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1.

Algemeen

Dat we in echte economische crisis zijn beland is inmiddels wel duidelijk. Dat de creditcrisis als
gevolg van de verdere globalisering mondiaal grote gevolgen heeft is ook onomstotelijk
bewezen. Nederland ontkomt dan ook niet aan de negatieve effecten die deze economische
crisis met zich meebrengt. Wel zien we verschillen optreden binnen de verschillende sectoren.
In sommige bedrijfstakken zijn de gevolgen zeer ingrijpend terwijl er in andere sectoren nog
steeds sprake is van onvervulbare vacatures. De Atlant Groep heeft als gevolg van de kanteling
van haar organisatie en het gekozen businessmodel, op haar groenactiviteiten na, geen eigen
activiteiten. Dat betekent dat 75% van haar activiteiten bestaat uit het plaatsen van
medewerkers in het kader van begeleid werken en detacheringen. Het lijkt erop dat de gevolgen
voor de Atlant Groep wel merkbaar zijn, maar medio 2009 zien we nog geen heel ingrijpende
effecten optreden. Het verder uitbreiden van Begeleid Werken stagneert, maar het aantal
detacheringen blijft op niveau. Vooralsnog lijkt het erop dat ook in economisch moeilijke tijden
het samen met partners bouwen van maatwerkoplossingen tot win-win situaties kan leiden. In
die zin biedt de aanpak van de Atlant Groep nieuwe mogelijkheden door de interessante prijskwaliteitverhouding van de geboden mogelijkheden.
De intensiteit van de crisis is momenteel hoog hoewel er door diverse instanties lichtpuntjes
worden gesignaleerd. In hoeverre die in 2010 al zullen leiden tot herstelbewegingen wordt door
deze instanties overigens niet aangegeven. Wat de crisis heeft aangetoond is dat het
voorspellen van ontwikkelingen een risicovol vak is. Professionals zijn inmiddels zeer
voorzichtig met het expliciet uitspreken van verwachtingen. Als gezaghebbende instanties al
niet in staat zijn om op basis van indicatoren en parameters betrouwbare uitspraken over de
toekomst te doen, dan is dat voor de Atlant Groep niet anders. Wat wel aan de orde lijkt te zijn
is dat ons businessmodel redelijk crisisbestendig lijkt en dat door de flexibiliteit die dit model
biedt zij ook sneller kan schakelen als zich kansen in de markt voordoen. We zien dat er bij de
instroom van nieuwe medewerkers relatief meer sprake is van meervoudige problematiek. Dat
wil niet per definitie zeggen dat deze instroom zwakker is, maar wel meer behoefte heeft aan
maatwerkoplossingen waarbij specifieke begeleiding noodzakelijk is gekoppeld aan
toegesneden werkplekomgevingen. Deze medewerkers zijn, indien de goede randvoorwaarden
gecreëerd kunnen worden, zeker ook extern te plaatsen. Het vraagt wel meer creativiteit en
overleg om die randvoorwaarden in overleg met partners in te vullen.
Meervoudige problematiek wil ook zeggen dat alleen het hebben van werk geen garantie is dat
betreffende medewerker structureel in balans blijft. Wonen en welzijn zijn in combinatie met
werk even zo van belang. Dat betekent ook dat om te komen tot een grotere mate van
zelfredzaamheid en daarmee een grotere maatschappelijke participatie meer instanties, samen
structurele oplossingen moeten realiseren. Binnen onze hoofdvestiging zijn al partners
aanwezig die hierbij een belangrijke rol spelen, maar voor deze burgers is een meer integrale
aanpak noodzakelijk.
In dit concept ondernemingsplan gaan we vooralsnog uit van de taakstelling zoals die door
onze koepelorganisatie Cedris als voorlopige prognose is afgegeven. Deze taakstelling laat een
stijging zien van circa 30 arbeidsjaren [SE’s] ten opzichte van de feitelijk taakstelling 2009. Wij
wijzen er nogmaals nadrukkelijk op dat dit niet de definitieve taakstelling van het Ministerie is,
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maar wel een zo goed mogelijke benadering gebaseerd op de cijfers waar ook het Ministerie
van uitgaat.
In 2009 zal nog een aantal Cao’s worden uitonderhandeld. Ook hiervan staat het resultaat op
dit moment nog niet vast. Gezien de economische situatie ziet het ernaar uit dat de Caoafspraken tot zeer beperkte initiële loonaanpassingen zal leiden. Gezien de problemen met de
pensioenen kan dit overigens wel betekenen dat de loonkosten voor de werkgever toch nog
zullen stijgen. Dat geldt ook voor het opnieuw ophogen van andere sociale premies. Wij gaan
gemiddeld uit van een loonkostenverhoging van 2,5% voor 2010.
In de begroting 2010 houden we ook rekening met het aflossen van een fixed lening in maart
2010. Het niet meer betalen van rente heeft een positief effect op onze exploitatie.
De globale begroting die deel uitmaakt van dit concept ondernemingsplan is sluitend. Daarbij
houden wij vast aan de ingezette lijn van degelijkheid en voorzichtigheid. De opbrengsten
evenals de subsidieopbrengsten worden voorzichtig geraamd en de kosten worden zo
realistisch mogelijk benaderd. Gezien de onzekerheid op economisch gebied waarvan op dit
moment sprake is, is een sluitende begroting al een zeer bevredigend resultaat te noemen.
Dit concept ondernemingsplan 2010 – 2011 en de daarbij behorende globale begroting en
meerjarenraming zijn een resultante van de gegevens en de kennis van zaken op dit moment.
In de periode september tot en met december zullen we, rekening houdend met de laatste
ontwikkelingen dit concept ondernemingsplan zo goed mogelijk uitbouwen tot een zo adequaat
mogelijk stuur- en communicatiedocument. Het bestuur zal dit plan en de bijbehorende
begroting in haar vergadering van december 2009 definitief vaststellen.
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2.

Ontwikkelingen 2010 – 2011

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en
ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied.

2.1

Wet- en regelgeving

1)

De nota van commissie De Vries “Werken naar Vermogen” is inmiddels gepresenteerd.
Het kabinet heeft daar een voorlopige reactie op gegeven. Die reactie leidt er toe dat er in
2009 geen wijzigingen in de wetgeving zullen plaatsvinden. Wel zullen er in 2010 en
mogelijk eerder pilots worden uitgevoerd om de effecten van bepaalde onderdelen van
deze nota nader te onderzoeken. In dat kader heeft de Atlant Groep al een projectvoorstel bij de staatssecretaris ingediend. Het projectvoorstel is gericht op het
wetenschappelijk beschrijven van de werkwijze van de Atlant Groep en het wetenschappelijk vaststellen van de kritische succesfactoren die hebben geleid tot het
succesvol regulier plaatsen van medewerkers buiten de eigen organisatie.

2)

Als gevolg van de economische crisis zien we, waarschijnlijk tijdelijk, dat er andere
accenten worden gelegd dan een jaar geleden. Was er toen, als gevolg van de situatie
op de arbeidsmarkt, behoefte om zoveel mogelijk mensen [langer] te laten [door]werken
en ook mensen met restvermogen zo goed mogelijk in te zetten, nu zien we dat er sprake
is van een oplopende werkloosheid, het inzetten van werktijdverkorting om werkloosheid
tegen te gaan en om betreffende medewerkers te behouden voor de verschillende
sectoren.

3)

Waren langer doorwerken en meer mensen aan de slag vooral gericht op een grotere
mate van arbeidsparticipatie omdat er sprake was van vacatures, nu zijn die maatregelen
veel meer noodzakelijk voor de betaalbaarheid van onze pensioenen, de AOW en het in
control houden van uitkeringsgelden.

4)

Het kabinet heeft inmiddels maatregelen genomen om de crisis te bestrijden en
onderdelen daarbij kunnen betrekking hebben op het fundamenteel aanpassen van weten regelgevingen die van toepassing is op de arbeidsmarktsituatie, de sociale wetgeving
en de loonkosten. Deze crisis heeft ongetwijfeld gevolgen voor de Atlant Groep, hoewel
op dit moment lastig is te voorspellen in welke mate. Uiteraard reageert de Atlant Groep
op een zo adequate mogelijke wijze binnen de mogelijkheden die zij heeft. Dat geldt ook
voor de maatregelen die door het Rijk worden getroffen. Het creëren van een
weerstandsvermogen, waardoor de Atlant Groep ook eventuele slechte jaren zelf kan
opvangen, lijkt dan ook gewenst.

5)

Vanaf 1 januari 2009 is er sprake van het samengaan van het UWV en het CWI. Onder
de naam UWV Werkbedrijf is er een nieuwe organisatie die zich op die manier
presenteert op het Werkplein. De bedoeling is dat deze Werkpleinen uitgroeien tot de
organisaties die antwoord kunnen geven op de dynamiek die er op de arbeidsmarkt
speelt en waarbij krapte heel snel kan overgaan in overschotten. In het kader van de
crisis zien we momenteel ontwikkelingen waarbij de werkpleinen als mobiliteitscentra
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opereren om mensen via werk naar werktrajecten te behouden voor bepaalde sectoren
dan wel maatregelen treffen om de employability van burgers te vergroten.
6)

In lijn daarmee is de regeling die bepaalt dat jeugdige burgers tot 27 jaar of werken of
leren, maar in ieder geval geen uitkering krijgen. Ook hier ligt het accent op mensen aan
de slag helpen en houden dan wel mensen via leertrajecten te trainen en op te leiden
voor sectoren waar nog steeds sprake is van vacatures.

7)

Ook het voorstel dat werkzoekenden na 1 jaar uitkering verplicht worden om werk “onder
hun niveau” te accepteren is gericht op employability. Het accent komt daarmee niet te
liggen op baanzekerheid, maar op werkzekerheid.

2.2

Sociaaleconomisch

1)

Op dit moment zien we dat het aantal onvervulbare vacatures in hoog tempo afneemt.
Daarbij zien we in bepaalde sectoren [industriële productie, automotive, bouw, vervoer,
overslag, banken en andere financiële instellingen] een zeer sterke daling van de
werkgelegenheid waarbij er dan ook sprake is van afbouw van personele capaciteit. In
andere sectoren zoals zorg, onderwijs en het leger, blijven er onvervulbare vacatures.

2)

Ook het aantal werkers uit andere Europese landen neemt in hoog tempo af. We zien
met name dat het aantal Polen dat in Nederland werkzaam is snel vermindert.

3)

Als gevolg van de economische crisis constateren we dat degenen die in een meer
flexibele context werken nu in problemen komen. Zzp’ers, uitzendkrachten en
medewerkers met een tijdelijk contract komen op grote schaal zonder werk. Overigens
heeft de Atlant Groep al eerder, onder lastige economische omstandigheden, laten zien
adequaat te reageren en passende maatregelen te treffen.

