Niet alleen is sprake
van een sluitende begroting 2015, het achterliggende jaar is afgesloten met een exploitatieoverschot
voor dekking van wettelijke taken van € 768.625,-. Een eventueel verlies in 2016 zou hieruit wellicht
gedekt kunnen worden, maar in ieder geval wordt ook bij een verlies kleiner dan € 868.625,-. voldaan
aan bovenstaande afspraak.
Over de tweede afspraak kan pas vanaf 2015 worden gerapporteerd. De resultaten op het gebied van
toeleiding naar werk zijn evenwel zondermeer hoopgevend en boven verwachting. Temeer daar sprake
is geweest van een veel grotere instroom dan verwacht in een bijzonder tegenvallend economisch
klimaat.
Ten aanzien van de derde afspraak geldt dat IJmond Werkt! nu al meer mensen met een Wsw-indicatie
bij een reguliere werkgever heeft geplaatst dan met bovenstaande afspraak als doelstelling voor de
volledige periode zou gelden. IJmond Werkt! heeft hiermee al in 2013 een start gemaakt en is in 2014
evenzeer succesvol gebleken.
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De laatste afspraak is enigszins complex in de telling. Met het UWV is evenwel via het
WerkgeversServicepunt een samenwerking opgezet die er in ieder geval toe heeft geleid dat meer dan
80% van de mensen met een WW-uitkering niet instromen in een WWB-uitkering. In 2015 gaat nader
worden gekeken of er nog specifieke vormen van aanpak zijn te vinden die dit percentage verder
kunnen verbeteren. De afspraak als zodanig vraagt overigens om een rapportage over de gehele
periode tot en met 2017.
Financieel
Het gerealiseerde resultaat van IJmond Werkt! laat een positief resultaat zien van € 525.000,-. Dit is
aanzienlijk beter dan de € 461.000,- negatief uit de begroting.
Exploitatie begroting (bedragen x € 1.000) format businessplan IJmond Werkt!.

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Baten
Wsw Budget
Budget WWB re-integratie deel
Opbrengst activiteiten
Detachering/stage vergoedingen
Totaal baten

16.895
4.682
4.352
1.439
27.368
Realisatie
2014

16.788
4.665
4.750
900
27.103
Begroting
2014

16.822
4.517
5.351
844
27.535
Begroting
2013

Lasten
Kosten re-integratie dienstverlening
Uitvoeringskosten IJmond Werkt!
Uitvoeringskosten Wettelijke taken Re-integratie
Kosten Wsw
Totaal lasten

5.093
4.534
244
17.037
26.908

4.665
5.905
17.059
27.629

4.517
5.427
496
16.866
27.306

Exploitatie resultaat

460

-526

229

Onttrekking bestemmingsreserve
Resultaat na bestemming

65
525

65
-461

189
417

De totale baten liggen € 265.000,- hoger dan begroot. Voornaamste redenen zijn de bonus Begeleid
Werken Wsw en de hoger uitgevallen Wsw subsidie. Deze is door het verschuiven van de
ingangsdatum van de Participatiewet alsnog uitgekeerd.
De kosten re-integratie dienstverlening liggen € 428.000,- hoger dan het budget.
De uitvoeringskosten IJmond Werkt! liggen € 1.371.000,- lager dan begroot. Dit komt doordat een
aantal bezuinigingen naar voren is gehaald (onder andere huisvesting, personeel, dienstverlening
derden).
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De uitvoeringskosten wettelijke taken re-integratie bedragen € 244.000,-. 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
2014 kunnen deze kosten nog gedekt worden uit het 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.
In 2013 is de systematiek van de kostentoerekening van de uitvoeringskosten IJmond Werkt! bepaald.
Kosten per programma (bedragen x € 1.000).
Totaal
Baten
Subsidie
Detacheringen/stage vergoedingen
Activiteiten
Lasten
Directe kosten
Aandeel uitvoerings
Aandeel infra structure

Resultaat

WWB

Wsw

Wettelijke
Taken

Uitvoering

21.409
1.431
225
23.065

4.682
10
56
4.748

16.727
1.421
169
18.317

20.221
1.784
535
22.540

3.403
1.663
27
5.093

16.574
121
508
17.203

244

2.582
2.545-

244

37

525

345-

1.114

244-

8
29
37

-

-

Infra
Structure
4.100
4.100
3.874
761
5354.100
-

Opbrengsten per Gemeente (bedragen x € 1.000).

Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Uitgeest
Gemeente Velsen
Totaal IJmond Gemeenten

2014 2013 2012 2011
818
868
849
828
804
816
789
837
170
160
141
138
421
411
440
413
2.213 2.255 2.219 2.216

Overige Gemeenten
Totaal

187
190
183
185
2.400 2.445 2.402 2.401

Waarvan groen

2.345 2.406 2.376 2.341
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Vooruitblik
Kijkend naar 2015 geldt vooral dat het effect van de invoering van de Participatiewet, zowel
inhoudelijk als financieel, duidelijk zal gaan worden. De gemeenten zijn op dit moment aan zet om de
nadere uitvoeringskaders voor de Participatiewet duidelijk te maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de
inzet van het gevarieerde instrumentarium waarvoor de wet ruimte biedt. Te denken valt aan beschut
werken, loonkostensubsidies, garantiebanen en zo verder. Ook wordt druk gewerkt aan de oprichting
van het werkbedrijf.
IJmond Werkt! zelf kijkt vooral naar haar bedrijfsvoering en de mogelijkheden om met minder geld
toe te kunnen. Het feit dat de Wsw geen vastigheid meer biedt, zoals vroeger het geval was en
ramingen van het ministerie op dit moment laten zien dat tot 2020 rekening gehouden moet gaan
worden met een vermindering van de Wsw-populatie met zo’n 30%, geeft wel aan dat maatregelen
noodzakelijk zijn.
In lijn met de reeds eerder uitgezette beleidslijn om zoveel mogelijk mensen vanuit de Wsw zo
regulier mogelijk te laten werken zal in 2015 worden bezien of verzelfstandiging van onderdelen van
IJmond Werkt! tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast zal het bestuur op korte termijn haar keuzes
presenteren om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming.
IJmond Werkt! geeft feitelijk al twee jaar uitvoering aan de wet die nu per 1 januari 2015 van kracht is
geworden. Die voorsprong geeft ruimte voor verdere ontwikkeling en de resultaten tot op heden geven
veel vertrouwen in de aanpak. Inhoudelijk worden derhalve op de uitvoering van de Participatiewet
geen grote verschuivingen voorzien.
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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-’14:
Voorzitter van IJmond Werkt!
Dhr. A. Verkaik,
Gemeente Velsen

Dhr. A.A. Tromp
Gemeente Uitgeest

Dhr. H. Erol,
Gemeente Beverwijk

Mw. A. van Dijk
Gemeente Heemskerk

Bestuurssecretaris
Dhr. M.E. Bouma

Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 maakten mevrouw R.A. van ’t Veer-Kamminga
(gemeente Heemskerk) en de heer W.J.M. Spaanderman (gemeente Uitgeest) onderdeel uit van het
bestuur.

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

Directie
Staf en
ondersteuning
Manager
Bedrijven

Manager
Arbeidsmarkt

- Intake werk
- Verlengde
diagnose (ADTC)
- Groepsgewijze
aanpak
- Werkgeversteam
- Bedrijfsbureau
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Groen

