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Geacht College, 

Samen met deze brief zend ik u de beleidsverantwoording t/m tweede kwartaal 
2014. 

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 

mevr. drs.jE.M. Bosc 
secretaris 

ch 
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Beleidsverantwoording t/m het tweede kwartaal 2014 

Financieel resultaat 
Het netto resultaat in het tweede kwartaal 2014 bedraagt € 9.000 positief terwijl voor deze 
periode een verlies van € 8.000 was begroot. Hierdoor is het netto resultaat tot en met het 
tweede kwartaal licht verbeterd tot € 94.000 negatief. Dat is € 77.000 slechter dan begroot. 
De netto opbrengsten blijven in het eerste halfjaar € 121.000 achter bij de begroting. Dat 
wordt voor ongeveer de helft gecompenseerd door lagere organisatiekosten. 
Ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 is het netto resultaat € 164.000 beter. De netto 
opbrengsten zijn € 262.000 hoger dan in dezelfde verslagperiode 2013, echter dit wordt voor 
een groot deel teniet gedaan door een slechter subsidieresultaat (-/- € 146.000). 

S a m e n v a t t e n d o v e r z i c h t resu l ta ten e e r s t e hal f jaar 2014 
(bedragen x € 1.000,-) 

werkelijk begroot werkelijk 
1ste halfjaar 1ste halfjaar 1ste halfjaar 

2014 2014 verschil 2013 verschil 
Toegevoegde waarde 2.961 3.078 -117 2.742 219 
Overige bedrijfsopbrengsten 84 88 -4 41 43 
Netto opbrengsten 3.045 3.166 -727 2.783 262 
Personele kosten Wsw-medewerkers 12.023 11.761 -262 11.611 -412 

Rijksbijdrage 11.765 11.510 255 11.499 266 
Subsidieresultaat -258 -251 -7 -172 -146 
Personele kosten niet-gesubsidieerde medewerkers 2.027 2.090 63 2.065 38 

Overige kosten 844 842 -2 900 56 
Totaal organisatiekosten 2.877 2.932 67 2.965 94 
Diverse baten en lasten -10 0 -10 36 46 

Weffo resultaat (vóór gemeentelijke bijdrage) -94 -17 -77 -258 164 

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie 0 0 0 0 0 
Weffo resultaat -94 -17 -77 -258 164 

Een belangrijke financiële doelstelling voor dit jaar is het verbeteren van het resultaat uit 
bedrijfsvoering (netto opbrengsten -/- organisatiekosten). Hiermee moet het -toenemende-
negatieve subsidieresultaat (rijksbijdrage -/- personele kosten Wsw-medewerkers) worden 
opgevangen. Zoals bekend loopt dit negatieve subsidieresultaat op door de afbouw van de 
rijkssubsidie per SW-medewerker. 
In het eerste halfjaar is het resultaat uit bedrijfsvoering € 174.000 positief. Dat blijft nog wel 
iets achter bij de begroting (€ 234.000 positief) maar is beduidend beter dan in hetzelfde 
tijdvak in 2013 (€ 182.000 negatief). Per saldo een verbetering van € 356.000. 

Het achterblijven van de netto opbrengsten, meer specifiek de toegevoegde waarde, wordt 
veroorzaakt door: 
• Lagere opbrengsten uit individueel detacheren vanwege het achterblijven van het aantal 

plaatsingen in vergelijking met de begroting; 
• Lagere opbrengsten van het bedrijf Groen. 
De lagere opbrengst van het bedrijf Groen heeft als oorzaak dat de groepsdetachering van de 
groenploeg Doetinchem anders -met minder mensen- is ingevuld dan waarmee in de 
begroting is rekening gehouden. Hierdoor zijn er minder medewerkers binnen het bedrijf 
Groen werkzaam, met als gevolg ook minder opbrengsten. Vooralsnog zijn deze mensen 
intern aan het werk, waar de opbrengst per fte lager is dan binnen Groen. 
De opbrengsten van de activiteit Beschut werken zijn weliswaar gelijk aan de begroting maar 
dit is gerealiseerd met beduidend meer medewerkers dan begroot. Dit compenseert per saldo 
de lagere opbrengst per fte van deze activiteit. 

Het subsidieresultaat komt uit op het begrote niveau. Tegenover hogere personele kosten 
van de SW-medewerkers (een gevolg van een grotere formatie) staat een eveneens hogere 
rijksbijdrage. 

De organisatiekosten zijn € 61.000 lager dan begroot, met name door de lagere personele 
kosten van het niet gesubsidieerd personeel. De gemiddelde formatie hiervan was in het 
eerste halfjaar 2,4 fte minder dan begroot. De overige organisatiekosten zijn nagenoeg gelijk 
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aan de begroting. De organisatiekosten zijn in het eerste halfjaar 2014 bijna 1 ton lager dan 
deze kosten in hetzelfde tijdvak in 2013. 

Op basis van de gerealiseerde cijfers maken we maandelijks een prognose van de 
verschillende kosten en opbrengst posten. Op basis van de prognose per ultimo juni 
verwachten wij dat het netto resultaat over 2014 binnen het begrote resultaat zal uitkomen. 

