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1.  Korte	  terugblik	  op#maliseren	  in	  eigen	  huis	  

2.  Inzoomen	  op	  Alescon:	  ervaringen	  met	  op#maliseren	  

3.  Naar	  de	  toekomst	  toe:	  nieuwe	  huizen	  worden	  gebouwd	  

4.  Inzoomen	  op	  Alescon/	  Assen	  e.o.:	  huidige	  ontwikkelingen	  

5.  Op#maliseren	  t.b.v.	  de	  Par#cipa#ewet:	  belangrijke	  thema’s	  

Inhoud	  workshop	  



Op#maliseren	  in	  eigen	  huis	  in	  perspec#ef	  



Drie	  op#malisa#evragen:	  veel	  dynamiek	  

1.	  Op#maliseren	  in	  eigen	  huis	  	  

•  #entallen	  bedrijven	  op	  eigen	  kracht	  verbeter/	  efficiencyslagen	  

•  30	  bedrijven	  deelname	  aan	  verbeterprogramma	  (sep	  13	  –	  juni14)	  

2.	  Op#maliseren	  in	  de	  regio	  

•  6	  projecten	  in	  verschillende	  arbeidsmarktregio’s	  (sep	  13-‐	  sep	  14)	  

•  ontwikkelingen	  in	  arbeidsmarktregio’s	  

3.  Op#maliseren	  van	  de	  keten	  

•  bij	  	  >	  50%	  van	  SW-‐bedrijven	  en	  gemeenten	  keuzes	  gemaakt	  over	  toekoms#ge	  

uitvoeringsstructuur	  

•  ketenprogramma	  Op#maliseren	  Verdienmodellen	  (tot	  dec	  14)	  



1.	  Bedrijfsvoering	  SW	  in	  vogelvlucht	  

• Kosten	  per	  Wsw’er:	  
• Loonkosten	  SW-‐medewerker	  
• Kosten	  begeleiding	  en	  staf	  
• Kosten	  overig	  

Baten per Wsw’er: 
Opbrengst Wsw’er  
(netto toegevoegde waarde   
varieert van 5.000 tot 15.000) 
Rijkssubsidie 
 
 
 

Bijdrage gemeenten 

27.600	  
6.000	  
3.500	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
37.100	  

9.300	  
	  
	  

25.800	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
35.100	  

	  

2.000	  



1.	  Vijf	  thema’s	  met	  kansen	  

• Opbrengst	  Wsw’er	  omhoog	  

1. 	  Van	  binnen	  naar	  buiten	  
2. 	  Werksoorten	  op#maliseren	  

3. 	  Acquisi#ekracht	  vergroten	  

• Kosten	  
• 4.	  Besparen	  op	  overhead,	  infrastructuur	  
• 5.	  Inzicht	  in	  loonkosten	  Wsw’ers	  



1.	  Thema	  1:	  Van	  binnen	  naar	  buiten	  	  



1.	  Thema	  2:	  Werksoorten	  op#maliseren	  

•  Als	  je	  iets	  doet:	  doe	  het	  goed	  	  

•  Niet	  overhaast	  afstoten	  

•  Behoud	  opleidingsinfrastructuur	  

•  Een	  ‘lean	  en	  mean’	  detacheringsproces	  

•  Lange	  termijnrela#es	  	  	  

•  Pas	  op	  voor	  marktverstoring	  

•  Loonwaarde	  verzilveren	  

•  Risico’s	  beheersen	  en	  beperken	  



1.	  Thema	  3:	  Acquisi#ekracht	  vergroten	  



1.	  Thema	  4:	  Besparen	  op	  kosten	  

•  Overhead.	  Sturen	  op	  kengetallen	  en	  slim	  samenwerken	  met	  perspec#ef	  op	  de	  
toekomst.	  	  

	  

•  Huisves#ng.	  Strategische	  afweging.	  Weinig	  besparing	  op	  korte	  termijn.	  



1.	  Thema	  5:	  Inzicht	  in	  loonkosten	  Wsw’ers	  

•  Aanzienlijke	  loonkostenverschillen	  tussen	  	  
SW-‐bedrijven:	  historisch	  bepaald	  

•  Maak	  de	  lange	  termijnontwikkeling	  van	  de	  	  
loonsom	  inzichtelijk	  



2.	  Inzoomen	  op	  Alescon	  

• Inzoomen	  op	  Alescon:	  

1)  wat	  voor	  een	  bedrijf	  is	  Alescon?	  
	  
2)  wat	  heef	  Alescon	  de	  afgelopen	  jaren	  aan	  op#malisa#eslagen	  gedaan?	  Wat	  is	  er	  

nog	  meer	  mogelijk?	  