Combivestiging
Velsen

Combivestiging
Beverwijk

Combivestiging
Heemskerk

Golfbaan
Castricum
Uitgeest
Beverwijk
Heemskerk
Velsen
Rolko

Montage &
Verpakken
Rebo

Kringloop
Post
Vervoer

Montage &
Verpakken
AS Production
Kringloop
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Arbeidsmarkt
Inleiding
Voor de afdeling Arbeidsmarkt was 2014 een jaar vol dynamiek en veranderingen. Na het succesvolle
startjaar 2013 kon de balans worden opgemaakt en de werkprocessen, methodieken, onderlinge
afstemming en teamsamenstelling waar mogelijk worden verbeterd.
Veel tijd voor reflectie was er niet, de toestroom van uitkeringsgerechtigden bleek onverminderd groot
en tal van nieuwe uitdagingen kwamen op ons pad. Ook in 2014 werd weer een groot beroep gedaan
op de medewerkers om de methodieken verder te ontwikkelen en de werkprocessen te verbeteren.
De interim manager maakte begin 2014 plaats voor een nieuwe manager Arbeidsmarkt, die voorheen
als manager Bedrijven werkzaam was bij IJmond Werkt!. De voorsprong die IJmond Werkt! in 2013
nam in voorbereiding op de Participatiewet, werd in 2014 verder uitgebouwd, onder meer door de
doorontwikkeling van de dienstverleningsconcepten. Er bleek landelijk veel interesse voor onze
vernieuwende aanpak en veel re-integratiebedrijven, politici en beleidsmakers kwamen langs om te
kijken op welke wijze wij in de IJmond met re-integratie omgaan. Het besluit om niet te wachten op
de vaststelling van de Participatiewet, maar gewoon aan het werk te gaan, bleek een gouden greep.
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De IJmond Werkt! methode
Veel tijd en energie is gaan zitten in het verder 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 het vinden en behouden van werk een
realistische optie is, dan stromen ze in. Hieronder staat een schematische weergave van ons reintegratieproces op hoofdlijnen:
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Intake
In 2014 was de instroom onverminderd groot, 2128 personen meldden zich aan de poort voor een
intake. De groepsintakebijeenkomsten bij IJmond Werkt! vinden drie maal per week plaats, waarbij
één groepsintake is gereserveerd voor jongeren < 27 jaar. Voorafgaand aan deze jongerenintake vindt
er een presentatie door en gesprek met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
schoolverlaters) plaats. Jongeren die nog een scholingsmogelijkheid (en recht op studiefinanciering)
hebben, krijgen een dwingend scholingsadvies. Scholing als voorliggende voorziening bleek een
effectief instrument om de instroom in de uitkering te beperken. Ruim 230 jongeren kregen een
dwingend scholingsadvies als (toekomstig) alternatief voor de uitkering.
De intake voor zowel jongeren als 27+-ers staat verder in het teken van goede voorlichting over de
rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden en het bepalen van het beste vervolgtraject binnen óf
buiten IJmond Werkt!. In 2014 is hiervoor een informatiefilm ontwikkeld, die deze informatie helder
voor het voetlicht brengt en die zelfs via onze website (en YouTube) terug te kijken is. Na deze
groepsintake vinden korte individuele gesprekken plaats waarbij de registratie/inschrijfformulieren
worden besproken en iedereen persoonlijk gesproken wordt over zijn/haar mogelijkheden. Hierna
bepaalt de intakemedewerker welk vervolgtraject iemand krijgt. Dit zou kunnen zijn:
1. doorverwijzing naar onze Sterk naar Werk-training (Groepsgewijze aanpak) van 8 weken,
waarbij wordt gewerkt aan empowerment en sollicitatievaardigheden. Doorverwijzing naar
onze Sterk naar Werk training is de hoofdroute en wordt in aansluiting op de groepsintake
door het overgrote deel gevolgd.
2. externe reguliere scholing voor jongeren (op basis van het RMC-scholingsadvies met
studiefinanciering als voorliggende voorziening i.p.v. een uitkering);
3. een zoektermijn voor jongeren; jongeren dienen gedurende vier weken actief op zoek te gaan
naar werk en dienen hun zoekinspanningen te registreren ter controle door IJmond Werkt!
alvorens zij in de uitkering kunnen instromen;
4. een verlengde intake/diagnose in ons Arbeids Diagnose en Trainings Centrum (waar o.a.
diverse cognitieve tests kunnen worden afgenomen en verdiepende gesprekken plaatsvinden
om te bepalen hoe het met iemand gesteld is). Vanuit het ADTC kan vervolgens een
doorverwijzing naar Reakt/MPPG of Indigo plaatsvinden, voor een behandel/zorgtraject;
5. een doorverwijzing naar een leerwerktraject om te gaan werken aan werknemersvaardigheden
of om werkritme op te doen;
6. terugmelding naar de gemeente omdat iemand niet tot onze doelgroep behoort (i.v.m. grote
fysieke/psychische beperkingen);
7. doorverwijzing naar onze intensieve taaltrainingen waarbij men niet alleen de Nederlandse
taal, maar tevens sollicitatievaardigheden leert. Voorwaarde is wel dat bij iemand zowel een
taal- als leerbaarheidstoets wordt afgenomen tijdens de intake om het niveau te kunnen
bepalen;
8. een arbeidsdeskundig onderzoek en/of medische keuring om te kijken welke functionele
mogelijkheden iemand met beperkingen nog wel heeft.
Een compleet overzicht van alle ingezette activiteiten is terug te vinden in de bijlage.
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Plan van aanpak / Sterk naar Werk training
In 2013 is er een start gemaakt met het verder professionaliseren van het trainingsprogramma ‘Sterk
naar Werk’. Dit proces is in 2014 gecontinueerd en heeft geleid tot het herschrijven van het
trainingsmateriaal dat werd gebruikt. Meer dan voorheen werd de nadruk gelegd op ‘algemeen
geaccepteerd werk’ in plaats van een ‘wensberoep’. Hierbij werd gebruik gemaakt van de feedback
van onze werkcoaches die inmiddels konden aangeven welke onderdelen wél en niet goed bruikbaar
waren en hoe wij het lesprogramma verder konden verbeteren. Uit ervaring bleek dat het creëren van
aangepaste trainingsprogramma’s voor bepaalde groepen een positief effect heeft. Daarom biedt
IJmond Werkt! nu een aparte aanpak voor 55+, mensen met een arbeidshandicap, deeltijdwerkers,
mensen die een eigen onderneming willen opstarten en mensen met een kleine en grote
taalachterstand. Juist de groepsdynamiek en intensiteit van het programma (meerdere dagdelen
verspreid over 8 tot 12 weken) zorgt ervoor dat er écht een ontwikkeling bij de deelnemers zichtbaar
wordt, die zich terugvertaalt naar een grotere kans op de arbeidsmarkt.
In 2014 is gestart met het meten van de tevredenheid van de deelnemers aan de Sterk naar Werk
training. Inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan bekend en die geven aan dat de deelnemers deze
training gemiddeld met het rapportcijfer 8.4 belonen. Om de uitstroom naar werk in dit onderdeel van
ons re-integratieproces te vergroten, is in 2014 begonnen met het opvoeren van het aantal
sollicitatieactiviteiten per deelnemer en het aansluiten van de adviseurs van ons
WerkgeversServicepunt (WSP) bij onderdelen van deze training. Op deze manier leren onze adviseurs
de verschillende kandidaten kennen, waardoor matching op vacatures gemakkelijker wordt. Tenslotte
is er in 2014 een samenwerking met Dress for Success (DfS) opgestart. DfS is een
vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden aan kleding helpt die past bij de functie waarop ze
solliciteren. De kleding is afkomstig van donaties van het bedrijfsleven en particulieren en wordt gratis
verstrekt. De ervaring van Dress for Success is dat deelnemers door de stylingadviezen en
representatieve kleding meer zelfvertrouwen krijgen en hierdoor ook sneller een baan vinden. De
eerste indruk van werkgevers zou hierdoor ook verbeteren. Onze ervaring is in ieder geval zeer
positief; wij zien de gunstige effecten van deze samenwerking!
Intensieve taaltrainingen
In 2014 werd duidelijk dat zich veel mensen met een forse taalachterstand bij IJmond Werkt! melden.
Daar er geen ruimte bleek te zijn om deze mensen via een reguliere taaltraining extern op het gewenste
niveau te brengen, heeft IJmond Werkt! hier zelf een actie op gezet en twee Nederlandse taaltrainers
aangenomen. Iedereen met een taalniveau onder A2, maar met voldoende leerbaarheid, krijgt bij ons
een intensief taaltrainingstraject aangeboden. Dit intensieve trainingstraject van 3 tot 4 dagdelen per
week biedt naast specifiek op werk gericht taalonderwijs, tevens sollicitatietraining en ondersteuning
gedurende maximaal een half jaar. De eerste 65 anderstalige deelnemers zijn hiermee in september
2014 gestart en wij hopen/verwachten dat zij in maart 2015 ‘klaar’ zullen zijn voor de arbeidsmarkt.
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Het Arbeids Diagnose en Trainings Centrum (ADTC)
Het ADTC legt zich vooral toe op mensen met fysieke/psychische beperkingen of
motivatieproblematiek. Deelnemers zouden maximaal 3 maanden binnen het ADTC mogen verblijven,
maar deze streeftijd werd (om verschillende redenen) in 2014 niet altijd gehaald, de trend leek naar
langere trajecten te buigen. Hier is in het najaar van 2014 een actie ingezet, waarbij werd gekeken of
het mogelijk is de gemiddelde doorlooptijd te verkorten naar enkele weken. Het groepsgewijs afnemen
van tests, een andere planning van werkzaamheden, actievere handhaving, uniformering van de
werkzaamheden en betere samenwerking tussen de werkcoaches leidt tot versnelling van dit
diagnoseproces. In 2014 is de ingezette samenwerking met Reakt/MPPG (onderdeel van de Parnassia
Groep) en Indigo verder vormgegeven. Deze samenwerking was opgezet om tijdelijk specifieke
psychische hulp, ondersteuning en behandeling te bieden aan mensen die hierdoor belemmerd worden
bij het vinden en/of behouden van een baan. Er vindt inmiddels op reguliere basis overleg plaats,
waarbij de samenwerking wordt besproken en wordt gekeken hoe het met de (aard en kwaliteit) van de
doorverwijzingen staat.
Naast deze activiteiten werden de ADTC trainers in 2014 ingezet als trainers bij
empowermenttrajecten, ESF-trainingen voor arbeidsgehandicapten en computertrainingen voor
digibeten.
Vacaturecentrum
Eind 2013 is begonnen met het opzetten van een Vacaturecentrum, waarbij mensen die een werkstage
lopen wekelijks gedurende een dagdeel ondersteuning krijgen bij het verrichten van de verplichte
sollicitatieactiviteiten. In dit Vacaturecentrum worden alle beschikbare vacatures in de regio aangeboden en onze adviseurs werkgeversdiensten zijn hier nauw bij betrokken. Behalve het bieden van
ondersteuning bij het schrijven van brieven worden de sollicitatieactiviteiten van de mensen hier
wekelijks gecontroleerd én worden de mensen tegelijkertijd extra gestimuleerd. In eerste instantie
werd dit vacaturecentrum bemand door de werkcoaches van de Sterk naar Werk training die hier
rouleerden, maar in 2014 is gekozen voor een eigen bezetting.
Naast dit Vacaturecentrum (dat is gehuisvest op het hoofdkantoor), is er in 2014 gestart met een
halfjaar durende pilot Vacaturecentrum in het Piet Blomgebouw in Heemskerk. Deze pilot verschilt
van het Vacaturecentrum op het hoofdkantoor omdat het hier gaat om een intensieve sollicitatieperiode
van 5 weken, die aansluit op de Sterk naar Werktraining. Mensen worden hier gedurende meerdere
dagdelen per week intensief begeleid bij hun sollicitatie inspanningen en de volledige focus is hier
gericht op solliciteren. De resultaten (op het gebied van uitstroom etc.) van deze pilot verwachten wij
in maart 2015.
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Het
Het WerkgeverssServicepunt (WSP) is een cruciale schakel voor het succes van IJmond Werkt!. Het
WSP IJmond onderhoudt de contacten met de externe werkgevers met als doel het realiseren van
uitstroom.
Het WSP IJmond bestaat uit 5 adviseurs werkgeversdiensten van IJmond Werkt!, 3 jobcoaches (die
265 Wsw-medewerkers ondersteunen op een externe werkplek) en 2 adviseurs van het UWV. Door de
samenwerking met het UWV en het gebruik van hun computersystemen, is er zicht op alle
werkzoekenden in de IJmond (WWB, WW, WIA, WAJONG, NUG) en is er toegang tot een grote
hoeveelheid vacatures in en buiten de regio. De dienstverlening bestaat uit werving en selectie,
informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers bij allerlei vraagstukken op het gebied van
personeel en arbeid. Het WSP IJmond is in 2014 verdeeld in branches en dienstverlening, waardoor
iedere adviseur zijn eigen specialisme kan ontwikkelen. In 2014 is er ook door IJmond Werkt!
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de adviseurs door middel van het aanbieden van een leertraject
‘Verkopend Adviseren’ voor alle adviseurs. Dit intensieve traject heeft een goede basis gegeven voor
de invulling van de rol als adviseur Werkgeversdiensten.
De dienstverlening en activiteiten van het WSP zijn breed uitgezet en zeer divers. Hieronder volgt een
bloemlezing van activiteiten die een bijdrage zullen leveren aan de beeldvorming.
Teneinde een grote uitstroom te realiseren zijn er diverse acties ingezet, verspreid over 2014. Zo
werden alle netwerkbijeenkomsten van werkgevers binnen de IJmond door onze adviseurs bezocht en
zijn wij geassocieerd lid van het MKB IJmond geworden. Samen met het MKB zijn er in 2014 diverse
bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd, waarbij onderwerpen als de nieuwe Ziektewet, de
Participatiewet, de nieuwe wet Werk en Zekerheid en de 55+ doelgroep behandeld werden. Het WSP
neemt verder zitting in de branchegroep Technisch Talent Werkt en het sectoroverleg van de zorg in
de regio.
Voor kandidaten die nog niet zijn uitgestroomd naar werk, wordt het netwerk aangesproken voor
stage- /werkervaringsplaatsen. Deze inspanningen hebben geleid tot ruim 130 externe stages. Ook
wordt door middel van koude acquisitie naar werkplekken gezocht.
Samen met Flexibel (een callcenter waar uitkeringsgerechtigden een leerwerktraject aangeboden
krijgen) zijn er diverse bel-acties uitgevoerd in januari, juni en december waarbij ondernemers werden
gewezen op onze dienstverlening. Ook is er ieder kwartaal een banenmarkt georganiseerd waarbij
gemiddeld 15 werkgevers en 15 uitzendorganisaties hun vacatures kwamen presenteren en in de
gelegenheid werden gesteld om meerdere geschikte kandidaten laagdrempelig te zien en te spreken.
De banenmarkten in het Tata Steelstadion (het Jongeren Talent Event) en in de St. Bavo Kerk
genereerden veel publiciteit, tot in landelijke dagbladen.
Vanuit het WSP is er wekelijks contact met diverse uitzendbureaus (ruim 17) in de regio. Door deze
contacten zijn wij er in 2014 veelvuldig in geslaagd mensen tijdelijk en ook langdurig uitzendwerk te
bezorgen, waarbij dit geregeld tot uitstroom uit de uitkering leidde en in ieder geval tot ‘schadelast
beperking’ op de uitkering.
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Verder zijn wij in 2014 gestart met een eenmalig project waarbij 10 bijstandsgerechtigden een
lasopleiding met baangarantie bij Haprotech aangeboden kregen. Ook is er een goede samenwerking
met een thuiszorgorganisatie ontstaan, die heeft geleid tot de invulling van ongeveer 25 vacatures.
Hiertoe werden speciale voorlichtingsbijeenkomsten en speeddates georganiseerd.
Vanuit het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkeloosheid is er een adviseur aan de slag gegaan met
specifieke acties om jongeren aan het werk te helpen. In maart 2014 is hiertoe een grote mailing
verstuurd aan 800 werkgevers, wat uiteindelijk mede heeft geresulteerd in de verstrekking van 53
speciale jongerenvouchers. Verder zijn er zes startersbeurzen verstrekt aan werkgevers en is er
middels diverse acties (waaronder het bezoek van Mirjam Sterk aan IJmond Werkt!) aandacht
gevraagd voor deze doelgroep.
Tenslotte probeert het WSP een invulling te geven aan Social Return. Binnen Velsen is dit gelukt. In
2014 heeft de gemeente Velsen 5 keer een beroep gedaan op het WSP IJmond om vacatures in te
vullen bij bedrijven die een aanbesteding gegund hadden gekregen. Bij deze bedrijven zijn 15 WWBkandidaten geplaatst en 7 kandidaten vanuit de WW.
Administratie/procedures
In 2014 was IJmond Werkt! genoodzaakt met verschillende administratieve gemeentelijke systemen te
blijven werken. Omdat de cliëntvolgsystemen niet met elkaar konden communiceren, waren wij
gedwongen de relevantie re-integratie informatie van uitkeringsgerechtigden (de SRG-gegevens)
handmatig in de gemeentelijke systemen in te voeren.
Tevens was 2014 het jaar dat de werkprocessen en uitvoeringskaders verder vorm kregen. Veel tijd en
inspanning is gaan zitten in de voorlichting van onze medewerkers en ondersteuning bij het uitvoeren
van hun werkzaamheden conform de hiervoor opgestelde procedures, protocollen en kaders. Deze
inspanning heeft zijn vruchten afgeworpen en zowel op administratief als procedureel gebied is er een
forse vooruitgang geboekt. Een indicator hiervan is het feit dat er in 2014 597 maatregelen als gevolg
van het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen zijn opgelegd, teneinde het gedrag van de
uitkeringsgerechtigden te beïnvloeden.
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De resultaten
In de onderstaande tabellen zijn de in- en uitstroomresultaten van de IJmond Werkt! aanpak voor de
WWB terug te vinden.
Standcijfers WWB
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stand 1-1-2014
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Instroomaandeel per gemeente