4)

Gemeenten en provincies proberen maatregelen te bedenken en te treffen die een
positief effect moeten sorteren op de bedrijvigheid. Het betreft hier vooral
stimuleringsmaatregelen in de infrastructuur en de bouw. Ook andere investeringen
worden naar voren gehaald om op die manier meer werk te genereren.

5)

Overigens betekent het aan de ene kant nemen van stimuleringsmaatregelen, aan de
andere kant dat de betaalbaarheid ervan problemen kan opleveren. Door minder
belastingopbrengsten en meer uitgaven voor stimuleringsmaatregelen en voor
uitkeringen wordt het risico op begrotingstekorten groter. De vraag is dan ook zowel
nationaal als lokaal op welke wijze dit probleem getackeld kan worden en wat daar dan
weer de effecten van zijn.
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3.

Visie en missie

De Atlant Groep is de uitvoeringsorganisatie die namens de aangesloten gemeenten de Wsw
uitvoert, de restgroep in de Wiw begeleidt, in het kader van de Wwb werkplekken beschikbaar
stelt om reguliere uitstroom te bevorderen en ook integrale re-integratietrajecten voor
gemeenten uitvoert. Omdat de Atlant Groep gekozen heeft voor een businessmodel dat gericht
is op het zo regulier mogelijk plaatsen van vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen is
een groot netwerk van partners van wezenlijk belang om succesvol te kunnen zijn.
Via het Atlant Partnership vindt er nog steeds een verdere uitbouw plaats van het aantal
deelnemers. Met name het uitgangspunt dat werkgevers zelf leidend zijn in het definiëren van
doelstellingen en oplossingsrichtingen en daarbij tevens inhoud geven aan het begrip
Maatschappelijk Ondernemen wordt als positief ervaren. Begin 2009 heeft dit geleid tot het
aanbod van het Atlant Partnership aan Minister Donner om te zorgen dat er 400 Wajongers
geplaatst worden. Dit project is in tweede kwartaal 2009 opgestart. Gezien de economische
crisis zal dat natuurlijk beduidend meer inspanningen vergen dan bij de ontwikkeling van dat
plan was ingeschat, maar het is wel een project om juist daarom er de tanden in te zetten. De
looptijd van dit project is minimaal 3 jaar [2011].
Inmiddels ontstaat er nationaal en lokaal ook steeds meer consensus over de noodzaak van
samenwerking tussen partijen op de arbeidsmarkt. Vooral de werkgeversbenadering is hierbij
van wezenlijk belang. Gemeenten en UWV hechten steeds meer belang aan een meer
interactieve samenwerking, waarbij er meer maatwerk moet ontstaan gekoppeld aan de situatie
waarin bedrijven zich bevinden. Meer integrale werkprocessen, minder overdrachtsmomenten
en meer gericht op resultaat. Het Werkplein kan daarbij uitgroeien tot een belangrijk centrum
waar alle relevante partijen op een integrale wijze samenwerken om resultaten te boeken. De
Atlant Groep als re-integratiebedrijf met een substantieel aantal medewerkers kan op het
gebied van arbeidsmarktbeleid en met name aan de onderkant daarvan een belangrijke rol
vervullen. Het concept van het Atlant Partnership kan daarbij in de verdere uitwerking van het
Werkplein zeker een toegevoegde waarde hebben. Steeds meer gemeenten onderkennen ook
dat de arbeidsmarkt niet bij de grenzen van hun gemeenten ophoudt, maar juist vaak een
regionaal karakter kent.
Hoewel geen must willen meer gemeenten dan ook deel uitmaken van het Werkplein. Ook de
effecten van de economische crisis leiden tot meer noodzakelijke capaciteit als gevolg van een
oplopend aantal werklozen. Deze ontwikkelingen noodzaken het Werkplein verder uit te
breiden. Alle genoemde ontwikkelingen kunnen werken als een katalysator om de
samenwerking op het Werkplein te versnellen en verder uit te bouwen. In die zin kan de crisis
hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Naast het zo regulier mogelijk plaatsen van vertegenwoordigers van onze doelgroepen is er ook
zeker noodzaak om degenen die hiervoor niet in aanmerking komen op een adequate wijze te
bedienen. Dat betekent dat er ook een duidelijke behoefte is om medewerkers te plaatsen in
leerwerkomgevingen die tegemoet komen aan de specifieke mogelijkheden die zij nog hebben.
Dat hoeft overigens niet altijd op een eigen locatie te zijn, maar kan ook zeker in samenwerking
met partners bij die partners worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt van de Atlant
Groep dat we in samenwerking met partners uit de keten op onze hoofdlocatie faciliteiten
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aanbieden. De samenwerking met de Zebra, de GGZ en SMO, die allen op onze locatie
aanwezig zijn, kan juist voor degenen die ook aan de onderkant van de Sw functioneren leiden
tot naadloze maatwerkoplossingen in die keten. Op kleine schaal wordt momenteel de
samenwerking met ORO met betrekking tot de ondergrens Sw weer aangetrokken. De invulling
van ons Primair Proces door het onderscheiden van de Instroom – Doorstroom - Uitstroom fase
biedt zowel aan de voorkant als aan de achterkant van dit Primair Proces veel mogelijkheden
om de samenwerking met onze partners in de keten verder te intensiveren.
Wij stellen dan ook voor om de visie en de missie van de Atlant Groep vooralsnog niet te
wijzigen. Voor 2010 – 2011 luidt die als volgt:
De Atlant Groep is een maatschappelijke onderneming gericht op participatie van burgers
door re-integratie, dienstverlening en detachering. Onze organisatie stelt zich ten doel
personen met een [grote] afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en deze blijvend of tijdelijk
zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Daar waar dit niet mogelijk
blijkt, staat de Atlant Groep garant voor het bieden van werk of werkervaringsplaatsen,
zoveel mogelijk in samenwerking met private partners, bij deze partners. Zo nodig doet de
organisatie dat in de vorm van eigen activiteiten. De Atlant Groep is een belangrijke
matchmaker voor de regio Helmond op het gebied van het invullen van vacatures en het
creëren van nieuwe werksituaties. De Atlant Groep ondersteunt gemeenten door burgers
behorende tot de doelgroep te activeren, te trainen en te plaatsen, maar zorgt middels haar
basisinfra-structuur ook voor een maatschappelijke vangnetfunctie met specifiek
afgestemde dienstverlening. De Atlant Groep opereert voornamelijk regionaal.

Uitgaande van het Primair Proces is het de toegevoegde waarde van de Atlant Groep dat door
middel van een adequate toepassing van Dariuz® de diagnose [instroom], het assessment
[doorstroom] en de loonwaardebepaling [uitstroom] er uit de vertegenwoordigers van de diverse
doelgroepen wordt uitgehaald dat er inzit. Met andere woorden; de restcapaciteit, het vermogen
dat mensen nog wel kunnen leveren wordt bepaald en wordt via instructie, training en opleiding
ontwikkeld wat vervolgens leidt tot een plaatsing die rekening houdt met de vastgestelde
loonwaarde.
De taakstelling van de gemeenten voor 2010 en 2011 is op dit moment nog niet duidelijk. Het
bepalen van de taakstelling hangt af van het aantal geïndiceerden in Nederland verdeeld over
de taakstelling die het Rijk wil financieren. Op dit moment zien we landelijk weer een toename
van het aantal geïndiceerden. In tijden dat het economisch slechter gaat zien we altijd een
toename van het aantal mensen dat een beroep wil doen op de Wsw. De effecten hiervan voor
de aangesloten gemeenten bij de Atlant Groep is op dit moment niet te beoordelen. Dat hangt
voor 2010 af van het aantal geïndiceerden per 31-12-2008.
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Omdat op dit moment de taakstelling per gemeente voor 2010 van het Ministerie nog niet
bekend is gaan we vooralsnog uit van de taakstelling, in aantallen arbeidsjaren [SE’s] zoals die
door koepelorganisatie Cedris als voorlopige prognose is afgegeven.
Realisatie door een
ander Sw-bedrijf

Asten
Deurne
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Totaal
Geldrop-Mierlo
Totaal

95,3
183,8
193,2
745,6
122,8
83,9
1.424,6
62,5
1.487,1

[2,00]
[2,70]
[5,69]
[9,08]
[3,22]
[0,50]
[23,19]

Van andere gemeenten zijn 15 arbeidsjaren bij de Atlant Groep geplaatst. Als gevolg van
besluitvorming door het bestuur worden er nog 10 boventallige plaatsingen in de begroting
meegenomen.
Plaatsing van medewerkers geschiedt qua aantallen en activiteiten waarop geplaatst wordt in
overeenstemming met hetgeen de Wet feitelijk beoogt. Men spreekt hierbij vaak over de Reintegratieladder, waarbij zoveel mogelijk medewerkers regulier worden geplaatst. In de praktijk
betekent dit bij de Atlant Groep zoveel mogelijk medewerkers plaatsen in Begeleid Werken en
Detachering.
Re-integratieladder Wsw medewerkers

Reguliere baan
Regulier werk met subsidie en/of
begeleiding (Begeleid Werken)
Extern geplaatst
Individueel
Groep
Extern met groep geplaatst
Groen
Schoonmaak
Intern geplaatst, test, training en arbeidsinpassing
Indirecte functies
Langdurig zieken
SE (ernstig)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

%

%

2007

2008

2009

2010

2010

2010

135
190
578
233
80
116
72
1.404
31
35
1.470

176
189
664
210
81
123
32
1.475
40
35
1.550

215
180
652
206
77
70
30
1.430
30
30
1.490

215
180
723
222
0
70
25
1.435
30
30
1.495

15,0%
12,5%
78%
50,5%
15,5%
15,5%
0,0%
4,9%
4,9%
1,6%
1,6%
100%

In deze opzet betekent dit dat bijna 80% van onze Sw-medewerkers geplaatst is via Begeleid
Werken of detachering. Daarbij is meegenomen dat in 2010 de medewerkers binnen de
schoonmaakactiviteiten via een groepsdetachering zijn geplaatst en ook een klein deel van
onze groenmedewerkers via een groepsdetachering zijn geplaatst.
Om haar organisatie nog beter af te stemmen op de dynamiek waarin de Atlant Groep opereert,
is deze ook daaraan aangepast.
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De Atlant Groep bestaat uit:
 De Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep 2008 [Wsw - Ambtenaren];
 De Stichting Stap [Wiw - medewerkers Welzijn];
 Atlant Re-integratie B.V. [re-integratie werkzaamheden buiten de eigen gemeenten];
 Atlant Direct Werk B.V. [Wwb-banen];
 Atlant Catering B.V. [Opleidingsrestaurant en vergadercentrum];
 DARIUZ BV [deelname van 19%].

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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4.