3)  zijn	  de	  thema’s	  herkenbaar,	  volledig	  en	  actueel?	  





GR	  Alescon	  
	  

Ø >2000	  medewerkers	  
SW	  +trajecten	  
Ø 120	  fe	  ondersteuning	  
Ø 30	  loca#es	  



Strategie	  Alescon	  
•  Visie:	  werken	  leer	  je	  door	  te	  werken	  

•  Werkwijze:	  
•  Iedereen	  aan	  het	  werk	  bij	  een	  normale	  werkgever;	  	  
•  Eigen	  werkplekken	  alleen	  nog	  bestemd	  voor	  wie	  dat	  echt	  niet	  kan	  
•  Iedereen,	  die	  niet	  zelfstandig	  het	  minimumloon	  kan	  verdienen	  
•  Verdiencapaciteit	  maximaliseren	  en	  schadelast	  gemeenten/UWV	  beperken	  



Hoe	  werkt	  Alescon?	  

•  SW	  contract	  voor	  6	  gemeentes	  
•  Genereren	  zo	  hoog	  mogelijke	  loonwaarde	  =	  investeren	  in:	  

•  Arbeidsontwikkeling,	  	  
•  Werknemersvaardigheden	  en	  vakvaardigheden	  
•  Objec#ef	  “meten”	  
•  Sturen	  op	  gedrag/houding	  
•  Voldoende	  “geschikt/passend”	  werk	  

•  Extern	  plaatsen	  van	  medewerkers	  (>50%)	  
•  Processen	  op	  orde:	  

–  Logis#ek/lean	  en	  ISO/HACCP/VCA/GMP	  



Aandeel	  kosten	  2013	  

76%	  

15%	  

2%	  2%	  
3%	  

2%	   1%	  
loonkosten SW 

loonkosten niet 
SW 
afschrijving 

huisvesting 

indirecte 
productiekosten 
beheerskosten 

financiele lasten 



Steeds	  meer	  medewerkers	  zijn	  bij	  reguliere	  werkgevers	  werkzaam	  
	  

BW	  

DETA	  

Intern	  

Steeds minder medewerkers intern 



Verbeterprogramma:	  bi	  =>bu	  

•  Nieuwe	  houding	  in	  het	  bedrijf:	  
•  Bereidheid	  beste	  mensen	  te	  laten	  vertrekken	  
•  Arbeidsontwikkeling	  
•  Sturen	  op	  gedrag	  

•  Arbeidsmarkt	  omgeving:	  
•  Aanslui#ng	  werksoorten	  bij	  regionale	  werkgevers	  
•  Groepsdetacheringen	  
•  JV`s	  

•  Medewerkers:	  
•  Hogere	  produc#e,	  lager	  ziekteverzuim	  	  
•  Hogere	  medewerkers	  tevredenheid	  
•  Breng	  ze	  echt	  naar	  buiten!	  



Verbeterprogamma:	  werksoorten	  en	  acquisi#e	  

•  Professionaliseren	  van	  de	  produc#e	  en	  acquisi#e	  

•  Porsolio	  analyses:	  
•  Verlieslatende	  afdeling	  zijn	  niet	  naar	  buiten	  te	  brengen!	  

•  Kwaliteit	  op	  orde	  

•  Achilleshiel:	  assemblage!!	  
	  



Verbeterprogramma:	  kosten	  en	  salaris	  SW	  

•  Benchmarken:	  prima	  hulpmiddel	  

•  Te	  klein	  worden	  om	  kennis	  in	  huis	  te	  houden	  

•  Huisves#ng	  
•  zo	  snel	  mogelijk	  afstoten	  
•  Breng	  werk	  ook	  echt	  naar	  buiten	  (huurachterstand)	  

•  Loonkosten	  SW	  
•  Func#egebouw	  op	  orde	  (Aldoende)	  
•  Pas	  SW	  CAO	  voor	  deta	  strikt	  toe	  als	  het	  gaat	  om	  garan#elonen	  
•  Maximaliseer	  de	  minimumloon	  periode	  
•  WML	  groeit	  sneller	  dan	  CAO	  SW	  
•  Sinds	  2011	  alles	  in	  BW	  geplaatst	  



3.	  Naar	  nieuwe	  uitvoeringsstructuren	  

•  Bij	  circa	  50%	  van	  SW-‐bedrijven	  en	  gemeenten	  keuzes	  gemaakt	  over	  toekoms#ge	  

uitvoeringsstructuur.	  Grofweg	  kan	  daarbij	  een	  driedeling	  onderscheiden	  worden:	  	  