Instroomaandeel per gemeente
(totaal 2158)

Velsen

106

Beverwijk

482
914

Heemskerk

Uitgeest

656
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Instroom naar geslacht

Instroom naar geslacht
man

1050

1108
vrouw

Instroom naar leeftijd

Instroom naar leeftijd
17-27

136

343

568

27-37

37-47

47-57

492
619
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Uitstroom totaal

Uitstroom 2014
(totaal 2210)
533

Subtotaal doelgroep IJmond Werkt!
geen uitkering / voorliggende voorziening
1677

Uitstroom redenen

Uitstroomredenen doelgroep IJmond Werkt!
(totaal 1677)

574
positief = geen uitkering door aanpak

doorstroom naar zorg / terugmelding gemeente
1103
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Positieve uitstroom

Overzicht positieve uitstroom
(totaal 1103)
75

werk

123
496

ziet af van uitkering / werkt niet mee / verdamping

neutraal
409
opleiding

Toelichting en resultaten
De eerste uitstroomtabel 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.
(156 personen met een voorliggende voorziening en 377 personen die geen recht hebben op een
uitkering).
De tweede tabel laat zien waar de uitstroom van de doelgroep van IJmond Werkt! in hoofdlijnen blijft.
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen positieve uitstroom, waarbij de aanpak heeft geleid tot het
beëindigen van de uitkering. Over 2014 zijn er 124 personen uitgestroomd naar zorgtrajecten en 450
personen terug gemeld naar de gemeenten.
De derde tabel laat zien hoe de positieve uitstroom is opgebouwd. In 2014 hebben wij 496 mensen
naar werk laten uitstromen uit de uitkering. In dit aantal is niet het aantal parttime dienstverbanden
opgenomen (91 in totaal over 2014) waarbij nog een gedeelte uitkering blijft bestaan.
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Wsw
Inleiding
Na de beschrijving van de resultaten van de WWB-doelgroep, volgt nu hieronder een beschrijving van
de resultaten van de Wsw-doelgroep. In verband met de veranderde wetgeving per 1 januari 2015 zal
dit de laatste keer zijn dat de resultaten op deze manier in het jaarverslag worden gepresenteerd.
Immers, met de komst van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom meer in de WSW. Verder is
er bijvoorbeeld ook geen sprake meer van een (pseudo-)wachtlijst of taakstelling, hetgeen natuurlijk
gevolgen heeft voor onze rapportage.
Detacheren en Begeleid Werken
In 2014 is het aantal extern geplaatste medewerkers op individuele detacheringsbasis vergeleken met
2013 fors toegenomen. In totaal zijn er in 2014 116 personen ingestroomd in een detachering tegen
een uitstroom van 75 personen. De nieuwe instroom is voornamelijk gerealiseerd vanuit interne
werkplekken. Daarnaast zien we ook 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 aan bijgedragen.
Bij de uitstroomredenen zien we een groot aantal verschillende redenen waarom het contract is
beëindigd. De toename komt voor een groot deel op naam van Donkergroen en Noppes
kringloopwinkels.
Het aantal werkplekken op basis van Begeleid Werken is, vergeleken met 2013, licht gedaald. De
instroom bleef achter bij de uitstroom. Bij beëindigde Begeleid Werken contracten zien we evenals bij
de detacheringen diverse redenen. Zowel de lagere instroom als een aantal beëindigingen kan het
gevolg zijn van de economische situatie. 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 is ten opzichte van 2013 met 21 gestegen, voornamelijk als gevolg van een
substantiële stijging van de taakstelling in de gemeente Velsen. De taakstelling in de gemeente
Uitgeest is licht gestegen, terwijl in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk de taakstelling in 2014 is
afgenomen. Het aantal 1e indicaties is gestegen ondanks dat met ingang van 10 september 2014 geen
nieuwe aanvragen voor Wsw indicatie meer konden worden ingediend in verband met het in werking
treden van de Participatiewet per 1 januari 2015. Ondanks de stijging van het aantal 1e indicaties zien
we ultimo 2014 als gevolg van de toename van het aantal dienstverbanden een daling van het aantal
personen op de wachtlijst ten opzichte van ultimo 2013.
Verloop wachtlijst 2014:
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De daling van de wachtlijst is het gevolg van een grotere uitstroom ten opzichte van de instroom.
Ultimo 2014 staan er 115 personen op de wachtlijst. Met name in de gemeente Velsen, waar de
taakstelling is gestegen, zien we een afname van de wachtlijst. Het afgelopen jaar zijn er 106 personen
van de wachtlijst afgegaan, waarvan 72 in een dienstverband of Begeleid Werken zijn ingestroomd.
De instroom op de wachtlijst over 2014 betrof 91 personen, waarvan 47 een 1e indicatie hebben
gekregen.
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Onderstaande grafieken geven de redenen voor instroom en uitstroom op de wachtlijst aan.