Doelstellingen Atlant Groep 2009 - 2010

Het beantwoorden van de “wat”-vraag is uiteraard het domein van de gemeenten. Daarbij wordt
de nieuwe periode doorgegaan op de ingezette richting. In dit concept Ondernemingsplan
2010 - 2011 gaan we uit van onderstaande doelstellingen.
1)

Het per gemeente realiseren van de door het rijk vastgestelde taakstelling, waardoor
burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk naar vermogen in een adequate
werkomgeving krijgen aangeboden [het betreft hier de gemiddelde taakstelling op
jaarbasis uitgedrukt in arbeidsjaren].

2)

Het per gemeente, overeenkomstig de re-integratieladder, en in lijn met de vastgestelde
verordening wachtlijstbeheer, zoveel mogelijk regulier plaatsen van geïndiceerde burgers
en daarmee de maatschappelijke emancipatie van betreffende burgers bevorderen.

3)

Het per gemeente beheren van de wachtlijst in overeenstemming met de vastgestelde
verordening.

4)

Het per gemeente uitvoeren van de verordening Persoonsgebonden Budget binnen de
kaders van de taakstelling.

5)

Het per gemeente aanleveren van de afgesproken informatie in overeenstemming met
het controleprotocol.

6)

De Atlant Groep verzorgt de informatie en communicatie naar de klant zoals die in het
kader van de wetgeving is opgedragen.

7)

De Atlant Groep voert per gemeente de Wiw uit.

8)

De Atlant Groep voert voor de aangesloten gemeenten binnen de GR
[Gemeenschappelijke Regeling] een hoeveelheid re-integratietrajecten uit inclusief de
Wwb-banen die onderdeel van dergelijke trajecten uitmaken.

9)

De Atlant Groep voert in opdacht van het Atlant Partnership het Wajong contract uit dat
gesloten is met het UWV.

10)

De Atlant Groep voorziet samen met partners in een basisinfrastructuur die vorm geeft
aan een “beschermde werkomgeving” waar diverse vertegenwoordigers van doelgroepen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt op een laagdrempelige wijze kunnen participeren.

11)

De Atlant Groep bevordert samen met andere partijen [o.a. ROC en Fontys], namens de
deelnemende partijen, de oprichting en in standhouding van een innovatie- en
kenniscentrumgericht op vraagstukken, instrumenten en conceptontwikkeling voor het
verder ondersteunen van een regionaal arbeidsmarktbeleid.

12)

De Atlant Groep is partner in de verdere ontwikkeling van het Werkplein waarbij
betrokken partijen het concept uitwerken om adequate en dus integrale dienstverlening te
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kunnen aanbieden gericht op de vraag en aanbodzijde van de arbeidsmarkt en daarbij in
staat zijn proactief te functioneren op de dynamiek op die arbeidsmarkt.
13)

De Atlant Groep past haar huisvestingsstrategie aan op bovengenoemde ontwikkelingen
en doelstellingen. Het effect daarvan is dat op onze locatie Montgomeryplein steeds meer
partners in de keten hun werkomgeving hebben.

14)

De Atlant Groep creëert een weerstandsvermogen.

15)

De Atlant Groep heeft een bestemmingsreserve “boventallige plaatsingen”. Afhankelijk
van het resultaat 2009 kan deze bestemmingsreserve verder worden gevoed. De
middelen die op deze wijze beschikbaar komen worden ingezet voor boventallige
plaatsingen volgens een door het bestuur vastgestelde problematiek. Voor 2009 was er
sprake van 10 arbeidsjaren boventallige plaatsingen en een regelruimte van 5
arbeidsjaren. Voor de begroting 2010 gaan wij van dezelfde systematiek uit.
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5.

Het Primair Proces

In een schema weergegeven verzorgt de Atlant Groep feitelijk een primair proces dat kan
worden verdeeld in drie fases: instroom – doorstroom – uitstroom.
De bedoeling van dit proces is mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te begeleiden
van ‘Bak naar Baan’ of zelfs te voorkomen dat medewerkers in een uitkeringsbak terecht
komen. Hierbij denken we vooral aan ontwikkelingen in het kader van de Wet verbetering
poortwachter en de van-baan-naar-baanprojecten, waarbij medewerkers die dreigen hun werk
te verliezen al in een vroegtijdig stadium naar een alternatieve baan bemiddeld worden.

We zien op dit moment diverse ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt:
 de geconstateerde mismatch tussen de bestaande vacatures en het potentieel aan
kandidaten dat in een van de bestaande uitkeringsregelingen zit;
 de verwachting dat door vergrijzing na de economische crisis opnieuw een substantieel
aantal vacatures zal ontstaan;
 gewenste ontschotting van de diversiteit aan regelingen en daarmee samenhangende
geldstromen [zie rapport De Vries: “Werken naar vermogen”];
 verdere globalisering van de economie waardoor verdere toename van flexibiliteit op de
arbeidsmarkt noodzakelijk is.
Omdat we moeten vaststellen dat binnen de bestaande regelingen mensen niet voldoende
competent zijn, is het de vraag hoe deze burgers toch te laten participeren. Daarbij is het een
gegeven dat werkgevers geen gebruik [kunnen/willen] maken van deze kandidaten, in ieder
geval niet tegen de condities en randvoorwaarden die gebruikelijk zijn in het economisch