Personele bezetting 
De voor 2014 aan de gemeente Doetinchem toegewezen formatieruimte is ten opzichte van 
2013 met 14,6 SE afgenomen. Dit betekent dat er eerst medewerkers moeten uitstromen 
alvorens er nieuwe mensen kunnen worden geplaatst. Helaas is die uitstroom in het eerste 
halfjaar erg laag gebleken, waardoor wij in 2014 nog geen mensen uit deze gemeente van de 
wachtlijst hebben kunnen plaatsen. De formatieruimte van de gemeente Oude IJsselstreek is 
in 2014 ten opzichte van 2013 met bijna 15,6 SE toegenomen. Hierdoor zijn er uit deze 
gemeente zo'n 16 personen vanaf de wachtlijst ingestroomd. De formatie van de gemeente 
Montferland is nagenoeg gelijk aan de beschikbare formatie in 2013. Instroom is voor de 
mensen op de wachtlijst van deze gemeente mogelijk voor zover er sprake is van uitstroom. 
In overleg met de - beleidsmedewerkers van de - gemeenten zijn we aan het onderzoeken of 
een gedeeltelijke overheveling van formatie tussen de gemeenten zinvol is om enige 
plaatsingsruimte te creëren voor mensen op de wachtlijst afkomstig uit Doetinchem. 

G e m i d d e l d e p l a a t s i n g e n t/m het 2 d e k w a r t a a l 2014 en w a c h t l i j s t per 30 j u n i 2014 
formatie elders plaatsings t/m 2de kw 2014 gemiddeld wachtlijst ultimo juni 2014 
ruimte geplaatst ruimte gerealiseerde plaatsingen 

gemeenten (gemiddeld) Wedeo binnen Wedeo aantal wachttijd 
(in SE) (in S E ) (in S E ) (in SE ) (in fte) personen in maanden 

Doetinchem 390,0 6,9 383,1 391,6 375,2 54 8,2 
Montferland 235,7 62,6 173,1 172,5 165,1 9 14,1 
Oude-IJsselstreek 248,0 10,9 237,1 237,4 226,6 18 6,8 
totaal GR-gemeenten 873,6 80,3 793,3 801,6 767,0 81 8,5 
HKZ-gebied (Bronckhorst) 75,2 0,0 75,2 75,2 72,8 3 13,3 
Doesburg (niet Presikhaaf) 5,1 0,0 5,1 5,1 5,1 - -
Overige gemeenten 22,9 0,0 22,9 22,9 22,2 - -
W e d e o to taa l 976,9 80,3 896,6 904,9 867,0 84 8,7 

In het eerste halfjaar was de gemiddelde bezetting voor totaal Wedeo 867,0 fte. Begroot was 
846,2 fte. In totaal staan er per ultimo maart 2014 84 personen op de wachtlijst, dat is 
ongeveer gelijk aan de stand per eind 2013 (86 personen). De gemiddelde wachttijd is in 
vergelijking met eind 2013 (8,0 maanden) iets opgelopen tot 8,7 maanden per 30 juni 2014. 

Het cumulatieve ziekteverzuim bedraagt over het eerste halfjaar 2014 9,23%. Hiermee zitten 
we onder de voor dit jaar geformuleerde doelstelling (10%). De diverse acties die in de vorige 
beleidsverantwoording uitvoeriger zijn toegelicht lijken tot een structurele daling van het 
verzuim te hebben geleid. 
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De gerealiseerde verbetering is geen reden om op onze lauweren te gaan rusten. Immers, 
ook in de voorliggende jaren heeft dit item, zowel van direct leidinggevenden als van het 
management, veel aandacht gekregen. Verzuim blijft een continu aandachtspunt. 
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Werkgelegenheid 
De focus bij het extern plaatsen heeft in het eerste halfjaar, naast het vergroten van het 
aantal externe plaatsingen, gelegen op het verbeteren van de opbrengsten (de 
detacheringsvergoeding). Dat laatste laat een verbetering zien, zoals blijkt uit de financiële 
resultaten. Het uitbereiden van het aantal plaatsingen stagneert echter. Per ultimo juni zijn 
ongeveer 65% van onze medewerkers aan het werk bij een regulier bedrijf of organisatie. Dat 
percentage is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van eind 2013. 
Er is wel sprake van nieuwe plaatsingen maar in dezelfde mate worden detacherings- en 
Begeleid werken contracten niet verlengd. Toch verwachten we in het tweede halfjaar een 
groei van het aantal extern geplaatste medewerkers, hoewel de doelstelling voor dit jaar 
(72%) waarschijnlijk niet zal worden gehaald. 

De opdrachtenportefeuille voor het bedrijf l&D intern is in het tweede kwartaal drastisch 
gewijzigd. In positieve zin! Was er in het eerste kwartaal sprake van veel te weinig 
opdrachten met soms zelf leegloop tot gevolg, momenteel zijn wij genoodzaakt werk uit te 
besteden aan collega SW-bedrijven in de regio. Nu ligt de aandacht bij het selecteren van 
opdrachten met voldoende rendement. 

De werkvoorraad voor de ongeveer 30 medewerkers van ons eigen Groenbedrijf was en is 
van voldoende omvang. 

Doetinchem, juli 2014 

Kerngetallen 

c 

2 
c 10 0! 

gemiddelde bezetting in fte 

2010 2011 2012 2013 

j a r e n 

2014 

% ziek o.b.v. werkdagen 

2010 2011 2012 2013 

jaren 

2014 

personen op wachtlijst 

2010 2011 2012 

j a r e n 

2013 2014 

11.000 

Kosten/NTW per fte 

*~- Kosten per fte — m — NTW per fte 

10.000 

8.000 

7.000 

6.000 
2014 

4 