Overzicht instroom wachtlijst (totaal 91)
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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 indien
nodig wordt voor hen herindicatie aangevraagd. Wanneer ze weer beschikbaar zijn worden ze
teruggeplaatst op de wachtlijst. Ten opzichte van 2013 is het aantal personen op de ‘pseudo’ wachtlijst
gelijk gebleven. In totaal staan er ultimo 2014 35 personen op de ‘pseudo’ wachtlijst:
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Dienstverbanden en taakstelling 2014
Na een daling in 2013 is het totale aantal dienstverbanden en het aantal SE’s (gerealiseerde
arbeidsjaren) in 2014 weer gestegen. In totaal zijn er 18 SE meer in dienst dan ultimo 2013 als gevolg
van de stijging van de taakstelling.
In het jaar 2013 was de taakstelling van de gemeente Beverwijk drastisch gedaald. Om aan de
gemiddelde jaarrealisatie te voldoen waren ultimo 2013 192,37 SE in dienst. Omdat er in vergelijking
met de stand op 31 december 2013 ruimte was in de taakstelling met ruim 3 SE zijn er ultimo 2014
vijf personen meer in dienst dan vorig jaar. Het aantal dienstverbanden is per 31 december 2014
gestegen naar 219.
De taakstelling voor de gemeente Heemskerk is ten opzichte van 2013 in 2014 gedaald met ruim 4 SE
naar 166,26 SE. Op 31 december 2013 was een totaal aantal van 167,45 SE in dienst. Ultimo 2014
bedroeg het totale aantal SE 167,31. De gemiddelde realisatie over het jaar 2014 was conform de
taakstelling. Ten opzichte van de stand op 31 december 2013 is het aantal dienstverbanden ultimo
2014 gelijk gebleven, te weten 183 dienstverbanden.
In de gemeente Uitgeest is de taakstelling 2014 ten opzichte van 2013 met 2,11 SE gestegen naar
27,93 SE wat resulteerde in een toename van het aantal dienstverbanden met 4. Dit bracht het aantal
dienstverbanden op 31 december 2014 op 34. De gemiddelde realisatie over het jaar 2014 was
conform de taakstelling.
Na een aanzienlijke daling van de taakstelling in 2013 met 6,99 SE is de taakstelling in de gemeente
Velsen in 2014 gestegen met 9,66 SE naar 225,70 SE. In totaal betekende de stijging van de SE in de
gemeente Velsen een toename van het aantal dienstverbanden met 16.
Over 2014 is het jaargemiddelde van de gerealiseerde SE’s of arbeidsjaren conform de taakstelling.
In totaal zijn 84 personen ingestroomd, tegenover 63 personen uitstroom.
Aantallen dienstverbanden:
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Combivestigingen en samenwerkingspartners
Inleiding
De veranderingen ingezet in het jaar 2013 zijn verder doorgevoerd en afgerond in het jaar 2014. De
centralisatie naar drie combivestigingen heeft er toe geleid dat met name in de tweede helft van 2014
de focus heeft gelegen op het ontwikkelen van de groepsgewijze aanpak. Door de begeleiding van de
werkcoaches voor de WWB doelgroep te centraliseren en groepsgewijs in te richten wordt er
efficiënter en doelgerichter gewerkt. Naast de leerwerktrajecten en de IJmond Werkt! stages (intern en
extern) biedt de groepsgewijze aanpak goede mogelijkheden de werknemersvaardigheden op een
dusdanig niveau te krijgen dat uitstroom naar regulier werk tot de mogelijkheden gaat behoren.
Deelnemers stromen vanuit leerwerktrajecten door naar externe of interne werkstages waardoor de
kans op regulier werk reëel is en de koppeling aan het WerkgeversServicepunt (WSP) mogelijk is.
Door de unieke combinatie van werken, trainen en leren levert IJmond Werkt! goede werknemers voor
de reguliere arbeidsmarkt. Onze deelnemers hebben arbeidsritme en tijdens de trajecten worden
belemmerende factoren om regulier te kunnen werken waar mogelijk weggenomen.
Voor de Wsw medewerkers is er in 2014 nauwer samengewerkt met het WSP om daar waar kansen
zijn voor detachering, deze te verzilveren. Het aantal gedetacheerde Wsw medewerkers is gestegen en
de ruime ervaring van de jobcoaches met bemiddeling van de Wsw medewerkers biedt een welkome
aanvulling op het door ontwikkelen van de groepsgewijze aanpak. Er is meer overleg geweest waarbij
de scherpere werkafspraken de basis zijn om in 2015 nog beter de brug te kunnen slaan tussen de
reguliere arbeidsmarkt en onze deelnemers.
In 2014 is de instroom van de WWB deelnemers naar de combivestigingen doorontwikkeld. Bij de
overdracht wordt meer aandacht besteed aan de reeds geconstateerde leerdoelen. In het geval dat de
leerdoelen nog niet geheel duidelijk zijn worden deze verder onderzocht binnen de combivestigingen.
Dit altijd in combinatie met het verrichten van werkzaamheden. Deze aanpak maakt dat de deelnemer
direct geconfronteerd wordt met een op werk gericht traject waarbij de deelnemers zich als werknemer
moeten gedragen. Dit in combinatie met het opdoen van werknemersvaardigheden binnen een groep
waarbij de deelnemers elkaar stimuleren om hard aan het einddoel, een reguliere baan, te werken zal
tot een hogere uitstroom leiden.
De intake is in 2014 van decentraal naar centraal gegaan. De intake wordt nu verzorgd door twee
werkcoaches. De werkcoaches plaatsen de deelnemer in de combivestiging waar op dat moment de
meest passende werkplek is of waar direct begonnen kan worden met werken. Het komt dan ook met
regelmaat voor dat een deelnemer in een andere plaats aan het werk gaat dan zijn of haar woonplaats.
Een flexibele werkhouding is een vereiste en onderdeel van de methodiek.
De samenwerking tussen de combivestigingen is in 2014 verbeterd. Er is voor alle deelnemers genoeg
werk geweest. De samenwerking met reguliere werkgevers heeft verder vorm gekregen door de
overname van de Kringloopwinkel Santpoort door Noppes en een nieuwe samenwerking met
Donkergroen per 1 juli 2014.
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Combivestiging Beverwijk
Post
De omzet van Post is met 10% toegenomen in 2014, mede dankzij diverse samenwerkingsverbanden.
Met WNK, Paspost en Baanstede is de samenwerking uitgebouwd, het onderling uitruilen van post
van elkaars gebied zorgt voor een groter volume voor alle partijen. De samenwerking met PostNL is
met een jaar verlengd waardoor wij in Wijk aan Zee de post van PostNL blijven bezorgen.
Vervoer
De afdeling vervoer heeft een goed jaar achter de rug waarbij de samenwerking met de BIOS-groep in
de laatste fase is gekomen. Hierbij wordt de complete aansturing van het vervoer overgedragen aan de
BIOS-groep en de chauffeurs gedetacheerd. Ook kunnen mensen uit WWB-trajecten een opleiding
gaan volgen bij de BIOS-groep met kans op doorstroom.
Kringloopwinkel Beverwijk
De omzet is in 2014 gedaald, dit komt mede door het teruglopen van de inbreng van goederen. Om de
naamsbekendheid te vergroten in de regio is een modeshow georganiseerd en publiciteit gegenereerd
in weekbladen.
Er is een samenwerking met de organisaties van rommelmarkten opgezet om aan het einde van de
markt alle achtergelaten goederen mee te nemen.
In 2014 zijn veel WWB-ers voor een werkstage geplaatst in de winkel en doorgestroomd. Om de
aansluiting met de reguliere detailhandel te behouden is de winkel in 2014 elke zondag open geweest.
Combivestiging Heemskerk
AS Production
In 2014 is er een hogere omzet gedraaid door AS Production. De vraag naar luxe meubelen is
toegenomen ten opzichte van 2013. Ook het aantal opdrachtgevers is gestegen waarbij ook niet
bedrijfseigen opdrachten zijn aangenomen om de omzet te verhogen. Hierin heeft de bedrijfsleiding
een slag kunnen slaan.
Ook heeft AS Production een bijdrage geleverd aan een bootrenovatie door al het meubilair te
voorzien van nieuwe bekleding. De samenwerking met de afdeling montage en verpakken Heemskerk
is intensiever geworden met als resultaat dat er meer opdrachten aangenomen kunnen worden.
Montage en verpakken
De omzet van de afdeling montage en verpakken is in 2014 teruggelopen. Het aantal opdrachten van
Duyvis, de grootste opdrachtgever, is in vergelijking met 2013 gedaald i.v.m. de verminderde vraag
van klanten van Duyvis. Een positieve ontwikkeling is dat nieuwe opdrachtgevers zich gemeld hebben
bij montage en verpakken. Dit waren vooral kleine eenmalige opdrachten.
Voor wat betreft het tegemoet komen aan de vraag om medewerkers voor korte of langere periode te
detacheren heeft montage en verpakken een substantiële bijdrage geleverd.
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Combivestiging Velsen
Rebo techniek
De omzet van de afdeling bouw en hout was nagenoeg gelijk aan 2013. De bouwploeg heeft net als
voorgaande jaren grotendeels zorggedragen voor alle verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden
binnen de eigen vestigingen. Dit levert een aanzienlijke besparing voor IJmond Werkt! op.
Meerdere medewerkers hebben in samenwerking met externe partijen op locatie gewerkt:
Een bijzonder project was de bootrenovatie van de houten klipper Johanna Engelina in de haven van
Beverwijk: de onderdelen zijn gezaagd bij Rebo en een aantal deelnemers werkten op het schip mee
aan de renovatie in het kader van een werkervaringsplaats. Daarnaast zijn er diverse
schilderopdrachten op locaties in de IJmond regio uitgevoerd.
Montage & verpakken
In 2014 is deze afdeling in personeelsomvang gegroeid door in dienst name van nieuwe medewerkers
en medewerkers die vanuit andere vestigingen werden overgeplaatst. De omzet van deze afdeling is
gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren.
De sfeer op de werkvloer in de combivestiging Velsen is goed, wat resulteert in een laag
ziekteverzuim.
De kringloopwinkels (verdeeld over meerdere combivestigingen) en Noppes kringloopwinkels
De kringloopwinkel van IJmond Werkt! in Santpoort is sinds 1-1-2014 in handen van Noppes
Kringloopwinkels. Deze overname betekent de achtste Noppes winkel in Noord-Holland en de tweede
in de regio IJmond; in 2013 is Noppes Velserbroek al geopend. Bij beide vestigingen werkt personeel
van IJmond Werkt! op detacheringsbasis of is in dienst van Noppes middels een Begeleid Werken
contract. Noppes is hierin uitgegroeid tot de belangrijkste partner in het realiseren van onze
doelstelling om zoveel mogelijk personen uit onze doelgroep in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen.
Noppes biedt aan onze WWB deelnemers een twintigtal leerwerktrajecten
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Beursvloer Velsen
In april 2014 vond de eerste Beursvloer Velsen plaats in het Telstar
Stadion waaraan ook IJmond Werkt! deelnam en waar zij meerdere
matches sloot in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Een van die matches is gesloten met Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland. In de verschillende vestigingen van IJmond Werkt! was
vanaf september 2014 de expositie Fien te zien. Het figuurtje Fien
vertoont zeven verschillende gemoedstoestanden die kunnen worden
ervaren als gevolg van discriminatie en/of ongelijke behandeling. Met
de expositie die de naam ‘Fien is...’ draagt, vraagt Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland op een positieve, luchtige manier aandacht voor discriminatie, een
onderwerp dat soms moeilijk bespreekbaar is.
Anti kraak bieb Velsen-Noord
De antikraakbieb Velsen-Noord is een samenwerkingsverband met Bibliotheek Velsen, de
woningcorporatie en IJmond Werkt! en is eind 2013 opgestart. In 2014 is de bieb verhuisd naar een
andere locatie in Velsen omdat het eerste pand verkocht is. IJmond Werkt! zorgt voor de verhuizingen
en het opknappen en inrichten van de panden en de tuinen. De antikraakbieb biedt twee
leerwerkplekken aan kandidaten van IJmond Werkt!
IJmond Groen
IJmond Groen heeft ook in het jaar 2014 wederom aan de verwachtingen voldaan. De kwaliteitsaudits
van alle gemeenten waren in orde.
In het vierde kwartaal 2014 is een begin gemaakt met een herstructurering van IJmond Groen. De
reeds aangekondigde samenwerking met Donkergroen eind 2013 heeft geresulteerd in een
samenwerkingsovereenkomst per 1 juli 2014 gedurende 1 jaar. De commerciële opdrachten zijn
overdragen aan Donkergroen waardoor er een groepsdetachering is gerealiseerd van structureel 16
Wsw-deelnemers. In augustus en december 2014 hebben er evaluatie gesprekken plaatsgevonden met
Donkergroen. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid en de medewerkers hebben het over
het algemeen zeer naar hun zin. Wel is merkbaar dat Donkergroen een hogere arbeidsprestatie
verlangd en er uiteraard een andere cultuur heerst. Door van beide kanten de jobcoaching vol in te
zetten heeft dit niet tot problemen geleid. Sterker nog, de medewerkers worden volop perspectieven
geboden in een reguliere werkomgeving.
Nu IJmond Groen feitelijk nog alleen de publieke markt bedient is een herstructurering een logische
stap om zo de hoogstaande werkkwaliteit voor de IJmondgemeenten voor de komende jaren te kunnen
waarborgen.
Het contract met de golfbaan Heemskerk is in september 2014 verlengd. Ook hier kunnen we vol trots
melden dat de geboden kwaliteit als hoogstaand ervaren wordt. Een geweldige prestatie van de Wswmedewerkers werkzaam op de golfbaan.

IJmond Werkt!

Jaarverslag 2014

29

Overige projecten en samenwerkingspartners
Horecaproject
Het horecaproject heeft ook in 2014 verder gewerkt onder de vlag van Albron Catering. Er zijn in
2014 twee Wsw deelnemers gedetacheerd net zoals in 2013. In 2014 is er extra aandacht geweest voor
het realiseren van meer uitstroom. De gerealiseerde samenwerkingen met de bibliotheek Velsen en
Telstar zijn in 2014 voortgezet.
Schoonmaakproject / Schoonmaakbedrijf Breedweer
Het schoonmaakproject is in 2014 verder gegaan met de ingezette koers. De samenwerking met
Schoonmaakbedrijf Breedweer is in 2014 geëvalueerd. De intentie is verder te blijven samenwerken
waarbij een mogelijke overname van het project door Breedweer verder in 2015 onderzocht zal
worden.
Voor beide projecten geldt echter dat de in- door- en uitstroom dreigt te stagneren. De uitstroom
voldoet niet aan de verwachtingen. In 2014 zijn beide projecten aan een degelijke evaluatie
onderworpen. De bevindingen worden verder uitgewerkt in 2015. Dan zal duidelijk worden in welke
vorm zowel het horeca- als het schoonmaakproject zal worden voortgezet. De reeds ingezette
samenwerking met het reguliere bedrijfsleven zal tot meer uitstroom moeten gaan leiden. De eerste
stappen om dit te realiseren zijn reeds gezet.
Overige samenwerkingspartners
Zoals uit het voorgaande is op te maken zoekt IJmond Werkt! met haar eigen leer-werkbedrijven ook
in 2014 actief toenadering tot het bedrijfsleven.
We hebben een mooi aantal strategische partners waarin we ook in 2014 prettig mee hebben gewerkt.
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 regulier contract).
BIOS-groep
De BIOS-groep is één 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). De samenwerking is in 2014 succesvol verlopen. Eind 2014 zijn gesprekken gevoerd
om het bedrijfonderdeel Vervoer geheel onder te gaan brengen bij de BIOS groep. Begeleid Werken
wordt hierbij niet uitgesloten.
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Personeel en organisatie
De nieuwe organisatie die IJmond Werkt! is en de strategische doelstellingen die zij heeft, vragen ook
om een strategisch HR-beleid: een set samenhangende acties die ervoor zorgt dat het menselijk
potentieel in de organisatie optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelen.
Daar is in 2014 hard aan gewerkt. In het onderstaande wordt stilgestaan bij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Identiteit;
Betrokkenheid personeel bij beleid;
Medewerkerstevredenheidsonderzoek;
Ziekteverzuimbeleid en arbeidsomstandigheden;
Opleidingen;
Nieuwe cao-gemeenten;
Handboek personele regelingen;
Nieuwe wetgeving;
Personele bezetting.
Identiteit

De jonge organisatie die IJmond Werkt! is, vraagt ook om een nadenken over de identiteit ervan. Wat
voor organisatie willen wij zijn? Wat zijn onze idealen? Waar staan wij voor? Wat willen we
bereiken?
Zicht op de antwoorden op deze vragen, kan helpen de organisatie te richten. Bovendien inspireert een
heldere identiteit medewerkers en creëert zij teamgeest.
Een werkgroep uit het personeel is in 2014 aan de slag gegaan. Aan de hand van het zogeheten
Visie4luik van Van der Loo, Geelhoed en Samhoud1 is nagedacht over de identiteit van IJmond
Werkt!. In 2015 zal de werkgroep een voorstel doen aan het MT en de medewerkers van IJmond
Werkt!. Daarna is implementatie van de geformuleerde identiteit en van hetgeen eruit voortvloeit aan
de orde.
2.

Betrokkenheid personeel bij het beleid

Binnen IJmond Werkt! is inmiddels de traditie ontstaan om beleidsdagen te houden met de voorhoede
van het personeel: leidinggevenden, werkcoaches en andere sleutelfunctionarissen. In 2014 vonden
dergelijke bijeenkomsten tweemaal plaats; op 14 april in het Tata Steel Stadion en op 20 oktober in het
Thaliatheater.
Uiteraard hield directeur Mark Bouma tijdens beide bijeenkomsten een presentatie van het door het
bestuur en directie gevoerde beleid. Maar verder ging het vooral over de processen binnen IJmond
Werkt!. Hoe kan IJmond Werkt! de taken die het van de gemeenten over- en opgedragen heeft
gekregen zo goed mogelijk uitvoeren? Hoe krijgt IJmond Werkt! bijstandsgerechtigden op een goede
wijze zo snel mogelijk aan het werk en daarmee uit de uitkering?
Het waren zinvolle en inspirerende bijeenkomsten die IJmond Werkt! verder brachten, en focus en
saamhorigheid bewerkstelligden.