1.  Eén	  organisa#e	  voor	  het	  hele	  proces	  (werk	  en	  inkomen	  in	  één	  organisa#e)	  	  

2.  Een	  knip	  tussen	  inkomen	  en	  ‘werkleerbedrijf’	  	  

3.  Eén	  organisa#e,	  meerdere	  onderdelen	  (splitsing	  tussen	  werk,	  inkomen	  en	  
maatschappelijke	  par#cipa#e	  	  



3.	  De	  huidige	  uitvoeringsstructuren	  



3.	  Naar	  één	  uitvoeringsorganisa#e	  



3.	  Naar	  een	  knip	  tussen	  werk	  en	  inkomen	  



3.	  Naar	  één	  organisa#e,	  meerdere	  onderdelen	  



4.	  Discussie	  

1.  Reflec#e	  op	  de	  drie	  uitvoeringsstructuren:	  voor-‐	  en	  nadelen	  

2.  Welke	  ontwikkelingen	  zijn	  er	  in	  Alescon	  en	  de	  	  gemeenten?	  

3.  Hoe	  op#maliseren	  van	  de	  bedrijfsvoering	  in	  de	  nieuwe	  structuur,	  in	  het	  nieuwe	  

huis?	  

4.  Zijn	  dezelfde	  5	  thema’s	  nog	  actueel,	  of	  zijn	  er	  	  andere	  /	  nieuwe	  thema’s	  van	  

belang?	  



Product life cycle	  



Afbouwen of ombouwen?	  

•  SW bedrijf afbouwen: 
•  kost de komende 6 jaar veel gemeentelijke bijdrage               

door de hoge sociaal plan en liquidatiekosten 
•  Verlies aan opgebouwde kennis en infrastructuur 
•  De CAO SW zorgt voor te hoge loonkosten. Daar is geen 

oplossing voor. 

•  SW bedrijf ombouwen: 
•  Infra om burgers actief te maken is beschikbaar 
•  Onderdeel van het nieuwe werkbedrijf 
•  Meer burgers actief in het arbeidsproces en in participatie 
•  Forse reductie van de gemeentelijk bijdrage (halvering) 

•  Alescon is eigendom van de gemeenten 



Toekomstverkenningen	  I	  

•  Solidariteit	  staat	  onder	  druk	  
•  6	  gemeentes	  maken	  niet	  dezelfde	  keuzes	  
•  Gemeentelijke	  bijdrage	  noodzakelijk	  
•  Moet	  alles	  uit	  het	  par#cipa#ebudget	  worden	  
betaald?	  

	  



Toekomstverkenningen	  II	  

•  Noordelijke	  gemeenten:	  verkenning	  samenvoeging	  ISD-‐	  Alescon	  
•  Hoogeveen/De	  Wolden	  willen	  alles	  zelf	  gaan	  doen	  
•  Midden	  Drenthe	  weet	  het	  nog	  niet	  
•  Twee	  arbeidsmarkt	  regio`s	  

•  Splitsing	  Beschut/Werkleer	  
•  Nieuw	  bedrijf	  voor	  AWBZ/Beschut	  



Slot	  
•  SW	  bedrijven	  zijn	  de	  natuurlijke	  partners	  van	  de	  gemeenten	  en	  de	  regionale	  

werkbedrijven.	  
•  SW	  bedrijven	  beschikken	  over	  grote	  regionale	  werkgeversnetwerken	  
•  SW	  bedrijven	  hebben	  een	  uitgebreid	  dienstverleningspakket	  
•  Organisa#es	  zijn	  zeer	  flexibel,	  en	  sterk	  gekrompen	  de	  laatste	  jaren	  
•  SW	  bedrijven	  zijn	  van	  de	  gemeentes	  
•  De	  gemeenten	  maken	  de	  keuzes!	  



BU 
Schoonmaak 

BU 
Beheer  

Openbare 
Ruimte 

Logistiek BU Detailhandel 

BU Horeca 
BU 

Digitalisering 

DIENSTVERLENING  
& BEHEER 

GROEN 

TECHNIEK 

PRODUCTIE 
SCHOONMAAK 

 & ZORG 

BU Foodpack 

BU 
Assemblage 

Multifunctionele  

Centra Beheer BV 

Alescon 
Cleaning BV 

Promens care 
(Zorg) 

(Bouw) (Industrie) 

Promens care 



5.	  Vooruitblik:	  op#maliseren	  verdienmodellen	  

• 7	  thema’s	  worden	  de	  komende	  maanden	  ontwikkeld	  (Cedris	  en	  Divosa):	  



Vragen?	  


