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1.

JAARVERSLAG

1.1

BERICHT VAN DE DIRECTIE

1.1.1 Doelen
Senzer is in 2016 een feit geworden. Op 1 oktober zijn de organisaties Atlant, gemeente Helmond
(afdeling Wl) en het HRM Servicecentrum (werkgeversplein) gefuseerd. Senzer voert de
Participatiewet uit met uitzondering van de bijzondere bijstand.
2016 heeft in het teken gestaan van een aantal zaken:
Voorbereiding en feitelijke vorming werkbedrijf
Verwerken grote instroom statushouders
Dóórontwikkeling Loonkostensubsidie (LKS)
Dóórontwikkeling met UWV m.b.t. doelgroep register en plaatsen beschut werk
Inzichtelijk maken van het bestand
Verder vormgeven aan missie en visie van Senzer: vergroten zelfredzaamheid en begeleiden
naar (regulier) werk of garantiebanen of Beschut Werk en het verstrekken van uitkeringen als
vangnet
Going concern
De vorming van het werkbedrijf heeft met name bestaan uit het plaatsen van alle medewerkers van de
drie organisaties binnen Senzer. Daarbij is veel overleg gevoerd met OR-en en onderhandelingen met
GO’S, om te komen tot een sociaal plan. Het proces heeft meer tijd in beslag genomen dan
aanvankelijk gedacht. We hebben geconstateerd dat dit de medewerkers langer dan gewenst in
onzekerheid heeft gehouden wat heeft afgeleid van het dagelijkse werk. De beoogde efficiencyslagen
binnen de organisatie hebben we nog niet voldoende kunnen realiseren. Dit hebben we geduid met
een afname van formatie van 2,5%. Door de verhoogde instroom van uitkeringsgerechtigden is dit niet
gerealiseerd. Daarnaast zijn ook de werkprocessen van beide organisaties in elkaar geschoven. We
zien dat we ook in 2017 nog bezig zijn met dit proces.
We hadden onszelf inzake de uitkeringsdossiers de taakstelling opgelegd om in 2016 een uitstroom te
realiseren die gelijk is aan de instroom plus 1% extra. Dit hebben we niet gerealiseerd. De instroom
bedroeg 1879 dossiers, de uitstroom 1672 dossiers, per saldo een toename van 207 uitkerings
dossiers. Met name de grote instroom van statushouders, met in totaal een toename van 257
uitkeringsdossiers, heeft ons daar van afgehouden. Ook zien we dat binnen de Participatiewet, waarbij
instroom WAJONG en WSW niet meer bestaat, de instroom van de doelgroep complexer is geworden.
Dit jaar hebben we modellen ontwikkeld hoe werkzoekende/uitkeringsgerechtigden te plaatsen met
LKS op werkplekken. Met name het inzichtelijk en beheersbaar maken van de (langdurige) financiële
verplichtingen en hoe deze plaatsingen in duurzame re-integratie om te zetten zijn daarbij het
uitgangspunt.
Met het UWV hebben we intensief overleg gehad over de indicatie garantiebanen, beschut werk en
het vullen van het doelgroep register conform de Participatiewet. Landelijk hebben we geconstateerd
dat het aantal indicaties baangarantiebanen sterk achterbleef en heeft het VNG lang aangegeven dat
beschut werk onder de gegeven randvoorwaarden een veel te dure optie was. Omdat beschut werk
nog niet verplicht was zijn er amper van die banen gerealiseerd. Senzer heeft 1 plek gerealiseerd.
Binnen Arbeidsintegratie is intensief gewerkt aan managementinformatie om meer zicht te krijgen op
het zittend bestand waar het gaat om inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. De participatieladder zoals we
die kennen binnen de WWB is niet meer toereikend. Senzer wil inzicht in wat iemands kwaliteiten zijn
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en wat de inzetbaarheid is van de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde op de arbeidsmarkt. Daar is
hernieuwd inzicht voor nodig. De eerste stappen zijn gezet. We hebben de informatie uit bestaande
systemen ge-her-rubriceert en aangevuld met noodzakelijke informatie. De volgende stap zal zijn om
dit voor een groot deel van het zittend bestand (1.200) te doen en deze informatie met regelmaat op te
schonen. Ook de verbinding met andere partijen, zoals onderwijs is een volgende stap.
In 2016 is Senzer er wederom in geslaagd meer medewerkers te detacheren. Van de doelgroepen
werkt nu ruim 95% buiten de deuren van Senzer, waarvan 11% via begeleid werken en 14% op locatie
in groenprojecten.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een klein positief resultaat van € 300.000 over 2016. Het Algemeen
bestuur van Senzer zal bij de vaststelling van dit jaarverslag nadere besluiten nemen over de
bestemming ervan.