Ondernemingsplan 2010 - 2011

pagina 13 van 49

verkeer. Binnen de Wsw hebben we echter inmiddels de ervaring dat werkgevers wel degelijk
bereid zijn om dergelijke kandidaten aan te nemen of te plaatsen, mits de randvoorwaarden
minder risicovol zijn en de verhouding tussen arbeidsproductiviteit en financiële gevolgen als
acceptabel worden ervaren. Dat geldt ook voor andere arbeidsrechtelijke risico’s die in niet
geringe mate vaak gekoppeld zijn aan het in dienst nemen van dergelijke kandidaten.
Met het uitvoeren van Begeleid Werken heeft de Atlant Groep inmiddels erg veel ervaring
opgedaan. Omdat wij er samen met werkgevers blijkbaar in slagen de goede randvoorwaarden
te creëren, lukt het wel om kandidaten te plaatsen. Een van de randvoorwaarden is de
begeleiding en coaching die jobcoaches van de Atlant Groep verzorgen om medewerkers die
ondersteuning te bieden die noodzakelijk is. Dat kan per individuele medewerker verschillen.
Dat betekent dan ook dat binnen meer algemeen opgezette projecten er op individueel niveau
sprake is van maatwerk. De jobcoaches hebben allen de post HBO opleiding Individuele Traject
Benadering gevolgd. Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in zowel opleidingen gericht op
individuele coaching, NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren), systeemopstellingen, als in
opleidingen met betrekking tot specifieke problematieken (signaleren problematisch
middelengebruik, Liberman).
Door de aard van de functie wordt er veel kennis en methodische vaardigheden van een
jobcoach gevraagd. Bij jobcoaching is er immers vrijwel altijd sprake van een strikt individuele
begeleiding van de cliënt binnen een grote diversiteit van bedrijven, waar de Begeleid
Werkende vaak de enige medewerker met een specifieke beperking is. De jobcoach is daarbij
vaak de “spin in het web” van de cliënt en zijn of haar thuissituatie , de werkgever, de
subsidieverlener en het sociale netwerk (UWV, GGZ, MEE, ORO, Novadic, Saldo Plus,
enzovoort).
Daarom is het van groot belang dat Dariuz® is ontwikkeld. Via dit instrument kan goed worden
vastgesteld wat de beginsituatie [diagnose] van een kandidaat is. Vervolgens kan in beeld
gebracht worden wat de eventuele groeimogelijkheden [ontwikkelpotentieel/assessment] van
een kandidaat zijn, en tenslotte kan bepaald worden wat de loonwaarde [via objectieve
loonwaardemeting] van de betrokken kandidaat op een bepaald moment is.
Juist deze drie elementen zien we terug in ons primair proces [zie schema hierna]. Omdat de
Atlant Groep over adequate infrastructuren beschikt, is zij ook in staat kandidaten in een parallel
traject zowel te trainen als het getrainde te laten praktiseren in reële werksituaties met
individuele begeleiding en coaching. Met een gestandaardiseerd instrument om zo objectief
mogelijk de loonwaarde vast te stellen, kan er met werkgevers ook op een zakelijke wijze
onderhandeld worden over de loonkostensubsidie waarvoor zij in aanmerking komen en de
eventuele aanpassingen in de werkomgeving die noodzakelijk zijn.
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Op een dergelijke wijze zouden vertegenwoordigers van de diverse
doelgroepen in een vorm van Begeleid Werken structureel geplaatst
kunnen worden. Daarmee wordt voorkomen dat deze mensen via een
soort draaideursystematiek steeds weer in een tijdelijke baan
afgewisseld met een uitkering terecht komen. Een dergelijke beweging
is weinig motiverend en maatschappelijk wordt het rendement van deze
groep steeds lager en de kosten steeds hoger.
Door verdere ontschotting van geldstromen kan een gedeelte van de
uitkeringsgelden die door plaatsing van kandidaten niet meer nodig
zijn, deels structureel worden ingezet voor de financiering van de
loonkostensuppletie. Slagen deze medewerkers er vervolgens in om
toch op een hoger niveau te gaan functioneren -onderbouwd
Via Begeleid Werken werkt René al meer
met een nieuwe loonwaardebepaling- dan kan de
dan 12,5 jaar bij Gouderak in Someren
loonkostensubsidie mogelijk ten dele worden verminderd en in het allerbeste geval zelfs worden
beëindigd. Het rapport van de Commissie de Vries biedt hiervoor zeker mogelijkheden.
Medewerkers presteren in een dergelijke situatie naar vermogen en dat mag ook van hen geëist
worden. Een belangrijke meerwaarde van de Atlant Groep is de combinatie van leren en
werken binnen gecontroleerde leerwerkomgevingen. Juist voor degenen die onvoldoende
competent zijn om volledig en zelfstandig regulier te werken en die daardoor binnen de
geëigende structuren tussen de wal en het schip zijn gevallen, moet de Atlant Groep een
nieuwe kans betekenen. Het is dan van belang dat de Atlant Groep een dergelijk leertraject wel
succesvol weet aan te bieden, daar waar de eerst aangewezen instituten [VMBO en ROC, etc.]
er niet in geslaagd zijn deze kandidaten adequaat te trainen en op te leiden. Op dit moment
verzorgt de Atlant Groep opleidingen op het vlak van werknemersvaardigheden, schoonmaak,
hovenier, heftruck en horeca. We verzorgen die opleidingen en trainingen zelfstandig met eigen
docenten of in samenwerking met derden [Helicon en ROC]. In 2010 zullen ook de resultaten
van de pilot Laaggeletterdheid bekend zijn. Afhankelijk van de resultaten zal dit in het
totaalpakket worden meegenomen.
Kandidaten die via de Atlant Groep een erkend certificaat of diploma behalen zijn beter in staat
regulier werk te vinden [Wwb] dan wel een zo regulier mogelijke baan [Wsw] te vervullen.
Nadrukkelijk zullen we nader moeten bepalen met welke intensiteit en tot welk niveau training
en opleiding door de Atlant Groep dienen te worden geëffectueerd. Dat wij ons, in deze fase
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van ons primair proces, kunnen onderscheiden van
andere organisaties betekent een unique selling point
naar cliënten en afnemers/klanten.
Uiteindelijk worden medewerkers als resultante van
het doorlopen traject geplaatst [uitstroom].
Voor nieuwe kandidaat-werknemers betekent dit
dat er aan de instroomkant met behulp van Dariuz®
een individueel ontwikkelplan [IOP] of trajectplan
wordt vastgesteld. Aan dit IOP zit een bepaalde
termijn gekoppeld. Die termijn kan in tijd variëren, maar in de
nieuwe
Cao
Wsw
is als conciërge
Ad werkt
via de
Atlant
Groep
overeengekomen dat gedurende die termijn het minimumloon wordtopbetaald.
een basisschool in Laarbeek
De maximale termijn die hierbij geldt, bedraagt 5 jaar. Deze aanpassing binnen de Cao is
ingevoerd om een zo laag mogelijke drempel te hebben in het kader van uitstroom door
plaatsing in Begeleid Werken of detachering. Overigens kunnen vergelijkbare trajecten worden
afgesproken met kandidaten die op de wachtlijst staan maar nog niet kunnen worden geplaatst
in het kader van de Wsw. Gemeenten kunnen gelden uit het W-deel van de Wwb inzetten
[voorschakeltrajecten] om dergelijke kandidaten een Wwb baan aan te bieden, waarbij feitelijk
een vergelijkbaar traject kan worden afgesproken. Deze kandidaten kunnen dan vervolgens
soepel instromen binnen de Wsw indien er voor betreffende gemeente plaatsingsruimte
bestaat, waarbij ook de plaatsing zelf succesvoller kan plaatsvinden. De bestemmingsreserve
“boventallige plaatsingen”kan daarbij dit proces verder faciliteren.
Behalve voor kandidaten uit deze doelgroepen kunnen dergelijke trajecten ook voor vertegenwoordigers van allerlei andere doelgroepen worden georganiseerd. Gedacht kan hierbij worden
aan Wwb’ers, Ww’ers, Wao’ers en deelnemers Wmo. De slogan van het kabinet maar ook van
gemeenten ”iedereen werkt, leert of participeert” kan daarmee uitstekend worden ingevuld. De
ervaring die de Atlant Groep inmiddels heeft op het gebied van concrete en grotere projecten
moet gemeenten aanspreken. Het concept om burgers vooral te laten werken, ze daarvoor toe
te rusten, ze daarbij te coachen, de ontwikkelingen vast te leggen en te bewaken in plaats van
het bieden van een uitkering, is een veel socialere aanpak en levert ook maatschappelijk een
hoger rendement. Ook middels onderzoek is aangetoond dat dergelijke ‘Direct Werk’-projecten
ook voor de betrokken burgers sociaal-economisch resultaat sorteren. Mensen voelen zich
meer onderdeel van de maatschappij en staan niet langer aan de kant. Op deze manier wordt
mensen weer perspectief geboden.
De uitstroom die de Atlant Groep realiseert, geschiedt in de vorm van Begeleid Werken en
individuele- of groepsdetachering. Als dat niet mogelijk is dan is plaatsing binnen een van onze
Beschermd Werkenlocaties de vangnetoptie. Plaatsing van medewerkers geschiedt qua
aantallen en activiteiten waarop geplaatst wordt overeenkomstig wat de modernisering van de
wet feitelijk beoogt. Men noemt dit ook wel de re-integratieladder waarbij zoveel mogelijk
regulier, daarna Begeleid Werken en daarna gedetacheerd wordt geplaatst. Voor 2010 gaan we
vooralsnog uit van een taakstelling van 1.504 arbeidsjaren. Met het plaatsen van medewerkers
in het kader van Begeleid Werken staat de Atlant Groep aan de top in Nederland. In de
begroting van 2010 gaan we uit van 215 arbeidsjaren binnen deze regeling.
Op begrotingsniveau is 78% van onze Sw-medewerkers geplaatst via Begeleid Werken of
extern gedetacheerd. Bij de groepsdetachering Dorel, die qua volume de meeste werknemers
heeft [485] werken behalve onze eigen medewerkers ook nog medewerkers via collegabedrijven, evenals een aantal uitzendkrachten. Deze medewerkers vormen als het ware een
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schil rondom onze eigen medewerkers. Indien er fluctuaties optreden als gevolg van
aanpassingen in het aantal te produceren eenheden dan zullen de eerste aanpassingen met
betrekking tot de personele bezetting binnen die schil plaatsvinden. Van onze medewerkers
werkt ruim 15% wel extern, maar nog via een eigen activiteit [groenvoorziening]. Daarnaast is
een beperkt aantal medewerkers intern geplaatst op individuele functies.
Circa 7% van onze medewerkers is geplaatst in een meer beschermde werkomgeving. Voor
deze laatste groep medewerkers proberen we lokaal, dat wil zeggen binnen elke gemeente,
een basisinfrastructuur te realiseren of in stand te houden. Hierdoor is de faciliteit laagdrempelig
en kan deze ook gebruikt worden om te komen tot participatie van burgers in het kader van reintegratietrajecten in de vorm van een Wwb-baan via Atlant Direct Werk B.V. of vanuit de Wmo
dan wel gelegenheid bieden voor arbeidsgerelateerde dagopvang. Overigens zijn de GGZ met
hun arbeidsmatige opvang en inmiddels ook voor een deel de Stichting Maatschappelijke
Opvang [SMO] gehuisvest op onze hoofdvestiging. Medio 2010 zal een verdubbeling
plaatsvinden van het aantal werkplekken. Uiteraard zal daar waar er sprake is van dagopvang
zo veel mogelijk samenwerking worden gezocht met deze partner in de keten. Dat geldt
andersom ook voor de uitstroom vanuit de dagopvang naar een Wsw-baan.
In het voorgaande hoofdstuk is er in het kader van het primair proces al ingegaan op het
fenomeen Beschermd Werken. Voor een aantal medewerkers binnen de Wsw zal plaatsing
binnen een van de locaties die er in dit kader inmiddels zijn tevens de eindsituatie zijn, en voor
een aantal andere Wsw‘ers [kandidaat-medewerkers en medewerkers] kan plaatsing onderdeel
zijn van een specifiek maatwerk-ontwikkel-traject. Dergelijke trajecten kunnen uiteraard ook
voor vertegenwoordigers uit andere doelgroepen worden gerealiseerd.
Bij de verschillende hierboven genoemde activiteiten horen verschillende kostenstructuren. Van
sommige activiteiten zijn de integrale kosten lager dan het subsidiebedrag per arbeidsjaar, bij
andere activiteiten vallen deze kosten hoger uit. De kracht van de Atlant Groep is dat zij door de
gekozen opzet een diversiteit van activiteiten kan bieden waardoor iedereen een passend
aanbod kan worden gedaan, binnen de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.
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6.

Strategische keuzes

6.1

Marketing en communicatie

Marketing en communicatie zijn belangrijke activiteiten binnen de Atlant Groep ter realisering
van haar doelstellingen en daarmee een van de belangrijke strategische keuzes van het bedrijf.
Het feit dat de organisatie inmiddels anders is ingericht en een aantal onderdelen is
verzelfstandigd, betekent dat afhankelijk van werkgebied en/of bedrijfsonderdeel andere
concepten en een andere focus nodig zijn. Het uitgangspunt wat positionering betreft is dat de
overkoepelende Atlant Groep leidend is. Atlant Re-integratie B.V. wordt binnen haar eigen
werkgebied als separaat onderdeel gepresenteerd, binnen de overall huisstijl. Datzelfde geldt
voor Atlant Catering B.V.
Het proces waar de Atlant Groep en haar onderdelen voor staan, is een proces gericht op
instroom, doorstroom en uitstroom naar de arbeidsmarkt [primair proces]. De marketing- en
communicatie-inspanningen zullen zich dan ook richten op deze procesonderdelen.
Voor wat betreft de instroomfase maken we een onderscheid op drie niveaus:
1) Op het niveau van gemeenten, bedrijven en UWV met betrekking tot het verwerven van reintegratie- en dienstverleningscontracten.
2) Op het niveau van casemanagers en personeelsconsulenten, aangezien zij degenen zijn
die de daadwerkelijke trajectopdrachten verlenen.
3) Op het niveau van de individuele cliënt [IRO, PGB] om brede doelgroepen tot en met mboniveau te interesseren voor duurzame re-integratie via de Atlant Groep.
In de doorstroomfase wordt waarde toegevoegd door een cliënt zo snel mogelijk ‘geschikt’ te
maken voor duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Hierin is met name de relatie en
afstemming met ketenpartners van belang, evenals met de cliënt zelf.
In de uitstroomfase worden cliënten extern geplaatst via ons
netwerk van partners. Daarom is voor ons het verder
uitbouwen/verdiepen van het Atlant Partnership van groot
belang. Het Atlant Partnership is een initiatief van een aantal bedrijven en instellingen met
maatschappelijke ambities in de regio Helmond. Deze onafhankelijke stichting wil haar steentje
bijdragen om mensen die moeilijk aan werk komen [meer] kansen te bieden op een baan.
Deelname van de Atlant Groep aan deze community is gericht op:
 het verstevigen van de relatie met het reguliere bedrijfsleven, overheden en nonprofitorganisaties;
 het verdiepen van de relatie met de gemeente en sturen op contract compliance en
preferred suppliership;
 het uitbouwen en ontwikkelen van nieuwe concepten voor de markt in de vorm van
arbeidscontracten, leerwerkconcepten enzovoort;
 het verder professionaliseren van de Atlant Groep als netwerkorganisatie.
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Creëren van waarde voor stakeholders
We kennen verschillende stakeholders die voor het bedrijf steeds belangrijker worden en
waarmee een goede relatie essentieel is. Het gaat hierbij om organisaties, instellingen of
groepen personen die op een of andere wijze belangrijk zijn voor of belang hebben bij het
functioneren van onze organisatie:
 gemeenten
 medewerkers
 maatschappelijke organisaties
 cliënten
 bedrijven
Gerichte acties zijn nodig om uit te leggen wat het beleid van de Atlant Groep betekent voor de
stakeholders, wat de voordelen ervan zijn voor de medewerkers, cliënten en partners en welk
resultaat ermee behaald wordt.
Ter ondersteuning van onze inspanningen wordt een mix aan marketing- en
communicatiemiddelen ingezet. De planning en inzet van de verschillende middelen wordt
gedetailleerd beschreven en toegelicht in het marketing- en communicatieplan dat jaarlijks
wordt opgesteld. In 2010 gaan we nog meer gebruik maken van de mogelijkheden van internet
[bijvoorbeeld voor communicatie met de medewerkers] en kan de Atlant Groep op een eigen
web-based wijze met al haar stakeholders op een digitale en interactieve wijze communiceren
en daarbij ook zaken doen.

