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Geacht College, 

Samen met deze brief zend ik u de beleidsverantwoording t/m derde kwartaal 2013. 

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de 
heer Arntz. Zijn rechtstreekse nummer vindt u bovenaan deze brief. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Dagelijks Bestuur 

CP 
LOf 

mevr. drs. E.M. Bosch 
secretaris 

Bijlage: 1 
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Verantwoording tot en met het derde kwartaal 2013 

Financieel resultaat 
Wedeo heeft vanuit financieel oogpunt een uitstekend derde kwartaal gedraaid. Over deze 
periode was een verlies begroot van € 362.000. Het werkelijke resultaat over het derde 
kwartaal bedraagt € 100.000 negatief. Een positieve afwijking van de begroting van 
€ 262.000. 
Het totaal netto resultaat tot met september komt hierdoor uit op € 358.000 negatief, dat is 
ruim 2 ton beter dan begroot. 

Samenvattend overzicht resultaten tot en met september 2013 
(bedragen x € 1.000,-) 

werkelijk begroot werkelijk 
t/m sept. t/m sept. t/m sept. 

2013 2013 verschil 2012 verschil 
Toegevoegde waarde 4.019 4.088 -69 3.802 217 
Overige bedrijfsopbrengsten 62 103 -41 212 -150 
Netto opbrengsten 4.081 4.191 -110 4.014 67 
Personele kosten Wsw-medewerkers 17.487 17.351 -136 16.915 -572 
Rijksbijdrage 17.363 17.024 339 16.751 612 
Subsidieresultaat -124 -327 203 -164 40 
Personele kosten niet-gesubsidieerde medewerkers 3.058 3.180 122 3.226 168 
Overige kosten 1.291 1.267 -24 1.366 75 
Totaal kosten 4.349 4.447 98 4.592 243 
Diverse baten en lasten 34 0 34 729 695 
Netto resultaat (vóór gemeentelijke bijdrage) -358 -583 225 -13 -345 
Gemeentelijke bijdrage in exploitatie 0 0 0 0 0 
Netto resultaat -358 -583 225 -13 -345 

Het resultaat uit bedrijfsvoering (netto opbrengsten -/- organisatiekosten) is tot en met het 
derde kwartaal € 268.000 negatief en ligt daarmee ongeveer op het begrote niveau. Ten 
opzichte van hetzelfde tijdvak in 2012 is dit resultaat met ruim 3 ton verbeterd. Kijken we naar 
de twee componenten van dit resultaat dan zien we het volgende: 
De toegevoegde waarde is in 2013, met name ook het derde kwartaal, sterk verbeterd maar 
blijft toch nog iets achter bij de begroting. Ook de overige bedrijfsopbrengsten zijn lager dan 
begroot (€ 41.000): reden hiervoor is het beëindigen van de ESF-subsidieregeling in 2013. 
Per saldo zijn de netto opbrengsten hierdoor € 110.000 lager dan begroot. 
Daar tegenover staat dat de organisatiekosten, in het bijzonder door de lagere personele 
kosten voor ondersteunend en begeleidend personeel, bijna 1 ton lager zijn dan begroot. De 
gemiddelde bezetting is 58,2 fte, dat is 4,5 fte lager dan begroot. 

Het subsidieresultaat is 2 ton beter dan begroot. Dit is voor de helft het gevolg van een 
positieve bijstelling van de rijkssubsidie per S E als compensatie voor gestegen loonkosten. 
Onder de post diverse baten en lasten is de boekwinst op de verkoop van de kwekerij 
opgenomen (€ 100.000). Daartegenover staan enkele boekverliezen ontstaan door het 
afstoten van overtollige activa, het terugbetalen van in eerdere jaren teveel ontvangen E S F -
subsidie en enkele andere incidentele lasten. 

Ten opzichte van hetzelfde tijdvak in 2012 vallen de volgende afwijkingen op: 
De toegevoegde waarde is met ruim 2 ton gestegen. Dit wordt deels teniet gedaan door de 
afname van de overige bedrijfsopbrengsten met € 150.000 door het niet meer doorbelasten 
van bestuurskosten (€ 60.000), de afname van de vergoeding voor het uitvoeren van de 
WIW/ID regelingen (€ 16.000) en het beëindigen van de ESF-subsidieregeling (€ 79.000). 
De organisatiekosten zijn in 2013 € 243.000 lager dan in 2012, merendeels (€ 168.000) door 
lagere kosten voor niet-gesubsidieerde medewerkers. 
De post diverse baten en lasten was in 2012, door een incidentele meevaller van ruim 7 ton 
als gevolg van het terugontvangen van in eerdere jaren ten onrechte afgedragen btw, fors 
hoger dan in het huidige verslagjaar. Hierdoor is het netto resultaat tot en met september 
€ 345.000 lager dan in dezelfde periode 2012. 
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Personele bezetting 
Bij de gemeente Doetinchem was/is sprake van een forse plaatsingsruimte: enerzijds omdat 
de beschikbare formatieruimte voor de gemeente Doetinchem ten opzichte van 2012 met 
bijna 20 S E is toegenomen, anderzijds omdat er sprake is van een relatief hoge uitstroom. Bij 
de gemeente Oude IJsselstreek was de plaatsingsruimte beperkt. Om deze reden is 1,5 S E 
van de formatie via zogenaamde collegiale uitruil overgeheveld van Doetinchem naar Oude 
IJsselstreek. De plaatsingsruimte bij de gemeente Montferland gaf geen aanleiding om dit ook 
voor die gemeente te doen. In totaal zijn 101 personen van de wachtlijst ingestroomd tot en 
met eind september, ongeveer de helft uit de gemeente Doetinchem. 