1

H. van der Loo, J. Geelhoed en S. Samhoud, Kus de visie wakker, 2007.
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3.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Om de 2 jaar wordt binnen IJmond Werkt! een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Het
wordt belangrijk gevonden om te weten wat er onder het personeel leeft: wat gaat goed?; wat kan
beter? Daar voor het laatst in 2012 een medewerkerstevredenheidsonderzoek was gehouden, stond het
in 2014 weer op de rol. Eind oktober/begin november is het gehouden. Net als in 2012 door het
externe bureau Service Check. Aan het onderzoek heeft 64% van alle medewerkers meegedaan. Dit
responspercentage is hoger dan in 2012, toen 60% van de medewerkers participeerde in het onderzoek.
De uitkomst van het onderzoek is vergelijkbaar met 2012. Gaven de medewerkers IJmond Werkt! toen
een totaalwaarderingscijfer van 7,5, nu werd een cijfer gegeven van 7,4. Ter vergelijking: het
benchmarkcijfer in de Wsw-sector ligt op 7,0. Met die 7,4 staat IJmond Werkt! in de top 3 van Wsworganisaties, die het onderzoek hebben uitgevoerd. Op alle onderdelen, op één na, scoort IJmond
Werkt! hoger dan de benchmark2. Bedacht moet worden dat onzekerheid onder werknemers de
uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek vaak negatief beïnvloedt. En onzekerheid
bestond er in 2014 en zeker onder de Wsw-medewerkers. Er leefden vragen als:
- wat betekent de Participatiewet nu precies voor mij?;
- wordt mijn tijdelijk contract nog wel verlengd in 2015 nu de Wsw op slot gaat?;
- word ik wellicht versneld gedetacheerd?
Mede gelet hierop, mag t.a.v. de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van een
goed resultaat gesproken worden.
De verdeling van de rapportcijfers over de verschillende clusters ziet er als volgt uit:
Totaal

Combivestiging

Combivestiging

Combivestiging

IJmond

Staf &

IJmond

Beverwijk

Heemskerk

Velsen

Groen

Leiding

7,2

7,5

7,5

7,4

7,7

Gedetacheerden

Werkt!

7,4

7,2

Uiteraard zijn er onderwerpen, die op sommige locaties om aandacht vragen. Daar zal in 2015 mee
aan de slag gegaan worden.

2

Het enige onderdeel waarop IJmond Werkt! lager scoort dan de benchmark, is op de begeleiding van de Wsworganisatie t.a.v. gedetacheerden. Maar ook dit verrast niet, omdat er in het kader van het stellen van
prioriteiten bewust minder uren jobcoaching beschikbaar zijn gesteld dan in het verleden. Er is dus sprake van
een gevolg van het ingezette beleid.
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4.

Ziekteverzuimbeleid

Het ziekteverzuimbeleid binnen IJmond Werkt! staat goed op de rails, al blijft onderhoud ervan altijd
nodig. IJmond Werkt! staat al jaren in de top van Wsw-organisaties voor wat betreft het hebben van
een laag ziekteverzuim onder de Wsw-populatie. Helaas was het ziekteverzuimcijfer in 2014 onder de
Wsw-ers iets hoger dan in 2013: nu 9,1%, waar het in 2013 8,5% was. Niettemin nog steeds een cijfer
waarmee IJmond Werkt! binnen de Wsw-sector voor de dag kan komen.
Het ziekteverzuim van de ambtenaren is wel gedaald: 6,1% in 2013 naar 5,0% in 2014. Voor een
ambtenarenpopulatie nog relatief hoog, maar evenals in 2013 had IJmond Werkt! in 2014 te kampen
met een aantal langdurige ziektegevallen. Deze worden begeleid door de bedrijfsarts.
Die bedrijfsarts wordt ingehuurd via Zorg van de Zaak/MaetisArdyn. Het contract met deze
organisatie liep aan het eind van 2014 af. Tijdig heeft daarom een brede evaluatie van de van de
arbodienst ontvangen ondersteuning en begeleiding plaatsgevonden. Die heeft erin geresulteerd dat het
contract met de arbodienst met een jaar is verlengd.
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5.

Opleidingen

Elk jaar wordt door de combivestigingsmanagers en andere leidinggevenden de opleidingsbehoefte
binnen hun onderdeel geïnventariseerd op grond van de organisatie- en/of afdelingsbrede
opleidingsnoodzaak en op basis van de individuele loopbaanbegeleiding (POP,
functioneringsgesprek). Na deze inventarisatie wordt door de manager Arbeidsmarkt en de manager
Bedrijven een opleidingsplan voor het aankomend jaar gemaakt. Na accordering van dat plan door het
MT vervult de afdeling P&O de rol van makelaar tussen de opleidingswensen en de realisatie daarvan.
Wsw-ers komen in aanmerking voor het volgen van een training, cursus of opleiding als die:
van belang is in het kader van de benodigde vakkennis;
in het belang is in het kader van de kwaliteit van de dienstverlening van (een bedrijf van)
IJmond Werkt!;
doorstroom (detachering) of uitstroom (Begeleid Werken) bevordert.
WWB-ers krijgen in beginsel alleen trainingen gericht op het aanleren van algemene
werknemersvaardigheden. Meer specifieke scholing kan plaatsvinden als voor een externe werkgever
een bepaalde opleiding noodzakelijk is.
Werden er in 2013 nog meer Wsw-ers opgeleid dan WWB-ers, in 2014 zijn meer WWB-ers opgeleid
dan Wsw-ers.
Opleidingen in cijfers
Aantal opleidingen in 2014
Ambtenaren
75
Wsw-ers
100
WWB-ers
367
Totaal
542
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6.

Nieuwe CAO gemeenten

Begin oktober 2014 ontvingen wij mededelingen over het definitieve akkoord dat de VNG en de
bonden hadden gesloten t.a.v. een nieuwe Cao gemeenten. De Cao gaat met terugwerkende kracht in
per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016.
Salarisconsequenties
De salarissen zijn per 1 oktober 2014 verhoogd met 1%. Tevens kreeg iedere ambtenaar die op 15 juli
2014 in dienst was, een eenmalige uitkering van € 350,- bruto (deeltijders naar rato van de omvang
van hun weektaak).
Per 1 april 2015 worden alle salarissen verhoogd met € 50,- bruto per maand. Voor medewerkers in de
laagste loonschalen betekent dit alles een loonontwikkeling van circa 4%. Voor degenen die
gemiddeld verdienen, is dit circa 2,5%.
Cao van de toekomst
Per 1 januari 2016 worden een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd.
Het individueel keuzebudget geeft de werknemer meer keuzevrijheid. Het nieuwe beloningshoofdstuk
zorgt voor minder regels en moet de mobiliteit van medewerkers bevorderen.
7.

Handboek personele regelingen

IJmond Werkt! beschikt over een door de afdeling P&O opgesteld digitaal handboek personele
regelingen. Hierin zijn alle (uitwerkings)regelingen op alle denkbare gebieden van primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen. Deze zijn in 2014 integraal herzien en waar nodig
geactualiseerd.
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8.

Nieuwe wetgeving

Ook wijzigingen in wetgeving die in 2015 in werking gaan treden, hebben de afdeling P&O van
IJmond Werkt! in 2014 bezig gehouden. Naast uiteraard de (Invoeringswet) Participatiewet met
gevolgen voor de Wsw, zijn te noemen wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet Werk
en Zekerheid (aanzegging afloop contract, nieuwe ketenbepaling, transitievergoeding), de
pensioenwetgeving en de fiscale wetgeving.
Bij het laatste ging het om de definitieve invoering van de werkkostenregeling. Binnen de
werkkostenregeling kan 1,2% van de fiscale loonsom fiscaal onbelast worden verstrekt. Uit intern
onderzoek is gebleken dat IJmond Werkt! binnen die grens is gebleven in 2014. Daarom is besloten
dat de huidige personeelsverstrekkingen in 2015 ongewijzigd worden voortgezet inclusief het
fietsplan.
9.