6.2

Bestuurlijk-politieke verhoudingen

Mede als gevolg van de nieuwe wetgeving Wsw is de Gemeenschappelijke Regeling
aangepast. De verordende bevoegdheid is weer terug gelegd bij de gemeenteraden en
gemeenten moeten nadrukkelijk invulling gaan geven aan de ‘wat’-vraag. De Atlant Groep komt
meer in de positie van een uitvoeringsorganisatie die invulling geeft aan de opdrachten die
aangesloten gemeenten vastleggen. Omdat alle betrokken partijen nog moeten wennen aan de
nieuwe rolverdeling heeft het bestuur van de Atlant Groep de directie opdracht gegeven om
door te gaan op de ingeslagen weg aangezien die in zeer grote mate tegemoet komt aan de
doelstellingen van de nieuwe Wsw. De gemeenten dienen nadrukkelijk invulling te geven aan
het regionale arbeidsmarktbeleid, waarbij er aan de ene kant sprake is van verdergaande
decentralisatie van bevoegdheden en de financiële middelen op gemeentelijk niveau en aan de
andere kant een toenemende ontschotting waarbij het de vraag is óf en zo ja welke,
afzonderlijke regelingen in stand blijven. De Atlant Groep kan uiteraard bij de uitvoering, maar
ook bij de beleidsontwikkeling als partner van de gemeenten optreden [deze gemeenten zijn
immers de eigenaar van de Atlant Groep] om zodoende het gewenste resultaat in de vorm van
uitstroom en participatie te effectueren, processen te vereenvoudigen en de inzet van
maatschappelijke middelen uiteindelijk te verminderen. De aangesloten gemeenten werken
inmiddels met een coördinerend beleidsadviseur. Deze beleidsadviseur is de spil tussen
gemeenten en de Atlant Groep, waarbij de “wat”-vraag wordt ingevuld en de discussie over de
strategische ontwikkelingen wordt gevoerd. Om dit te structureren komt de werkgroep
Strategisch Overleg regelmatig bijeen.
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De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling biedt een ruimer kader voor de samenwerkende
gemeenten op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid. We signaleren de mogelijkheid het
onderdeel participatie binnen de Wmo te betrekken bij het concept maatschappelijke activering
en zorgverlening, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Onderdeel van de Wmo is het laten
participeren van groepen burgers in de maatschappij. Participeren is natuurlijk op meerdere
gebieden mogelijk; zo kunnen burgers vanuit een Wmo-invalshoek worden geactiveerd door ze
stages te laten lopen en activiteiten uit te laten voeren in het kader van zorgverlening. Daarom
wil de Atlant Groep als werkgever van meer dan 2.000 medewerkers ook graag participeren in
de ontwikkeling van het regionale arbeidsmarktbeleid.
Het Werkplein concept wordt inmiddels verder uitgewerkt. Het nieuwe UWV Werkbedrijf werkt
daarbij steeds intensiever samen met de diverse gemeenten. Inmiddels maken ook de
gemeente Laarbeek en de gemeente Geldrop-Mierlo deel uit van het Werkplein. Deze
toenemende samenwerking vormt een vruchtbare bodem voor het verder uitwerken van een
regionaal arbeidsmarktbeleid.

6.3

Personeel en organisatie

1) Als gevolg van het herontwerp van ons Primair Proces [instroom-doorstroom-uitstroom] is
de organisatiestructuur in 2009 aangepast. Tevens heeft de oprichting van Atlant Direct
Werk B.V., Atlant Re-integratie B.V. en Atlant Catering B.V. een organisatorische vertaling
gekregen. Als gevolg van de verdere uitwerking van het Primair Proces zien we ook dat
functies veranderen, dat andere competenties nodig zijn en dat een verdere
professionaliseringsslag gemaakt moet worden.
2) Binnen het nieuwe functieprofiel van werkleider, dat beter aansluit bij de kanteling van onze
organisatie, zijn andere competenties van belang dan voorheen. Een gevolg daarvan moet
ook zijn dat de kwaliteit van communicatie toeneemt.
3) Om onze medewerkers zo regulier mogelijk te plaatsen
worden medewerkers getraind en opgeleid. Omdat er een
hiaat werd geconstateerd tussen de opleidingen op MBO 1
niveau en het leer- en trainvermogen van een deel van onze
medewerkers hebben we samen met ROC Ter AA het
initiatief genomen om een aangepast maatwerk leer- en
trainingsprogramma op te zetten. Het biedt medewerkers de
kans op verschillende onderdelen certificaten te behalen.
Indien men erin slaagt een reeks certificaten te behalen kan
hiermee alsnog het MBO 1 niveau worden gerealiseerd.
Dit moet in een aantal gevallen leiden tot certificaten op het
gebied van:
• basis werknemersvaardigheden
• schoonmaak
• groen [hovenier]
• assemblagemedewerker
• logistiek medewerker
• medewerker horeca
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Om bestaande subsidiemogelijkheden aan te boren wordt samenwerking gezocht met een
partner/specialist op dit gebied.
4) Vanwege de instroom van medewerkers en re-integratiecliënten met meer psychische
handicaps wordt extra geïnvesteerd in kennis maar vooral in het ontwikkelen van
vaardigheden op dat gebied van werkleiders, jobcoaches en participatiecoaches.
5) Het ontwikkelen van de set normen en waarden die voor de Atlant Groep van toepassing
zijn en daarmee de gewenste cultuur binnen de Atlant Groep bepalen.

6) Alle herindicaties worden overeenkomstig wet- en regelgeving en de daaraan gekoppelde
termijnen afgerond en bij het UWV Werkbedrijf aangeboden.
7) Sociale Controlling monitoort de afgesproken procedures in het kader van het ziekteverzuim
en de rol van de leidinggevende daarin en rapporteert hierover aan de betreffende
afdelingsmanager.
Voor wat betreft de ambtelijke medewerkers en de medewerkers binnen de Cao Welzijn
blijven de eerder vastgestelde percentages van toepassing.
Het ziekteverzuimpercentage bij de groep Wiw is momenteel nog fors en Sociale
Controlling zal dan ook samen met de leidinggevende en bedrijfsartsen het initiatief nemen
te komen tot een aanpak om de vastgestelde 12,5% [inclusief langdurig zieken] ook
daadwerkelijk te realiseren.
Voor de groep Wsw vindt evaluatie plaats van het project om met name de verzuimduur per
ziektegeval te reduceren. Het verzuimcijfer voor de medewerkers in de Wsw moet,
vooralsnog, dan naar 12,5% worden teruggebracht. Door de combinatie verantwoordelijkheid leidinggevende, een coachende bedrijfsarts en de eigen verantwoordelijkheid van de
medewerker moet uiteindelijk een lager ziekteverzuim ook bij de Wsw haalbaar zijn.
Rechtspositie
Ambtelijk
Welzijn
Wiw
Wsw
Wwb

Doelstelling
ziekteverzuim
5%
5%
10%
12,5%
15%

We zien met name bij de nieuwe instroom kandidaten met psychische problemen in
combinatie met over het algemeen complexere persoonlijke- en omgevingsfactoren. De
dalende tendens bij het ziekteverzuim bij de Wsw is mede hierdoor gestopt. Toch zien we
bij vergelijkbare groepen medewerkers opmerkelijke verschillen in ziekteverzuimgegevens.
Onze conclusie is en blijft dat met name de rol van de direct leidinggevende bij het
ziekteverzuim cruciaal is.
8) Bij het profiel van de werkleider zullen competenties op dit gebied nadrukkelijk worden
meegenomen. Op dit moment werken wij met twee arbodiensten. De pilot waarbij de rol van
de leidinggevenden nog nadrukkelijker in beeld komt wordt in 2010 verder uitgebreid.

Ondernemingsplan 2010 - 2011

pagina 22 van 49

9) Daar waar sprake is van de werking van de Wet verbetering poortwachter worden de
daarbij noodzakelijke acties uitgevoerd, het dossier volledig opgebouwd en procedures met
betrekking tot beëindiging van het dienstverband adequaat afgerond.
10) Het opzetten van een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning en op basis hiervan
het ontwikkelen van opvolgscenario’s. Het nieuwe, op Navision gebaseerde, personeel- en
salarisprogramma Merc@sh dient hiervoor de juiste randvoorwaarde te scheppen.

6.4

Informatie- en communicatie technologie

De Atlant Groep blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat een goede informatievoorziening
strategisch van cruciaal belang is. Door adequate ICT faciliteert de Atlant Groep als
netwerkorganisatie haar relaties met maatwerk communicatieconcepten en maakt daardoor een
doelgerichte en doelmatige interactie mogelijk. Voor het realiseren van de informatievoorziening
worden door de Atlant Groep drie systemen gebruikt, namelijk Navision [financieel/projecten],
CVS [CliëntVolgSysteem] en Merc@sh [personeels- en salarisadministratie].
Door het nieuwe personeel- en salarisprogramma Merc@sh is met de verdere integratie een
flinke stap gezet. Tevens wordt het eigen klant-volg-systeem dusdanig verder ontwikkeld dat
het voldoet aan het door de Atlant Groep opgestelde functionele model. Gezien de door ons
gekozen functionaliteit is dit systeem ook te gebruiken door het UWV Werkbedrijf en de afdeling
Werk & Inkomen van de gemeenten. Vanwege de ontwikkelingen op de markt [Werkplein] en
de praktijk dat er op gemeentelijk niveau ook geautomatiseerde programma’s zullen blijven. De
Atlant Groep is op dit moment terughoudend met een verdere integratie van het CVS systeem
binnen de andere Microsoft Office oplossingen. Voorkomen moet worden dat de Atlant Groep
aan de ene kant een zeer modern klant-volg-systeem ter beschikking heeft, maar dat klanten
toch blijven vragen om informatievoorziening die gekoppeld is aan hun eigen systeem waardoor
de Atlant Groep uiteindelijk wordt geconfronteerd met dubbele vastlegging. De implementatie
van Dariuz® binnen onze werkprocessen is inmiddels gerealiseerd.
Dat geldt ook voor de implementatie van Sharepoint en de implementatie van Office 2007. De
totale informatievoorziening wordt daardoor op een meer gebruikersvriendelijke wijze
aangeboden, waardoor alle voor gebruikers relevante faciliteiten beschikbaar zijn en zij minder
worden geconfronteerd met informatieballast.
Met ingang van 2010 wordt onze informatievoorziening via de kubustechnologie gerealiseerd.
De kubussen selecteren uit de eerder genoemde systemen de relevante data en maken daar
een nieuw databestand van. De gedefinieerde informatie wordt vervolgens automatisch hieruit
gedestilleerd.
In het kader van het Atlant Partnership heeft inmiddels de samenwerking met Toolbox 55 geleid
tot een matchings- en communicatiesysteem. Door toepassing van Toolbox 55 zijn Partners van
het Atlant Partnership in staat digitaal en interactief vraag en aanbod van zowel vacatures als
kandidaten uit te wisselen. Dat geldt ook voor dienstverlening die Partners zelf bieden of
waaraan ze behoefte hebben. Hoofddoelstelling blijft daarbij medewerkers en diensten van de
Atlant Groep te benutten, maar biedt Partners velerlei andere mogelijkheden. Het concept
Poortwachtercentrum zou binnen deze omgeving op een prima wijze invulling kunnen krijgen.
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Door gebruik te maken van de ICT-technologie [webenabled werken] zijn er zowel voor de
klant/partner als voor onze eigen medewerkers mogelijkheden om werkplekonafhankelijk
interactief te kunnen functioneren, waarbij alle opties beschikbaar zijn op de plek en het tijdstip
die de gebruiker uitkomt en waarvoor hij/zij geautoriseerd is.