Gemiddelde plaatsingen tot en met derde kwartaal 2013 en wachtlijst per 30 september 2013 
formatie elders plaatsings t/m 3de kw 2013 gemiddeld wachtlijst ultimo september 

ruimte geplaatst ruimte gerealiseerde plaatsingen 

gemeenten (gemiddeld) Wedeo binnen Wedeo aantal wachttijd 

(in S E ) (in S E ) (in S E ) (in S E ) (in fte) personen in maanden 

D o e t i n c h e m 403,1 6,8 3 9 6 , 3 3 9 5 , 5 378 ,6 31 6,1 

Mon t fe r l and 2 3 5 , 5 6 5 , 9 169 ,6 169 ,6 161 ,8 21 6,3 

O u d e - I J s s e l s t r e e k 2 3 2 , 4 12 ,8 2 1 9 , 6 218,1 2 0 7 , 5 29 8,6 

totaal GR-gemeenten 871,0 85,5 785,5 783,2 747,9 81 7,0 

H K Z - g e b i e d (B ronckho rs t ) 70 ,9 0,0 70 ,9 70 ,9 6 8 , 3 10 12,1 

D o e s b u r g (niet P r e s i k h a a f ) 9,5 0,0 9,5 9,5 9,2 - -
O v e r i g e g e m e e n t e n 23 ,4 0,0 23 ,4 23 ,4 22 ,9 - -
W e d e o totaal 974,8 85,5 889,3 886,9 848,2 91 7,6 

Tot en met het derde kwartaal was de gemiddelde bezetting voor totaal Wedeo 848,2 fte. 
Begroot was 837,0 fte. In totaal staan er per 30 september 91 personen op de wachtlijst, 46 
minder dan eind 2012. De gemiddelde wachttijd is, met name door de plaatsingsruimte in 
Doetinchem, afgenomen van 13,3 maanden per eind december 2012 tot 7,6 maanden per 
eind september. 

Het cumulatieve ziekteverzuim over 2013 ligt per 24 oktober op 12,8 %. Dat is ver boven ons 
streefgetal (10%), echter, positief is dat de in de zomervakantie ingezette dalende lijn zich na 
de vakantieperiode heeft voortgezet. Het verzuim loopt in september en oktober wel weer op 
maar blijft ruim onder de verzuimpercentages die de laatste jaren over die maanden werd 
genoteerd. 

Ziekteverzuim in procenten per maand 
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Het lijkt erop dat de hernieuwde focus op verzuim, alsmede de flankerende maatregelen die 
zijn genomen, een blijvend effect hebben. De verbetering zal echter, ook als de lijn zich de 
rest van het jaar doorzet, niet voldoende zijn om de in de eerste maanden van 2013 
opgelopen 'schade' nog goed te maken. Wel is een verzuimpercentage rond de 12% 
haalbaar. 

Werkgelegenheid 
Ook in het derde kwartaal blijft het aantal medewerkers dat werkzaam is bij externe bedrijven 
en organisaties redelijk stabiel. Per ultimo september gaat het om 67,3% van onze 
medewerkers. Hoewel we met enkele interessante en kansrijke opties voor 
groepsdetachering bezig zijn verwachten wij dat verdere groei pas in 2014 zal gebeuren. Op 
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kortere termijn ligt de focus op het herplaatsen van medewerkers waarvan de externe 
werkplek is komen te vervallen (veelal vanwege economische redenen) en het verbeteren 
van de tarieven. Van de mensen die extern werken is 6,0% geplaatst in Begeleid werken. 

De werkvoorraad bij het bedrijf l&D intern was in het derde kwartaal redelijk gevuld. Ook voor 
het lopende kwartaal is dit het geval. Aandachtspunt bij het verwerven van opdrachten blijft 
de variatie in de opdrachten en de winstgevendheid daarvan. 

Voor de medewerkers van ons eigen Groenbedrijf hebben we onvoldoende winterwerk. Voor 
zover het niet lukt dit alsnog te verwerven gaan deze medewerkers hun collega's intern 
ondersteunen. 

Voortgang Jaarplan 2013 (Kompas) 
Het op het verzoek van het DB door Deloitte uitgevoerde onderzoek naar de bedrijfsvoering 
binnen Wedeo is tijdens de laatst gehouden AB-vergadering uitvoerig toegelicht. Het rapport 
geeft een aantal verbeterpunten, met name het verbeteren van opbrengsten en het verlagen 
van het ziekteverzuim. Deze onderwerpen waren ook al de speerpunten genoemd in ons 
jaarplan voor 2013. Dit jaarplan (Kompas 2013) bevat een 30-tal concrete actiepunten om 
onder andere deze, maar ook andere doelstellingen te halen. 
Op dit moment is het merendeel van de acties gerealiseerd of op z'n minst in uitvoering, met 
uitzondering van enkele punten die nauw samenhangen met de uitkomst van de 
besluitvorming rond het gezamenlijk uitvoeren van de Participatiewet met de sociale diensten. 
De resultaten van al die acties dragen er mede toe bij dat we nagenoeg alle doelstellingen die 
we voor 2013 hebben begroot c.q. benoemd hebben gerealiseerd of hoogstwaarschijnlijk 
gaan realiseren. 

Doetinchem, 28 oktober 2013 

Kerngetallen 
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