Personele bezetting

Ten slotte volgt onderstaand een beeld van de personele bezetting binnen IJmond Werkt! ultimo 2014.
Met betrekking tot de ambtenaren wordt een vergelijking gemaakt met het formatieoverzicht zoals
opgenomen in het Businessplan IJmond Werkt! (maart 2013).
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De realisatie was iets hoger dan voorzien, maar was noodzakelijk om de onverminderd hoge instroom
WWB-ers de juiste begeleiding te kunnen bieden. Dit is opgevangen door een flexibele
personeelsschil. Overigens is in het cijfer van 90,45 fte ook 2,3 fte opgenomen van personeel dat was
ingezet op de zogenoemde wettelijke taken.
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Kwaliteit en ARBO
Inleiding
Bij IJmond Werkt! staat kwaliteit en ARBO hoog op de agenda. Dit speelt ook een belangrijke rol in
de ontwikkeling van de diverse methodieken. Het is belangrijk dat er goed, naar tevredenheid en veilig
gewerkt wordt. Daar zijn in de lijn afspraken over gemaakt, regels voor opgesteld en instructies voor
gegeven.
Het Management Team controleert de uitvoering aan de hand van het kwaliteit-managementsysteem
ISO9001 en het arbo-managementsysteem OHSAS18001.
Voor de uitvoering van deze managementsystemen wordt de Demming circle gebruikt: do, act, plan,
check; 4 stappen die voortdurend worden herhaald en waar nodig aangepast.
IJmond Werkt! heeft ook in 2014 het ISO 9001 en het OHSAS 18001 certificaat weer verlengd
gekregen. Het certificaat is een erkenning voor de prestaties die de organisatie dagelijks neerzet. Het
werken aan een goede bedrijfsvoering is natuurlijk niet afgerond met het verlengd krijgen van de
certificaten. Het beheersen en verbeteren is namelijk een continu proces.
Kwaliteit
In 2014 is er met name aandacht besteed aan het verder verbeteren van de werkprocessen. Zo zijn de
verschillende werkprocessen nog beter op elkaar aangesloten en de doorlooptijden binnen de reintegratie onderdelen zijn opnieuw korter geworden. Verder is op het gebied van kwaliteit aandacht
besteed aan het opstellen van het nieuwe klachtenreglement en de klachtenprocedure en is verdere
onderhoud aan het kwaliteitsmanagementsysteem verricht.
Verbeterproces
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren zijn er in 2014 o.a. verschillende
tevredenheidsonderzoeken gehouden en is gestart met het centraal registreren en bewaken van de
opvolging van binnenkomende klachten.
Training ‘Sterk naar Werk’
Halverwege 2014 is, doormiddel van een evaluatieformulier, gestart met het periodiek meten van de
tevredenheid van de deelnemers in het kader van de training ‘Sterk naar Werk’.
Het evaluatieformulier richt zich o.a. op de tevredenheid van de deelnemers wat betreft:
1. De waardering van de deskundigheid en begeleiding van de trainer(s).
2. De waardering van de training ‘Sterk naar Werk’.
3. De waardering van de communicatie en informatievoorziening.
De eerste resultaten zijn zonder meer zeer positief:
1. De deelnemers waarderen de deskundigheid en begeleiding van de trainers gemiddeld met een 8,7.
2. De deelnemers waarderen de 8-weekse training ‘Sterk naar Werk’ gemiddeld met een 8,4.
3. De communicatie en informatievoorziening door medewerkers van IJmond Werkt! wordt door 93%
van de deelnemers met een voldoende gewaardeerd.
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Klachten
In 2014 heeft IJmond Werkt! in totaal 14 klachten ontvangen, waarvan 13 klachten binnen zes weken
afgehandeld zijn. Gemiddeld is de afhandelingstermijn drie weken. We maken onderscheid in klachten
over overlast/ergernis, informatieverstrekking/miscommunicatie, bejegening en correcte afhandeling.
 De categorie informatieverstrekking/miscommunicatie is met 5 klachten de grootste categorie.
 Van de 14 klachten hadden 4 betrekking op bejegening.
 Van de 14 klachten hadden 3 klachten betrekking op correcte afhandeling en 2 klachten
hadden betrekking op overlast/ergernis.
Personeel, klanten en werkgevers
Verder zijn er in het derde kwartaal van 2014 weer tevredenheidsonderzoeken gehouden onder het
personeel en onder de klanten en werkgevers van IJmond Werkt!. Deze maken onderdeel uit van het
kwaliteitsbeleid van IJmond Werkt!. De resultaten van deze onderzoeken zijn elders in dit jaarverslag
terug te vinden. De resultaten van dit onderzoek zullen leidend zijn voor eventuele verbeteracties.
Externe audit
Begin juli heeft wederom de jaarlijkse externe audit ISO 9001:2008 plaatsgevonden voor IJmond
Werkt!. De focus lag op de nieuwe taakstelling: intake en begeleiding van mensen die aanspraak
willen maken op de Wet Werk en Bijstand bij de vier IJmond-gemeenten. Het resultaat was zonder
meer positief en het certificaat is opnieuw door Det Norske Veritas (DNV) aan IJmond Werkt!
toegekend. De externe audit bevestigt daarmee de goede kwaliteit van ons managementsysteem.
ARBO
2014 kenmerkt zich als het jaar van de nul-situaties. In Beverwijk, Heemskerk en Velsen werden
combivestigingen ingericht. Alle drie de gebouwen zijn volledig aangepast conform het bouwbesluit
2012. Daarna zijn risico inventarisaties & evaluaties (RI&E’s) uitgevoerd die door de externe ARBO
deskundige op volledigheid en betrouwbaarheid werden getoetst en goed bevonden. Veilige en
gezonde arbeidsomstandigheden zijn hiermee aantoonbaar geborgd. In totaal werden er verleden jaar 6
RI&E’S uitgevoerd en getoetst.
Ook binnen de bedrijfshulporganisatie (BHV) is de verleden jaar ingezette verbeterslag vastgesteld.
Het levensreddend handelen oefenen op de eigen locaties met het vaste eigen team werd door alle
BHV-ers positief gewaardeerd. Met name het diagnosticeren van mogelijk voorkomende casussen
werd door de deelnemers als zeer positief ervaren, niet in het minst door de kwaliteiten van het
ingehuurde lotusslachtoffer.
De inspectierondes die in 2013 werden ingezet door inspectie Milieudienst & ARBO coördinator
hebben tot grote verbeteringen geleid bij alle groenlocaties. Zo zijn er acht brandwerende opslagkasten
geplaatst, vijf nieuwe dieseltanks aangeschaft, ontbrekende activiteitenmeldingen gedaan en op alle
vestigingen met een dieseltank bodemonderzoeken uitgevoerd.
Het kon dan ook niet anders dan dat de hercertificering van de gezamenlijke externe audit begin juli
resulteerde in een nieuwe certificering OHSAS 18001.
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Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Risico’s en beleid omtrent weerstandsvermogen
Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het
weerstandsvermogen uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover IJmond Werkt! beschikt of
kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in
relatie tot de financiële positie.
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.
Afroming van de algemene reserve heeft conform het voorstel in jaarrekening 2013 in 2014
plaatsgevonden.
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Risico’s
De bezuinigingen van het Rijk leiden tot verhoogde financiële (budget)risico’s. De gevolgen hiervan
zijn in te delen in direct en indirect.
De directe gevolgen vloeien voort uit mogelijke verdere kortingen op het Wsw en WWB deel subsidie
uit het participatiebudget. Hantering door het Rijk van andere uitstroomvariabelen voor de Wswpopulatie dan die zijn toegepast in de meerjarenbegrotingen.
De indirecte gevolgen vloeien voort uit de opdrachten die de deelnemende gemeenten aan IJmond
Werkt! verstrekken. Ook de gemeenten worden echter met bezuinigingen geconfronteerd. Dit kan
leiden tot kwantitatief en/of kwalitatief minder opdrachtvolume (omzet) richting IJmond Werkt! en
derhalve tot lagere resultaten. De opdrachten van de gemeente liggen on 2014 op het niveau van
budget. Zie tabel opbrengsten per gemeente pagina 8.
IJmond Werkt! wordt verder gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende
activiteiten. Hierdoor wordt ondernemersrisico gelopen.
De diversiteit in activiteiten levert een verantwoorde spreiding van het ondernemersrisico. Het risico is
als gemiddeld te kwalificeren. Het algehele beeld in 2014 laat een kleine stijging van opbrengsten zien
ten opzichte van 2013.
Door nieuwe Cao-afspraken voor de Wsw kunnen de loonkosten in de toekomst toenemen. Over
verdere loonstijgingen in de toekomst is op dit moment geen inzicht. Loonstijgingen leveren derhalve
een financieel risico op. Het risico is als gemiddeld te kwalificeren.
In de toekomst bestaat het risico dat bij gewijzigde activiteiten van IJmond Werkt! het huidige
weerstandsvermogen niet meer toereikend is.
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. In 2014 is er € 32.506,- ten
laste van de voorziening gebracht en € 678,- vrijgevallen ten gunste van de rekening baten en lasten.
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Voor het gebouw aan de Loggerstraat 100 te IJmuiden is in 2014 een onderhoudsplan opgesteld.
Hangende het besluit om wel of niet nieuwbouw te plegen zijn de onderhoudskosten van 2014, voor
zover die er zijn, ten laste van de exploitatie geboekt. In 2014 is er € 22.420,- rechtstreeks ten laste van
de exploitatie geboekt.
Financiering
Van toepassing zijn de wetten FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) en RUDDO (Regeling
Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wetten 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 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.
In 2014 is schatkistbankieren van toepassing, dit verplicht overheden overtollige kasgelden af te
storten naar het Rijk.
Leningen
In 2014 zijn geen nieuwe leningen aangegaan.
In 2014 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. De regels van
schatkistbankieren zijn gevolgd.
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Bedrijfsvoering
Beleidsmatige en toekomstgerichte aspecten van de bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag vermeld en
toegelicht. Zie Programmaverantwoording van het jaarverslag.
Verbonden partijen
Beleid van IJmond Werkt! is dat verbonden partijen bijdragen aan de re-integratiedoelstelling van
IJmond Werkt!.
Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! was met dit doel verbonden aan Meerwerk Integratie
Diensten BV.
Verbonden partijen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Doelstelling en openbaar belang
Relatie met beleidsprogramma
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Vermogen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Solvabiliteit

10 Financieel resultaat

Meerwerk Integratie Diensten BV
Besloten vennootschap
Beverwijk
Re-integratie activiteiten derden geen openbaar belang
N.v.t.
Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!
IJmond Werkt! voert de directie
De kosten worden gedragen door IJmond Werkt!
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2013
31-12-2014

€
€
€
€

533.958,00
531.358,00
0
0
83%
84%

€
€

96.286 ,00
- 2.600,00

11 Risico's
Geen
12 Ontwikkeling:
Met de oprichting van IJmond Werkt! in 2013 is besloten om geen re-integratie activiteiten meer uit te
voeren voor derden. IJmond Werkt! richt zich volledig op het naar werk begeleiden van mensen uit de
doelgroep van de Participatiewet. MID BV levert op tijdelijke basis personeelsleden aan IJmond
Werkt! voor het uitvoeren van deze taken. Hiermee creëert IJmond Werkt! een flexibeler en meer
variabele inzet van medewerkers voor haar eigen werkzaamheden.
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Bijlage – exacte cijfers bij grafieken
Exacte cijfers instroom WWB
Gemeente
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal

01-01-2014
480
436
74
731
1721

Geslacht
Man
Vrouw
Totaal

Aantal Percentage
1050
48,66%
1108
51,34%
2158
100,00%

Leeftijd
18-27
27-37
37-47
47-57
57-65
Totaal

Instroom
656
482
106
914
2158

Uitstroom
692
478
102
938
2210

31-12-2014
444
440
78
707
1669

Aantal Percentage
568
26,32%
619
28,68%
492
22,80%
343
15,89%
136
6,30%
2158
100,00%

Exacte cijfers uitstroom WWB
Uitstroom 2014
Totaal
Geen uitkering / voorliggende voorziening
Doelgroep IJmond Werkt!

Aantal
2210
533
1677

Doelgroep IJmond Werkt!
Doorstroom naar zorg / terugmelding gemeente / beëindiging wegens ziekte / overleden
Positief (geen uitkering door aanpak)

Positief (geen uitkering door aanpak):
Werk
Ziet af van uitkering/werkt niet mee /verdamping
Neutrale redenen (i.v.m. inkomen partner of verhuizing)
Opleiding
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aantal
496
409
123
75

%
100
24
76

Aant.
574
1103

%
34
66

%
45
37
11
7
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Totaal overzicht gestarte activiteiten 2014 voor alle lopende trajecten
Gemeente
Beverwijk

Activiteit
ADTC plaatsing
Deeltijdbaan in traject
Externe plaatsing
IJmond Werkt! stage
Indigo
Inloop jongere, Beoordeling
Intake
Intensieve Taaltraining
Leerwerktraject intern
Maatregel
Pilot Vacaturecentrum
Reaktgroep
Scholing
SnW - Anderstaligen
SnW - Parttime
Sterk naar Werk (SnW)
Taalniveautoets
Tijdelijk oponthoud
UWV medisch onderzoek
Vacaturecentrum
Werkgeversteam

Eindtotaal
67
26
35
54
7
166
688
12
53
155
16
25
8
4
2
268
18
99
36
75
46
1860

ADTC plaatsing
Deeltijdbaan in traject
Externe plaatsing
IJmond Werkt! stage
Indigo
Inloop jongere, Beoordeling
Intake
Intensieve Taaltraining
Leerwerktraject intern
Maatregel
Pilot Vacaturecentrum
Reaktgroep
Scholing
SnW – Anderstaligen
SnW – Parttime
Sterk naar Werk (SnW)
Taalniveautoets
Tijdelijk oponthoud
UWV medisch onderzoek
Vacaturecentrum
Werkgeversteam

74
23
48
61
3
121
528
21
65
157
20
25
2
2
1
242
27
78
37
76
50
1661

Totaal Beverwijk
Heemskerk

Totaal Heemskerk

44

IJmond Werkt!

Jaarverslag 2014

Uitgeest

ADTC plaatsing
Deeltijdbaan in traject
Externe plaatsing
IJmond Werkt! stage
Indigo
Inloop jongere, Beoordeling
Intake
Intensieve Taaltraining
Leerwerktraject intern
Maatregel
Pilot Vacaturecentrum
Reaktgroep
Scholing
SnW - Anderstaligen
Sterk naar Werk (SnW)
Taalniveautoets
Tijdelijk oponthoud
UWV medisch onderzoek
Vacaturecentrum
Werkgeversteam

7
6
7
10
1
16
120
2
9
30
3
5
2
2
52
3
17
6
17
5
320

ADTC plaatsing
Deeltijdbaan in traject
Externe plaatsing
IJmond Werkt! stage
Indigo
Inloop jongere, Beoordeling
Intake
Intensieve Taaltraining
Leerwerktraject extern
Leerwerktraject intern
Maatregel
Pilot Vacaturecentrum
Reaktgroep
Scholing
SnW - Anderstaligen
SnW - Parttime
Sterk naar Werk (SnW)
Taalniveautoets
Tijdelijk oponthoud
UWV medisch onderzoek
Vacaturecentrum
Werkgeversteam

104
37
57
90
14
194
898
28
11
128
296
26
28
10
8
3
359
30
155
65
107
66
2714
6555

Totaal Uitgeest
Velsen

Totaal Velsen
Eindtotaal
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Verloop bij standcijfers begeleid werken en detacheringen
Traject
Detachering individueel
Begeleid Werken

Stand 1-1
135
65

Instroom
146*
7

Uitstroom
75
13

Stand 31-12
206
59

* bij 30 personen betreft het slechts een administratieve omboeking

Detacheringen:
Instroom vanuit
Vanuit IJmond Werkt! intern
Vanuit wachtlijst
Doorstroom andere inlener
Totaal
Uitstroom op reden
Administratieve reden
Ziek
Naadloze overname
Financiële redenen bij inlener /
kortdurende detachering
Ontslag o.b.v. functioneren
Niet functioneren o.v.b. beperkingen
Eigen verzoek
Totaal
Uitstroom richting
Naar Begeleid Werken
Naar IJmond Werkt! intern
Naadloze overname
Doorstroom andere inlener
Totaal
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Begeleid Werken:

138
1
7
146
26
5
1
7
1
16
19
75
6
40
1
28
75

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

IJmond Werkt!

5
2
7
4
3
1
4
1
13
4
5
1
1
1
12
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Stand wachtlijst
Gemeente

Stand ultimo 2013

Bij in 2014

Af in 2014

Stand ultimo 2014

29
36
6
59
130

32
18
4
37
91

33
22
5
46
106

28
32
5
50
115

Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal

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

1e
indicatie

Van
pseudo

17
7
3
20
47

4
6
0
6
16

Naadloze Einde
overname BW
2
0
0
3
5

3
0
1
4
8

Niet
beschikbaar
8
3
0
8
19

Indicatie
ingetrokken
0
3
0
0
3

Einde
Verhuizing
dienstverband binnen regio
5
5
0
4
14

Totaal

1
0
0
0
1

32
18
4
37
91

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

Eigen
verzoek
2
1
1
1
5

In
dienst/
BW
23
14
4
31
72

Verhuisd
buiten
regio
0
1
0
4
5

Verhuisd
binnen
regio
0
0
0
1
1

Overleden

Totaal

0
0
0
1
1

33
22
5
46
106

Overzicht stand en redenen pseudo wachtlijst
Gemeente

Aantal
ultimo
2013

Instroom
2014

Uitstroom
2014

Beverwijk

12

9

7

Heemskerk
Uitgeest
Velsen

10
0
13

4
0
10

8
0
8

1
0
0

4
0
14

1
0
1

0
0
0

6
0
15

Totaal

35

23

23

2

26

7

0

35

IJmond Werkt!