6.5

Medezeggenschap

Het functioneren van de OR blijft een belangrijk facet voor de directie. De ontwikkelingen die de
Atlant Groep heeft doorgemaakt zijn mede mogelijk geweest door de wijze waarop de OR dit
proces heeft gevolgd en beïnvloed.
De OR is voor de directie een partner in business die vroegtijdig wordt ingeschakeld bij de
strategieontwikkeling. De OR vormt hierbij voor de directie een prima klankbord door haar
constructieve en positiefkritische inbreng. Dat is alleen mogelijk als er sprake is van een
zelfbewuste OR die uiteraard verantwoordelijk is voor de eigen koers.
Behalve bij strategische ontwikkelingen speelt de OR ook een belangrijke rol bij de
totstandkoming en monitoring van het sociaal beleid. Omdat medewerkers als gevolg van
Begeleid Werken en detachering feitelijk meer bij andere organisaties werkzaam zijn wordt de
relatie tussen medewerkers en bedrijf [Atlant Groep] losser. Medewerkers krijgen een andere
focus en dat betekent zowel voor directie als OR dat de afstand met de medewerker groter
wordt. Een belangrijk punt van aandacht is dan ook om deze gewenste ontwikkeling [uitstroom/
plaatsing in een reguliere werkomgeving] te vertalen in een passende vertegenwoordigingsoplossing. Dat is mogelijk een van de oorzaken dat de OR verkiezingen zoals die voor juni 2009
stonden gepland, geen doorgang hebben gevonden. Helaas moeten we constateren dat onder
de medewerkers de animo om een van de 15 zetels te willen bezetten onvoldoende aanwezig
is. Dat betekent dat voor de huidige zittingsperiode van de OR 13 zetels zijn bezet.

6.6

Financiën

We zullen verder invulling geven aan een adequaat treasurybeleid. In 2010 zal dit via een
nieuw statuut door het bestuur worden vastgesteld. Daarbij gaat het om de beheersing -door
besturing en bewaking- van financiële posities en de aan deze posities en stromen verbonden
kosten en risico's. De laatste ontwikkelingen op financieel gebied als gevolg van de kredietcrisis
tonen aan dat een laag risicoprofiel mogelijk wel leidt tot lagere opbrengsten maar dat de
zekerstelling van die middelen gegarandeerd is.
Uitgangspunt is een degelijke en solide financiële positie, waarbij de omvang van het vreemd
vermogen substantieel verlaagd is c.q. verlaagd zal worden. In 2009 is inmiddels de eerste
fixed lening van € 3.886.903,00 afgelost. De bestemmingsreserve voor het aflossen van de
resterende fixed lening is op voldoende niveau om in maart 2010 ook de lening van
€ 2.268.901,00 af te lossen. Het totale vreemd vermogen wordt hierdoor substantieel verlaagd,
hetgeen een positieve invloed heeft op de solvabiliteit van de Atlant Groep.
De Atlant Groep heeft een adequaat weerstandsvermogen nodig om incidentele tegenvallers
zelf te kunnen opvangen alsmede bestemmingsreserves voor het kunnen doen van bepaalde
uitgaven. Ook door de nieuwe juridische structuur dient het noodzakelijke weerstandsvermogen
van de nieuwe juridische entiteiten adequaat te zijn gerealiseerd.
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De verdere professionalisering van de Planning & Control cyclus wordt doorgezet, waarbij
getracht wordt een zo goed mogelijke afstemming ervan met de gemeentelijke Planning &
Control cyclus te krijgen alsmede met de planning van de andere verbonden partijen. Deze
Planning & Control cyclus behelst de coördinatie- en afstemmingscyclus met betrekking tot de
[financiële] processen binnen de organisatie, inclusief bewaking van de uitvoering van
activiteiten middels voortgangsrapportages.

6.7

Optimalisatie bedrijfsvoering

Bedrijfsprocessen zijn inmiddels vanuit het vastgestelde primair proces heringericht met als
uitgangspunt het resultaat voor de klant in plaats van het belang van het betreffende
organisatieonderdeel.
Deze bedrijfsprocessen worden met adequate ICT-oplossingen ondersteund. Hierbij zal door
toepassing van de uitgangspunten van het AAP-project bij alle bedrijfsprocessen de
betrouwbaarheid van de informatie verbeteren, de controle op het proces toenemen en
uiteindelijk het resultaat stijgen.

AAP staat voor:
Accountability
Assurance
Performance

de betrouwbaarheid van informatie binnen de organisatie
het ‘in control’ zijn van de bedrijfsprocessen
het realiseren van resultaten en doelstellingen van de organisatie

Door het afronden van tijdelijk geparkeerde EPO-projecten worden daarnaast oplossingen
geïmplementeerd waardoor de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening verbeterd en transparanter worden. Met kwalitatief betere medewerkers meer doen.
Alle afdelingsmanagers kijken uiteraard ook zelf kritisch naar hun eigen bedrijfsprocessen en
doen voorstellen om het resultaat en daarmee de subsidiebehoefte per productieve fte te
verbeteren.

6.8

Optimalisatie locaties en huisvesting

De locatie van de Atlant Groep aan het Montgomeryplein is door vernieuwbouw gerevitaliseerd.
Dat betekent dat de resterende opvang- en productieafdelingen [Beschermd Werken Atlant
Groep], GGZ, Zebra en SMO ook zijn aangepast aan het niveau dat de rest van deze locatie
uitstraalt. Samen met het Werkplein is er sprake van een locatie met uitstraling die goed
aansluit bij de centrumontwikkeling en Suytkade. Dit concept wordt verder uitontwikkeld in
2010. Op verzoek van de gemeente Helmond wordt in oktober 2009 gestart met de uitbreiding
van het Werkplein met circa 1.550 m2. Het bestuur van de Atlant Groep heeft ingestemd met de
betreffende investering. In 2010 zal ook de tweede fase SMO worden gerealiseerd. Mede als
gevolg van deze projecten zullen we de locatie aan de kant van de Churchilllaan opnieuw
herinrichten. Tevens zal ook geanticipeerd worden op het realiseren van enige reserveruimte
voor onze eigen organisatie.
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De uitstraling van onze hoofdvestiging past ook bij het bedrijf dat we nu zijn en reflecteert niet
alleen een extern beeld maar sluit ook zeker intern aan bij onze medewerkers. Onze
medewerkers verdienen een professionele, veilige en prettige werkomgeving.
Het vernieuwde opleidings- en bedrijfsrestaurant dient daarbij als ontmoetingspunt voor allen
die verbonden zijn met de Atlant Groep, waaronder de deelnemers van het Atlant Partnership.
Overigens zijn we hier vooralsnog beperkt door de ruimte die de afgegeven vergunning ons
momenteel biedt. Een eventuele verplaatsing van dit onderdeel behoort tot de mogelijkheden.
De exploitatiekosten voor onze huisvesting zijn substantieel teruggebracht, mede door
toepassing van goede energetische oplossingen die gericht zijn op het verminderen van
energiegebruik en duurzaamheid.
Als gevolg van de uitbreiding van het Werkplein en het onderbrengen van het onderhoud van
het materieel van onze groenactiviteiten is ervoor gekozen de groenactiviteiten in z’n geheel te
verplaatsen. De groenactiviteiten zijn ondergebracht op locatie bij een partner. Vanuit deze
nieuwe werkomgeving kunnen ook gemakkelijker nieuwe samenwerkingsconcepten worden
gebouwd.
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7.

Planning & Controlcyclus

13 januari 2009

Kick Off Strategie Ondernemingsplan 2010 - 2011 directie

10 februari 2009

Strategiedag directieteam + management

02 maart 2009

Strategiedag bestuur + raad van advies + directie

14 maart 2009

Contourennota 2010 – 2011 toezenden aan het bestuur.

06 april 2009

Toezenden Contourennota aan colleges van B&W van de
aangesloten gemeenten en de Ondernemingsraad.

14 april 2009

Strategiedag directie met ondernemingsraad

07 mei 2009

Reactie op Concept Contourennota ontvangen van gemeenten.

25 mei 2009

Concept Contourennota vastgesteld door bestuur

01 juni 2009
29 juni 2009

30 juni 2009
03 juli 2009

19 oktober 2009

14 december 2009

21 december 2009

11 januari 2010

Ondernemingsplan 2010 - 2011

• Bespreken concept Ondernemingsplan en globale begroting
2010 door de directie.
• Vaststellen definitieve uitgangspunten Begroting 2010.
• Concept Ondernemingsplan 2010 - 2011 vastgesteld door
het bestuur.
• Vaststellen Globale Begroting 2010.
Globale begroting toezenden aan Provincie.
Versturen begrotingsbrief met betrekking tot het realiseren van
de begroting 2010 aan management.
Bespreken met Raad van Advies:
• Concept ondernemingsplan 2010-2011
• Concept begroting 2010
Bespreken in Ondernemingsraad
• Concept Ondernemingsplan 2010 - 2011
• Concept Begroting 2010
Vaststellen door bestuur:
• Definitief Ondernemingsplan 2010 - 2011
• Begroting 2010
• Definitief vaststellen Afdelingsplannen 2010
• Ondertekenen Managementcontract
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Bijlage 1:
begroting 2010
& meerjarenraming
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 1a

Begroting 2010

(x € 1.000)
Netto omzet
Facturering Wwb
Mutaties in voorraden gereed
product en onderhanden werk
Grond- en hulpstoffen
Uitbesteed werk en
andere externe directe kosten
Doorgefact.Wwb van Atlant Direct Werk B.V.
Toegevoegde waarde

Realisatie 2008
lasten
baten
21.700

Begroting 2010
lasten
baten

21.228
2.087

20.570
2.128

32
454

468

400

2.536

2.314
2.087

1.800
2.128

Overige bedrijfsopbrengsten
Netto opbrengsten
Lonen Wsw
Lonen Welzijn
Lonen ambtelijk
Lonen Wiw
Lonen Wwb
Lonen overigen
Kosten begeleid werk
Afschrijvingskosten
Rentelasten
Overige bedrijfskosten
Totaal kosten

Begroting 2009
lasten
baten

18.678

18.446

18.370

1.480

1.285

1.334

20.158

19.731

19.704

36.328
5.919
3.930
1.087
914
22.232
1.298
89
5.175

36.129
6.242
3.993
1.009

37.187
6.749
4.118
942

2.875
1.406
197
7.091

2.932
1.448
119
6.053

56.970

58.942

59.548

Bedrijfsresultaat

36.812-

39.211-

39.844-

Budget Rijk (via gemeenten)
Budget boventalige
Subsidies Wwb
Overige subsidies
Totaal bijdragen

39.338
985
242
40.565

39.184
27
39.211

39.430

3.753

-

387-

-

387-

Operationeel resultaat
Dividend aan gemeenten
Bijzondere lasten-baten

185

Resultaat
Dotaties aan reserves
Onttrekking uit reserves:
-Personele knelpunten
- Bestemmingsreserve boventallige plaatsingen
Resultaat voor bestemming
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27
39.457

260
3.828

256
120
267

22
3.594

-

-
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Bijlage 1b

Meerjarenraming
2010

Budget Rijk
Begeleid Werken
Lonen Wsw

2011

2012

2013

2014

39.430
2.932
37.187
689-

40.021
3.041
37.881
900-

40.622
3.151
38.588
1.118-

41.231
3.264
39.310
1.344-

41.850
3.380
40.046
1.577-

27
1.334
672
18.370

27
1.446
573
18.920

27
1.475
384
19.486

27
1.504
188
20.070

27
1.534
1520.671

19.042

19.493

19.870

20.257

20.655

6.749
4.118
942
1.567
6.053

7.101
4.042
941
1.657
6.114

7.465
3.963
940
1.657
6.176

7.838
3.882
938
1.657
6.238

8.224
3.798
937
1.657
6.301

19.429

19.854

20.200

20.553

20.917

Dotaties reserves

387

387

387

387

387

RESULTAAT

-

25

57

91

125

Overige inkomsten
Bijdrage overige subsidieregelingen
Overige bedrijfsopbrengsten
Toegevoegde waarde

Overige uitgaven
Lonen Welzijn
Lonen Ambtelijk
Lonen Wiw
Kapitaallasten
Overige kosten/inkomsten
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Bijlage 2:
formatieve
taakstelling
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 2

Formatieve taakstelling
Totaal
prod.
ind.

Directie
Directie
Communicatie
Totaal directie

-

1,00
3,00
4,00

Concernstaf
Directie
Staf
Directie-secretariaat
FC CA
FC ICT
SC overhead
SC P&O
SC (her)indicatie
Gebouwenbeheer
Techn.onderst.+mag
Totaal CS

-

1,00
9,02
5,17
10,50
8,50
4,00
15,34
4,80
0,80
59,13

70,35
225,00
450,00
13,00
758,35

1,00
6,00
4,00
8,60
12,40
11,40
24,80
0,80
69,00

11,20
215,00
189,78
269,29
37,03
722,30
1.480,65

5,67
7,22
12,71
4,44
1,25
31,29
163,42

Projecten
Besch. werken overhead
Besch. werken intern
Besch. werken extern
groen overhead
Groen (incl.bedrijfsschool)
Dorel overhead
Dorel
Dorel detacheringen
Totaal projecten
Det./BW/Re-int.
Overhead
Bedrijfsadministratie
Re-integratie
Begeleid werken
Det. Begeleiding
Det. Individueel
Det. Groep
WIW
Totaal Det./BW/Re-int.

Dagopvang in besch.werk
Langdurig zieken
SE
Voormalig personeel
Bovenformatief geplaatst
Totaal overigen
Totaal FTE
Totaal Arbeidsjaren
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30,00
30,00
1,30
61,30
1.675,37
1.705,37

Wsw
prod.
ind.

Wiw
prod.

Welzijn
prod.
ind.

Ambtelijk
prod.
ind.

1,00
-

-

-

-

1,00
1,00
2,00

-

4,00

70,35

3,00
1,00
7,00
3,00
4,10
1,00

222,00
450,00
13,00
755,35

19,10

3,00
3,00

-

42,13

1,00
1,80
1,80
0,80
-

13,00

1,00
3,00
3,00

-

-

2,00
3,50
21,00

3,00

33,50

3,00

2,67
5,22
10,40

215,00
180,00
260,00

0,80

2,89
5,79
37,03
37,03
37,03

19,08
19,08

1,60
7,40
3,80
2,80
0,80
16,40

3,00
1,00

12,71
1,44

0,55
1,55
24,65

1,00

1,00
2,60
1,00
3,00

5,42
3,17
5,50
8,50
3,00
13,54
3,00

1,00

655,00
1.410,35

-

3,00
6,89
3,50

0,70
22,74
101,37

11,19
14,19

7,00
37,40

30,00
30,00
1,30
60,00
1.465,00
1.495,00

37,03
37,03

-

1,30

120,45
120,45

52,89
52,89

Ondernemingsplan 2010 - 2011

Bijlage 3:
organigram
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 3

Organigram [alleen in definitieve versie]

Ondernemingsplan 2010 - 2011

Ondernemingsplan 2010 - 2011

Bijlage 4:
planning acties
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 4
versie]

Planning acties [alleen in definitieve
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Bijlage 5:
risicoparagraaf
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 5

Risicoparagraaf

In de risicoparagraaf wordt een aantal onderwerpen behandeld, waaraan naar onze mening
financiële consequenties vastzitten. Niet altijd is concreet aan te geven op welk moment deze
zich voordoen en welke omvang ze hebben. Het is een goed gebruik om daar waar de risico’s
benoembaar en kwantificeerbaar zijn, voorzieningen te treffen.

Kredietcrisis
Dat economische ontwikkelingen een grillig karakter kennen, wordt ook op dit moment opnieuw
aangetoond. Als gevolg van de kredietcrisis is er op dit moment sprake van een krimpende
economie. Cijfers van verschillende instanties spreken ook voor 2010 van een krimp tussen de
4 en 6 procent.
Het woord recessie is inmiddels genoemd en het vertrouwen van burgers met betrekking tot
toekomstige ontwikkelingen is wereldwijd gedaald. Uiteraard moet de Atlant Groep rekening
houden met negatieve effecten. Omdat de Atlant Groep zelf nauwelijks eigen activiteiten meer
heeft en de medewerkers van de Atlant Groep gespreid zijn geplaatst via Begeleid Werken en
individuele- en groepsdetachering zijn de risico’s gespreid. Dit is overigens geen garantie dat
niet ook de Atlant Groep geconfronteerd kan worden met negatieve effecten. In de begroting
zullen we dan ook extra voorzichtig begroten ten aanzien van de te realiseren toegevoegde
waarde.
Bedrijven zijn inmiddels gestart om tijdelijke contracten niet te verlengen en de contracten met
uitzendkrachten te beëindigen. Hierdoor komen ook de plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven, in
het kader van de Wwb onder druk te staan. In de begroting is zoals altijd uitgegaan van het
voorzichtigheidsprincipe. Opbrengsten worden zeker niet te hoog ingeschat, kosten zeker niet
te laag en het subsidiebedrag wordt meegenomen tegen de waarde zoals die op dit moment
van toepassing is. Op deze wijze kunnen negatieve economische ontwikkelingen geen extra
negatief effect sorteren.