Ultimo 2014 met
reden
Niet beschikbaar
Vol- > 13 Houding Overige
tijd
ween
redenen
opken
gedrag
leiZiek
ding
1
8
5
0
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Totaal

14
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Aantallen dienstverbanden
Gemeente
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Overig
Totaal

Ultimo 2013
214
183
30
236
34
697

Bij in 2014
23
21
4
35
1
84

Uit in 2014
18
21
0
19
5
63

Ultimo 2014
219
183
34
252
30
718

Gemeente

Ultimo 2013

Bij in 2014

Uit in 2014

Ultimo 2014

Beverwijk

192

21

17

196*

Heemskerk

167

18

18

167*

Uitgeest

26

3

0

29*

Velsen

212

32

18

226*

Overig

32

1

5

28

Totaal

629

75

58

647*

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

2014
27,95
44,39
18,12
90,45

2011
9,7
3,4

2013
8,5
6,1

Ziekteverzuim

Wsw
ambtenaren
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2010
9,6
4,6

2012
8,9
4,0
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2014
9,1
5,0
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A. Balans per 31 december (bedragen in euro)
Activa

31-12-2014

31-12-2013

3.255.561

3.768.732

18.151

18.151

3.273.712

3.786.883

319.546

339.790

2.984.078
541.364
3.844.988

633.790
973.580

1.372
59.799
61.171

3.295
6.595.779
6.599.074

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa

541.542
4.447.701

518.715
8.091.369

Totaal generaal

7.721.413

11.878.252

Vaste activa
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- overige investeringen met een economisch nut
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
- Overige vorderingen
Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi
Overlopende activa
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A. Balans per 31 december (bedragen in euro)
Passiva

31-12-2014

31-12-2013

500.000
4.516.453
524.802
5.541.255

3.766.932
4.581.192
417.172
8.765.296

512.333
24.372
536.705

558.642
57.556
616.198

6.077.960

9.381.494

323.099

478.139

- 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
Totaal vlottende passiva

1.320.354
1.643.453

2.018.619
2.496.758

Totaal generaal

7.721.413

11.878.252

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Egalisatievoorzieningen

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- overige schulden
Overlopende passiva

52

jaarrekening 2014

IJmond Werkt!

B. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
(bedragen in Euro)
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
Baten
Budget WWB re-integratie deel
Opbrengst activiteiten
Detachering/stage vergoedingen
Totaal baten
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
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
Onttrekking bestemmingsreserve
Gerealiseerd resultaat

IJmond Werkt!

2014

2013

4.681.511
4.352.137
1.439.301
10.472.949

4.665.000
4.750.000
900.000
10.315.000

4.517.292
5.351.479
844.394
10.713.165

5.655.631
794.563
495.562
527.014
790.702
195.461
25.569
57.012
644.311
38.155
134.535
125.768
342.635
43.958
9.870.876

4.578.000
2.200.000
454.000
656.000
1.014.000
304.000
30.000
61.000
606.000
61.000
151.000
202.000
253.000
0
10.570.000

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

602.073

-255.000

272.897

16.050.754
462.074
524.372
16.895.190
-142.010

16.021.000
588.000
450.000
16.788.000
-271.000

15.906.375
506.722
452.971
16.821.795
-44.273

460.063
64.739
524.802

-526.000
65.000
-461.000

228.624
188.548
417.172

jaarrekening 2014
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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. De Programmarekening van
IJmond Werkt! is meer gedetailleerd dan het Besluit Begroting en Verantwoording voorschrijft.
IJmond Werkt! 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.
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Balans
Vaste Activa
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.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
waardevermindering, 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
Vorderingen en overlopende 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.

IJmond Werkt!
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Vaste Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:
 Algemene reserve
De algemene reserve van het samenwerkingsverband is volgens artikel 30 van de
gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! beperkt tot een bedrag van € 500.000,-.
De algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de dagelijkse operationele risico’s.
Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve worden ieder jaar na vaststelling
van de jaarrekening van het aan dat jaar voorafgaande jaar verrekend volgens de in artikel 29 van
de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! opgenomen verdeelsleutel.
 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.

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.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014
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 IJmond Werkt! is in 2014 verbonden aan Meerwerk Integratie Diensten
BV.

IJmond Werkt!
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Analyse begrotingsrechtmatigheid
De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst aan
het begrotingscriterium.
Het beleid met betrekking tot begrotings 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

1.078

Indirecte
productiekosten

42

Onderhoudskosten

38

Overige algemene
kosten

90

Diverse lasten

44

Begeleid werken

74
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De kostenoverschrijding wordt veroorzaakt door:
Personeelskosten ambtelijk


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

Indirecte productiekosten


Dit betreft onder meer hogere brandstofkosten en verwerkingskosten afvalstoffen.

Onderhoudskosten


Kosten investeringen beneden de € 5 duizend. Deze waren gedeeltelijk begroot onder de
afschrijvingskosten. Tegenover deze overschrijding staan dan ook lagere afschrijvingskosten
dan begroot.

Overige algemene kosten


Hogere advieskosten in verband met de advisering rond de herstructurering van IJmond
Werkt!.

Diverse lasten


Aandeel re-integratie niet aftrekbare BTW gemengde kosten.

Begeleid Werken


Dit betreft een stijging door hogere verstrekte loonkostensubsidies aan werkgevers in verband
met wijziging samenstelling medewerkers werkzaam in Begeleid Werken.

IJmond Werkt!

jaarrekening 2014

59

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
Vrijval voorziening non actieve ambtenaren
Uitkering verzekering i.v.m. diefstal
Subsidie oude jaren
Totaal incidentele baten

Incidentele lasten

167
37
88
292

-

Realisatie
Raming
Begrotingsjaar Begrotingsjaar

Programma Wsw
Kosten afvloeiing overtollige ambtenaren
Dotatie voorziening non actieve ambtenaren
Dotatie voorziening verlof stuwmeer
Programma WWB
Inhuur personeel extern
Dotatie voorziening verlof stuwmeer
Totaal incidentele lasten

122
3
300
68
20
513

-

-

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:
Incidentele baten
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Vrijval voorziening non actieve ambtenaren heeft betrekking op de afkoop van contracten van
overtollige ambtenaren.
Uitkering verzekeringen i.v.m. diefstal heeft betrekking op gestolen voertuigen waarvan de
boekwaarde € 0,- was op het moment van diefstal.
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Incidentele lasten






Betreft kosten voor de afvloeiing van ambtenaren in verband met het komen te vervallen van
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 en extern personeel voor de herstructurering van de
groen afdeling.
Dotatie voorziening verlof stuwmeer betreft een reservering voor de kosten voor bovenmatige
opgebouwde verlofaanspraken in het verleden van de medewerkers.
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D. Toelichting op de balans per 31 december 2014 (bedragen in euro)

Activa
Vaste 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

832
832
-0

1.670.686
104.097
1.566.589

376.180
105.169
271.011

269.334
14.890
1.047
132.248
150.929

959.220
959.220

39.358
39.358
-

3.098.655
1.532.066
1.566.589

689.698
418.687
271.011

1.881.158
1.730.229
150.929

0%

5%

Overige
materiële
vaste
activa:
Inventaris

3%

Overige
materiële
Vervoer vaste activa:
middelen Automatisering

20-25%

20-25%

Totaal
2014

Totaal
2013

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

353.497
101.214
252.283

83.387
35.316
48.071

55.596
48.138
7.458

3.768.732
14.890
1.047
527.014
3.255.561

4.216.548
189.413
35.225
602.004
3.768.732

Cumulatieve investeringen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

631.337
379.054
252.283

517.856
469.785
48.071

250.136
242.678
7.458

8.067.418
4.811.857
3.255.561

8.239.643
4.470.911
3.768.732

Afschrijvingspercentages
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20-25%
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De belangrijkste investeringen in het boekjaar zijn:


Machines Apparaten. Betreft voornamelijk vervangingsinvesteringen bij IJmond groen.

Financiële vaste activa
31-12-2014

31-12-2013

18.151

18.151

31-12-2014

31-12-2013

319.546

339.790

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
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
Overige vorderingen
- Handelsdebiteuren
- Voorziening oninbaarheid

Totaal

2.984.078

-

541.364
541.364

649.299
-15.509
633.790

3.844.988

973.580

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
2014
Drempelbedrag
250.000
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
166.605 177.808 170.667 167.718

IJmond Werkt!
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Liquide Middelen

Kassaldi
Banksaldi
- Schatkist
- ING bank
- BNG bank

Totaal

31-12-2014

31-12-2013

1.372

3.295

7.624
52.175
59.799

6.517.860
17.042
60.877
6.595.779

61.171

6.599.074

Er is een G rekening bij de BNG waarop beperkte opname rechten van toepassing zijn. Het gaat om
een bedrag van € 51.124,-.

Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen
- Nog te ontvangen rente
- Nog te factureren omzet
- Nog te facturen bonus begeleid werken
- Overige
- Nog te ontvangen credit facturen Gemeenten
- Vooruitbetaalde kosten
- Vordering Fitnessplan
- Vordering Fietsenproject
- Kruisposten
- Nog te ontvangen WSW subsidie
- Nog te terug te ontvangen pensioenpremie
- Nog te ontvangen belastingdienst aof-premie
- Vordering Personeel
- Rekening courant MID
- Nog te ontvangen re-integratie vergoeding Gemeenten
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31-12-2014

31-12-2013

92
32.520
4.951
140.712
2.490
56.693
5.527
126.336
350
2.181
169.690
541.542

42.304
11.639
1.200
303
571
72.921
1.039
34.666
5.635
44.719
17.926
107.204
616
177.972
518.715
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Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve

Saldo per 1 januari
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Onttrekking
Saldo per 31 december

31-12-2014

31-12-2013

3.766.932
417.172
3.684.104
500.000

4.177.186
-410.254
3.766.932

Conform de afspraak gemaakt in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! is het deel
van de Algemene Reserve boven de € 500.000,- in 2014 na vaststelling van de jaarrekening 2013
uitgekeerd aan de gemeenten.
Bestemmingsreserves
Trompet

Saldo per 1 januari
Toevoeging
Herbestemming
Onttrekking
Vermindering ter dekking van
afschrijvingen
Saldo per 31 december

Wachtlijst

Verhuizing

WSW
Instrumentarium

Herstructurering
WSW

Pand
Loggerstraat

529.574
-

20.262
-

36.886
-

80.067
-

2.876.192
-

1.038.211
-

28.522
501.052

20.262

36.886

80.067

2.876.192

36.217
1.001.994

31-12-2014 31-12-2013
Totaal
Totaal

Saldo per 1 januari
Toevoeging
Herbestemming
Onttrekking
Vermindering ter dekking van
afschrijvingen
Saldo per 31 december

4.581.192
-

4.769.740
123.808

64.739
4.516.453

64.740
4.581.192

De bestemmingsreserve “Trompet” is gevormd ten behoeve van de afdekking van de
afschrijvingskosten van het gebouw de Trompet (in 30 jaar).