Modernisering
Nu 2008 als overgangsjaar achter de rug is, constateren we dat voor alle betrokken partijen de
invoering van de nieuwe Wsw minder simpel is verlopen dan mogelijk vooraf ingeschat was.
Het centrale thema is dat de cliënt centraal wordt gesteld en binnen de regels van de Wsw aan
het werk gaat in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. De voorstellen die aan het
realiseren van dit doel moesten bijdragen, waren gebaseerd op drie pijlers:
1) Het versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid
De financieringssystematiek zou vereenvoudigd worden, waardoor gemeenten meer ruimte
zouden krijgen om maatwerk te leveren. In de praktijk is deze doelstelling maar beperkt
gerealiseerd. Als gevolg van het feit dat geïndiceerde inwoners van de aangesloten gemeenten
ook bij een andere sw-organisatie in dienst kunnen zijn en andersom ook inwoners van nietaangesloten gemeenten bij de Atlant Groep een dienstverband hebben, betekent dit dat er een
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continu proces in stand wordt gehouden waar geldstromen over en weer worden rondgepompt
en waarbij wisselingen in woonplaats effecten hebben op de taakstelling en de daaraan gekoppelde geldstromen op gemeentelijk niveau.
Deze problematiek blijft ook in 2010 voor de nodige risico’s zorgen. Het Wsw-budget dat aan
individuele gemeenten wordt verstrekt, is door de aangesloten gemeenten niet in zijn geheel
aan de Atlant Groep overgemaakt. De gemeenten hebben hierop een korting toegepast, van
circa € 200.000,=. De gemeenten wenden deze middelen aan voor ambtelijke capaciteit om op
die manier hun verantwoordelijkheid te kunnen invullen. Hiervan wordt o.a. de beleidsadviseur
gefinancierd die namens de aangesloten gemeenten de contactpersoon voor de Atlant Groep is
en intermediair is bij het tot stand komen van gemeenschappelijke standpunten op
beleidsniveau. Ook worden de kosten die samenhangen met de klantparticipatie hieruit
gefinancierd.
Behalve de financiële kant van de zaak is zeker ook de inhoudelijke kant een belangrijk punt
van aandacht. Doelstelling is dat gemeenten als regiehouder antwoord geven op de “wat”vraag. Gemeenten moeten het bestuur van de Atlant Groep tijdig laten weten welke
doelstellingen gerealiseerd dienen te worden. De Atlant Groep als uitvoeringsorganisatie dient
op basis hiervan de “hoe”-vraag te beantwoorden. Dat betekent dat beleidsontwikkeling en
doelstellingbepaling binnen de gemeentelijke processen dient te worden ingebed en de
Planning & Control cyclus van de gemeenten ook dient aan te sluiten op de Planning & Control
cyclus van de Atlant Groep. Voornoemde beleidsadviseur moet de nieuwe rolverdeling inhoud
geven. Belangrijkste breekpunt hierbij kan zijn dat individuele gemeenten een andere invulling
willen geven aan de ‘wat’-vraag waardoor er onvoldoende basis meer is voor
gemeenschappelijk vast te stellen doelstellingen op schapsniveau.
2) Het creëren van meer rechten voor de cliënt
Inmiddels is door de gemeenten een verordening vastgesteld die moet borgen dat cliënten
[Wsw-geïndiceerden] zelf meer invloed krijgen op hun situatie. Er is ook een regionale
cliëntenraad geïnstalleerd waarin een vertegenwoordiging van de doelgroep overleg voert over
het beleid van de gemeenten. Aandachtspunt hierbij zal ongetwijfeld zijn om binnen de huidige
wet- en regelgeving ook daadwerkelijk inhoud te geven aan de rechten.
Cliënten kunnen inmiddels digitaal inzicht krijgen in hun plaats op de wachtlijst. Doordat in de
gemeentelijke verordening sprake is van criteria op grond waarvan er sprake is van een
gewogen plaatsing afhankelijk van de doelgroep, betekent dit niet altijd dat een plaats sec op de
wachtlijst recht geeft op plaatsing. Daarvoor dient er uiteraard ook budgettaire ruimte te zijn.
Naast de subsidiegelden die gekoppeld zijn aan de gemeentelijke taakstelling kunnen
gemeenten extra financiële inspanningen [W-deel] doen om tot voorschakeltrajecten te komen
en zo mogelijk tot extra plaatsingen.
Op grond van de verordening Persoonsgebonden budget [PGB] kunnen cliënten inmiddels
zoeken naar plaatsingsmogelijkheden in het kader van Begeleid Werken en naar een alternatieve begeleidingsorganisatie. In de praktijk zien we dat van deze optie nauwelijks gebruik
wordt gemaakt. Dit beeld geldt overigens landelijk. Er is momenteel een persoon via Begeleid
Werken geplaatst die begeleid wordt door een andere organisatie.
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3) Betrekken reguliere werkgevers
Zoals genoemd bij 2 is de Atlant Groep een voorloper bij het plaatsen in het kader van Begeleid
Werken. Door het ontwikkelen van het Atlant Partnership is juist geborgd dat regionale
werkgevers zich verbonden weten met de doelstellingen van de Atlant Groep. Ook voor 2010
wordt het aantal arbeidsjaren dat wordt geplaatst in Begeleid Werken verder opgehoogd [215
arbeidsjaren].
De belangrijkste financiële risico’s die wij voorzien bij de uitvoering is dat de taakstelling als
gevolg van de gehanteerde systematiek op een lager niveau uitkomt dan in 2009. Als gevolg
van de opschoningsacties betreffende de wachtlijst kunnen er bij de vaststelling van de
taakstelling verschuivingen optreden. Indien de taakstelling per gemeente verlaagd zou worden
ten opzichte van 2009 dan kan het probleem ontstaan dat het aantal dienstverbanden
uitgedrukt in arbeidsjaren groter is dan de vastgestelde taakstelling. Omdat betreffende
taakstelling voor 2010 nog steeds niet definitief is vastgesteld, is dit erg lastig in te schatten.
Doet genoemde situatie zich voor dan is er mogelijk onvoldoende dekking tussen kosten van
het aantal geplaatste medewerkers en de subsidiebedragen gekoppeld aan de taakstelling.
Inmiddels is een bestemmingsreserve boventallige plaatsingen gerealiseerd. Hiervan worden
10 arbeidsjaren boventalligen geplaatst en is er voor arbeidsjaren regelruimte inzake de
taakstellingsproblematiek.
De Atlant Groep gaat er ook van uit dat de bonussen die het Rijk betaalt voor het realiseren van
Begeleid Werken plekken zullen worden overgemaakt aan de Atlant Groep. Deze gelden zijn
geoormerkt, hetgeen betekent dat ze voor Wsw-activiteiten dienen te worden aangewend. In de
begroting is een bedrag van € 400.000,= meegenomen dat ook specifiek wordt aangewend om
in het kader van het primair proces kandidaten, zowel intern als van de wachtlijst, te trainen en
op te leiden, om in het kader van Begeleid Werken geplaatst te worden. Indien deze
bonusbedragen onverhoopt niet zouden worden overgemaakt, ontstaat daarmee een gat in de
begroting. Samenvattend bedragen de risico’s in het kader van het uitvoeren van de Wsw in
relatie tot de subsidie zo’n € 400.000,=.

Contracten
In onze begroting gaan we uit van omzet die wordt gegenereerd als gevolg van contracten die
met opdrachtgevers worden gesloten. Het niet tijdig afsluiten van contracten dan wel het niet
expliciet benoemen van randvoorwaarden c.q. de financiële resultaten, brengt behoorlijk risico’s
met zich mee. Het gros van de contracten die betrekking hebben op het plaatsen van
medewerkers in Begeleid Werken dan wel in het kader van detachering zijn gesloten voor
langere perioden. Zeker met de grotere klanten is dit het geval. De risico’s op dat vlak zijn naar
onze mening beperkt. Daarentegen blijft het elk jaar een probleem als het gaat over het bepalen
van het budget voor re-integratieactiviteiten van de aangesloten gemeenten. Nu deze
activiteiten zijn ondergebracht binnen de Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep zouden
gemeenten de Atlant Groep kunnen inschakelen door gebruik te maken van inbesteding. Het
blijft zonder concrete afspraken uiterst lastig om de doelstellingen in het kader van re-integratie
vertaald naar omzet en resultaat te begroten. Hierbij blijft continu het risico aanwezig dat we
onvoldoende opdrachten krijgen ten opzichte van onze personele en materiële kosten. Mogelijk
dat door de coördinerend beleidsadviseur bij de verdere uitwerking en afstemming van reintegratieopdrachten een stimulerende werking uitgaat.
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Bodemsanering
De milieuonderzoeken op onze hoofdlocatie aan het Montgomeryplein zijn dusdanig gepland
dat ze in 2009 zijn afgerond. De bevindingen van de onderzoeken tot nu toe, die ook zijn
vastgelegd in een rapportage, zijn door de Atlant Groep samen met Grondmij besproken met de
gemeente Helmond. De gemeente heeft in 2009 nog aanvullende onderzoeken gevraagd om te
kunnen komen tot een definitieve rapportage. Op basis hiervan moet de gemeente een
beschikking van “Ernst en Spoed” afgeven. De Atlant Groep zal gekoppeld aan het
onderzoeksrapport een saneringsplan aanbieden. Dit saneringsplan, uitgaande van een
stabiele eindsituatie, zou zich kunnen beperken tot het monitoren van de situatie. Welk
kostenplaatje uiteindelijk aan de orde is bij deze problematiek is nog lastig in te schatten, maar
gezien de reserve die inmiddels is opgebouwd [€ 853.000,=] gaan we er vooralsnog van uit dat
we hier geen financiële risico’s lopen. Wat wel een risico is, is dat de doorlooptijd, als gevolg
van aanvullende vragen ook in 2009 niet is afgerond en dus ook in 2010 nog als risico bestaat.

Ontwikkelingen op het gebied van de onderkant arbeidsmarkt
Het concept zoals dat door de Atlant Groep is ingezet, vraagt een goede relatie met werkgevers
in de regio. Om medewerkers van de Atlant Groep te plaatsen, zijn ook goede contacten met
werkgevers een voorwaarde. De Atlant Groep is een netwerkorganisatie die samen met
werkgevers concepten ontwikkelt om onze medewerkers, maar ook andere burgers met een
afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen. Invullen van vacatures is veranderd in het
samen [her]ontwerpen van productieomgevingen om mensen met beperkingen toch maximaal
in te zetten. Een dergelijke aanpak biedt ruimte voor maatwerk voor beide partners. Het Atlant
Partnership laat zien dat werkgevers ook zeker bereid zijn om deze burgers te plaatsen. Zoals
ook door de Commissie De Vries wordt gesteld, moeten werkgevers dan niet te veel moeten
betalen, moeten de risico’s beperkt zijn en moeten zij ontzorgd worden. Een adequate
loonwaardemeting is daarbij een noodzakelijk instrument en met Dariuz® heeft de Atlant Groep
dat ook in handen.
Parallel aan deze ontwikkeling zien we de ontwikkeling van Werkpleinen. Inmiddels is het UWV
Werkbedrijf een feit. Vanuit het Werkplein concept wordt ook ingestoken op intensivering van de
relaties met werkgevers en wordt gedacht aan HRM-servicecentra om werkgevers in het MKB
te ondersteunen.
Een niet gering risico is dat beide ontwikkelingen naast elkaar worden doorgezet, waardoor er
maatschappelijk meer middelen dan noodzakelijk worden ingezet om dezelfde resultaten te
bereiken. Ook krijgen werkgevers toch weer met meer partijen te maken en worden
verschillende ICT-oplossingen bedacht. Deze parallelle ontwikkeling kan leiden tot grote risico’s
maar biedt uiteraard ook zeer grote kansen. Het op elkaar laten aansluiten van deze
ontwikkelingen, beter nog om te komen tot een integrale oplossing, lijkt voor alle partijen de
meest wenselijke oplossing.
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Resultaat re-integratie
Zoals al onder het kopje “contracten” is benoemd blijven er als gevolg van onduidelijkheid met
betrekking tot het al dan niet realiseren van voldoende opdrachten risico’s bij het uitvoeren van
dergelijke werkzaamheden. De aangesloten gemeenten hebben wel aangegeven dat men het
uitvoeren van re-integratie activiteiten door de Atlant Groep uitgangspunt vindt, maar of deze
wens in contractuele zin voldoende doorvertaald wordt naar contracten om een substantieel
deel van het gemeentelijk budget bij de Atlant Groep te besteden blijft in het kader van de
begroting nog steeds onzeker.
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Bijlage 6:
verbonden
partijen
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 6

Verbonden partijen [alleen in definitieve versie]
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Bijlage 7:
reactie
ondernemingsraad
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 7
Reactie Ondernemingsraad [alleen in
definitieve versie)
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Bijlage 8:
gebruikte
afkortingen
ATLANT GROEP WERK MET MEERWAARDE

Bijlage 8

Gebruikte afkortingen

AAP

Accountability-Assurance-Performance

Aow

Algemene Ouderdoms Wet

Arbj.

Arbeidsjaren

Cao

Collectieve Arbeids Overeenkomst
voor de sector Gemeenten

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

EPO

Efficiency Proces Ondersteuning

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GR

Gemeenschappelijke Regeling

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IOP

Individueel Ontwikkelings Plan

IRO

Individuele Re-integratie Overeenkomst

PGB

Persoons Gebonden Budget

ROC

Regionaal Opleidings Centrum

SE

Standaard Eenheid

SMO

Stichting Maatschappelijke Opvang

SW

Sociale Werkvoorziening

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

Wao

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wiw

Wet Inschakeling Werkzoekenden

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wwb

Wet Werk en Bijstand

Zzp-er

Zelfstandige Zonder Personeel
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