IJmond Werkt!
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De bestemmingsreserve "Wachtlijst'' heeft tot doel de dekking van de afbouw van de overrealisatie te
financieren. Deze komt per 1 januari 2015 te vervallen. De directie stelt voor restant saldo te
herbestemmen naar de bestemmingsreserve Herstructurering Wsw.
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

verlof
stuwmeer

31-12-2014 31-12-2013
Totaal
Totaal

539.132
3.066
196.084

57.556
32.506

19.510
-

320.059
-

616.198
323.125
228.590

1.104.403
137.057
455.039

167.130
178.984

678
24.372

6.220
13.290

320.059

174.028
536.705

170.223
616.198

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.
De voorziening “Verlof Stuwmeer” is ter afdekking van de bovenmatig opgebouwde verlofuren.
IJmond Werkt! heeft zijn beleid gewijzigd met betrekking tot de vorming van verlofaanspraken. Ten
gevolge hiervan is er voorziening gevormd om eenmalig de bovenmatige verlofaanspraken af te
bouwen.
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Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische
looptijd korter dan één jaar
Overige schulden
- crediteuren

31-12-2014

31-12-2013

323.099

478.139

31-12-2014

31-12-2013

40.335
583.782
118.384
5.515
18.751
553.587
1.320.354

59.314
581.640
115.572
6.104
227.732
7.258
855.686
165.314
2.018.619

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
- Nog te betalen ziektekostenpremies
- Personeel
- Rekening courant MID B.V.
- Overige
- Nog te betalen kosten en terug te betalen bedragen
- Re-integratiegelden voorschot

IJmond Werkt!
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Niet in de balans opgenomen langlopende financiële verplichtingen
IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen betreffende
vervoersmiddelen. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt € 48.500,-.
De resterende looptijden variëren van 1 tot 60 maanden.
IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen betreffende
huisvesting op 16 locaties. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomsten bedraagt
circa € 705.000,-.
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 2014 bedraagt:
Ambtenaren
€ 188.497,-.
Wsw medewerkers
€ 523.734,-.
De verplichting voor de nog uit nog uitstaande verlofuren per 31 december 2014 bedraagt:
Ambtenaren
€ 72.123,-.
Wsw medewerkers
€ 228.888,-.
Dit is exclusief opslag sociale lasten.
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E. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 (bedragen in Euro)

Budget WWB re-integratie deel

2014

Besteding
Af baten
Budget WWB re-integratie deel

4.747.458
65.947
4.681.511

2013
4.616.277
98.985
4.517.292

De baten betreft voor € 43.556,- aandeel IJmond Gemeenten van het beschikbare subsidiebedrag 2014
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

2014

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

1.353
1.322
65.245
8.775
2.834.734
119.819
122.269
354.875
341.257
550.135
2.194
4.401.978
360.598
4.041.380

Af directe productiekosten activiteiten

2013
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

Tegenover de daling van de opbrengsten bij IJmond Groen staat een stijging van opbrengsten bij de
detacheringen.
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Overige bedrijfsopbrengsten/baten

2014

Detachering ambtenaren
Inruil machines groen
Doorbelasting kosten MID BV
Subsidie begeleid werken
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Vrijval voorziening onderhoud
Verzekeringsuitkering diefstal machines
Subsidies
Overige

Ontvangen Rente
Totaal opbrengsten activiteiten

2013

6.639
8.000
181.710
12.724
678
37.250
52.056
5.736
304.793

72.368
26.814
8.000
215.380
-

5.964

81.293

4.352.137

5.351.479

31.076
12.391
366.029

De doorbelasting kosten MID BV betreft een bijdrage van MID BV aan de administratiekosten van
IJmond Werkt!.
De subsidie Begeleid Werken betreft de uitgekeerde bonus die betrekking heeft op boekjaar 2012.

Directe productiekosten

2014

Grondstoffen Horeca
Productiemateriaal
Uitbesteed werk

65.599
163.797
131.202
360.598

2013
60.623
133.281
152.289
346.193

De directe productiekosten zelf zijn toegenomen met € 14.405,-. Tegenover deze stijging staat een
toename van de opbrengsten bij Rebo Techniek, AS Production.
Detacheringen/stage vergoedingen

2014

2013

Detacheringen/stage vergoedingen

1.439.301

844.394

De opbrengsten bij detachering laten een stijging zien van 70 % (€594.907,-) ten opzichte van 2013.
Deze toename is voornamelijk te danken aan de samenwerkingsverbanden met:
 Stichting Noppes Kennemerland (Kringloopwinkels in Velserbroek en Santpoort Noord);
 BIOS-groep (vervoersactiviteiten);
 Donkergroen
 Groen gemeente Velsen
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Personeelskosten ambtelijk

2014

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

4.776.789
738.225
50.199
53.699
36.718
5.655.631

2013
3.775.449
628.833
46.228
85.336
53.215
4.589.061

De totale personeelskosten ambtelijk liggen 23% (€ 1.066.570,-) hoger dan in 2013. Deze kosten waren
in de begroting verantwoord onder kopje dienstverlening derden. Tegenover deze stijging staat dan ook
een daling van € 1.015.104,- van de kosten dienstverlening derden.
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
Beloning regulier
Functie

Naam

Directeur

M.E. Bouma

Jaar

2014

2013

Beloning

119.600

122.500

Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding

n.v.t.

n.v.t.

Voorzieningen ten behoeve
van beloningen betaalbaar op
termijn

19.955

21.030

Duur en omvang van het
dienstverband in het
verslagjaar

1 FTE

1 FTE

Heel 2014

Heel 2013

Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoeding

n.v.t.

n.v.t.

Benoeming van de bestuursleden is conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling
voorbehouden aan de colleges van de desbetreffende gemeenten die deelnemen in de
gemeenschappelijke regeling. Uit hoofde 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.
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Het bestuur heeft gedurende 2014 uit de volgende leden bestaan: dhr. A. Verkaik (gemeente Velsen),
mw. A.van Dijk (gemeente Heemskerk), dhr. H. Erol (gemeente Beverwijk), dhr. A.A.Tromp
(gemeente Uitgeest), mw. R.A. van ’t Veer-Kamminga (gemeente Heemskerk), en
dhr. W.J.M. Spaanderman (gemeente Uitgeest). De bestuursleden dhr. A.A.Tromp en mw. A.van Dijk
hebben in het 2e kwartaal de plaats ingenomen van de bestuursleden dhr. W.J.M. Spaanderman en
mw. R.A. van ’t Veer.

Dienstverlening door derden

2014

Inhuur personeel extern
Vergoeding vrijwilligers
Kosten WWB Cliënten

498.319
3.636
292.608
794.563

2013
1.534.491
6.518
268.658
1.809.667

De post dienstverlening derden is € 1.015.104,- lager dan in 2013. Tegenover deze daling staat een
stijging van € 1.066.570,- van de Personeelskosten ambtelijk.

Indirecte productiekosten

2014

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

94.664
43.578
49.737
179.828
67.926
52.668
7.161
495.562

2013
100.100
41.483
62.705
175.894
84.235
45.315
10.205
519.937

De totale indirecte productiekosten laten een daling zien van 5 % (€ 24.375,-) wat voornamelijk komt
door uitbesteding vervoer in 2e helft 2013.

Afschrijvingen

2014

Terreinen
Gebouwen
Installaties
Inventaris
Automatisering
Machines
Vervoermiddelen/intern transport
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832
104.097
105.169
101.214
48.138
132.248
35.316
527.014
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2013
1.665
106.766
104.618
103.602
58.486
168.599
58.268
602.004

IJmond Werkt!

De afschrijvingen liggen € 74.490,- lager dan in 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een
terughoudend beleid bij de aanschaf van machines en vervoersmiddelen.

Huur

2014

Huur

790.702

2013
996.092

De post huurkosten laat een daling zien 21 % (€ 205.390,-). Dit komt doordat er gedurende 2014 een
aantal locaties zijn gesloten in verband met de herallocatie van activiteiten in de combivestigingen
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Energiekosten

2014

Electra/Gas/Water

195.461

2013
232.813

De post energiekosten laat een daling zien van 16 % (€ 37.352,-). Dit komt doordat er gedurende 2014
een aantal locaties zijn gesloten in verband met de herallocatie van activiteiten in de combivestigingen
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Belastingen

2014

Onroerend goed belasting/Waterschaplasten

25.569

2014

2013
28.990

2013

Verzekeringen
Verzekeringen

57.012

Onderhoudskosten

2014

Gebouwen en terreinen
Installaties
Inventaris
Automatisering
Machines
Vervoermiddelen
Schoonmaakkosten en Beveiliging

111.305
72.726
19.218
150.350
195.848
37.038
57.827
644.312

48.018

2013
153.889
44.926
21.759
301.228
217.465
63.315
56.763
859.345

De post onderhoudskosten laat een daling van 25% zien (€ 215.033,-) ten opzichte van 2013. Deze
daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2013 veel eenmalige automatisering uitgaven
waren in verband met de herallocatie van activiteiten in de combivestigingen Heemskerk, Beverwijk
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en Velsen en de opstart van de re-integratieactiviteiten. Daarnaast liepen eind 2013 de lease contracten
van de printers af. Deze heeft IJmond Werkt! nu in eigen beheer.
Kantoorkosten

2014

Telefoonkosten
Portokosten
Kantoorbenodigdheden en Drukwerk

57.739
6.282
70.513
134.535

2013
135.787
9.571
44.812
190.170

In de telefoonkosten zaten in 2013 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 in 2013.

Verkoopkosten

2014

Reclamekosten
Vergader& representatie
Schenkingen

100.355
25.413
125.768

Overige algemene kosten

2014

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

13.721
7.092
42.301
59.586
166.137
22.973
30.825
342.635

2013
161.331
14.552
3.000
178.883

2013
17.964
8.929
35.078
57.975
82.189
28.099
32.633
262.867

De algemene kosten liggen 30% (€ 79.768,-) hoger dan in 2013. Dit wordt veroorzaakt door eenmalige
advieskosten in verband met de verdere ontwikkeling van IJmond Werkt!.
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Diverse lasten

2014

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

3.348
40.610
43.958

2013
22.109
8.400
3.008
46.608
1.108
81.233

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.

Loonkosten Wsw

2014

Bruto lonen
Sociale lasten
Pensioenpremie

13.598.653
1.243.686
1.208.415
16.050.754

2013
13.596.959
1.036.556
1.272.860
15.906.375

De gemiddelde loonkosten per SE bedroeg in 2014 €27.274 (2013 €26.942).

Overige kosten Wsw

2014

Vervoerskosten
Arbokosten
Bedrijf geneeskundige zorg
Studiekosten
Overige kosten

214.080
20.469
66.317
59.445
101.764
462.075

2013
208.663
37.982
68.199
71.753
120.125
506.722

De overige kosten Wsw laten een daling zien van € 44.647,- ten opzichte van 2013.

Subsidie begeleid werken
Begeleid werken

IJmond Werkt!

524.372
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Subsidie gemeente

2014

Wsw subsidie

16.895.190

2013
16.821.795

De gerealiseerde taakstelling voor 2014 ligt op € 643,40,- SE. In 2013 bedroeg de gerealiseerde
taakstelling 644,46 SE.

76

jaarrekening 2014

IJmond Werkt!

SZW

G1B
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Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 02

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

3,25
250,75
0,00
19,75
6,00
221,50
2,00
1,25
1,00
1,00
43,00
308,00
2,00

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)

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

1 60361 Alkmaar
2 60375 Beverwijk
3 60377 Bloemendaal
4 60383 Castricum
5 60392 Haarlem
6 60396 Heemskerk
7 60398 Heerhugowaard
8 60405 Hoorn
9 60828 Oss
10 60439 Purmerend
11 60450 Uitgeest
12 60453 Velsen
13 60473 Zandvoort

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

Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_deel openbaar
lichaam 2014

3,14
195,42
1,00
16,11
5,08
166,32
1,00
0,00
0,00
0,00
27,94
225,70
1,69

Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 03

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

0,00
18,68
0,00
2,54
1,00
14,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
17,03
0,69

Aard controle R
Indicatornummer: G1B / 04

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

3. SiSa bijlage verantwoordingsinformatie Wsw over 2014
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4. Sisa bijlageverantwoordingsinformatie WWB over 2014
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Deloitte Accountants B.V.
Robonsbosweg 5
1816 MK Alkmaar
Postbus 270
1800 AG Alkmaar
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9702
www.deloitte.nl
Becon nummer 1106 20

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ilmond Werkt!

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in de jaarstukken op pagina 49 tot en met 7$ opgenomen) jaarrekening 2014 van
de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! te Beverwijk gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de
SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ilmond Werkt! is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT
van de Beleidsregels toepassing WNT.
Het algemeen bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstenmring met het Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Detoftte Accountants BV. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Deloitte.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrj ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen
bestuur op 14 november 2014 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid
in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, Op basis van
artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit
van 14 november 2014 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling ilmond Werkt! een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van
de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT
van de Beleidsregels toepassing WNT.

20 1520287/avlJl 50393

Deloïtte.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Alkmaar, 24 april 2015
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: ing. J.L Wisse RA

201 5202$7/avl/ 150393

Voorstel tot resultaatbestemming
Het bestuur stelt conform de afspraak gemaakt in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! het
resultaat na bestemming ad € 524.802,- te bestemmen.
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