1.1.2 Algemene ontwikkelingen
Op 1 oktober 2016 was de realisatie van de organisatie Senzer een feit. In 2016 hebben we veel tijd
en aandacht besteed aan deze feitelijke oprichting van het werkbedrijf. Voor 2016 met uit loop naar
2017 kunnen we melden dat de fusie is afgerond, iedereen heeft een functie gekregen. Er waren een
3-tal bezwaren en die zijn inmiddels door betreffende commissie ongegrond verklaard. Momenteel zijn
er nog diverse vacatures die moeten worden ingevuld, met name in de hoek van uitkeringen. Deze zijn
moeilijk in te vullen gezien de beperkte beschikbaarheid van Uitkeringsspecialisten. Ook het uitvoeren
van het generatiepact (als onderdeel van het sociaal plan) leidt ertoe dat behoorlijk wat medewerkers
die daarvoor kunnen kiezen dit ook doen (50% werken, 70% doorbetalen en 100% pensioenopbouw).
Dat betekent vaak dat leidinggevende en kaderfuncties minder capaciteit kunnen inzetten en die
capaciteit is duurder. Daarnaast moet vergelijkbare expertise toch aangetrokken en ingewerkt worden
Het Cultuur traject is gestart samen met de OR’en en UnityOne om te komen tot onze kernwaarden.
Waar herkent onze omgeving aan dat wij medewerkers zijn van Senzer. Het totale Management heeft
in 2016 intensieve training gekregen van de Blits Group en dat zetten we door in 2017.
De ontvlechting met Helmond is afgerond, maar was een lastig traject dat ook veel inspanning heeft
gevraagd om daar voor beide partijen goed uit te komen. De nieuwe huurovereenkomst met Helmond
(vooralsnog 1 jaar) en met het UWV (2x5 jaar) zal hopelijk binnenkort worden afgerond. Dat laatste
zal in het kader van een toenemende en intensievere samenwerking nog leiden tot een aangepaste
inrichting. De splitsing van de ICT applicatie GWS4all is begin 2017 gerealiseerd. Echter beschikken
we nog over te weinig gelijktijdig werkende licenties waardoor zeker geen optimale werking inzake
GBA en SUWI aanwezig is. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Iedereen zit op hetzelfde netwerk,
maar er zijn nog wel performance problemen. De interne verhuizing is ook begin 2017 afgerond
inclusief het verder invoeren van het gebiedsgericht werken. We kunnen concluderen dat het
afgelopen halfjaar flink met ons zelf bezig zijn geweest en op de onderdelen cultuur, ICT en
bedrijfsvoering blijft dat ook zeker nodig.
De samenwerking en de relatie met de werkgevers in onze arbeidsmarktregio is goed. Het zo veel als
mogelijk organiseren vanuit een aanspreekpunt is goed vormgegeven. De wil om inclusief te werken
door de werkgevers is er absoluut. Werkgevers weten ons goed te vinden en maken gebruik van ons;
vacatures genoeg. Aandachtspunt hierbij is wel dat bij vacatures nog te veel gedacht wordt vanuit de
reguliere kaders waarbij veel gevraagd wordt aan kennis, kunde en competenties. Wij moeten ons nog
meer richten op het transformeren van deze bestaande functies en zo mogelijk nog beter het opnieuw
inrichten van complete werkprocessen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt omdat we, kijkend naar
het bestand dat steeds transparanter wordt, moeten constateren dat de al gesignaleerde mismatch
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tussen vraag en aanbod absoluut een realiteit is. Maar ook onze al aangepaste functies (opvangen
uitstroom WSW) kunnen wij momenteel niet voldoende ingevuld krijgen.
Het aanbod
Kwaliteit in combinatie met inzetbaarheid van de werkzoekenden is niet goed. De belangrijkste
belemmeringen zijn kinderopvang, vervoersproblemen, schuldenproblematiek, verslaving, ziekte,
specifieke eisen kleding (wel of niet dragen hoofddoek, bidgelegenheid) en met name de armoedeval.
Werken moet lonen en dat is niet altijd het geval door de hoogte van de uitkering in combinatie met
bijzondere bijstand en het gebruik van allerlei geldende regelingen. Dat werkt natuurlijk niet
motiverend. Het hebben van vrijwilligerswerk, het verlenen van mantelzorg in combinatie met de
armoedeval werkt nog extra belemmerend bij het plaatsen van kandidaten. De benadering van
statushouders kan succesvoller mits wij dat op een andere manier gaan aanpakken. Werk
vergemakkelijkt de inburgering en de taalontwikkeling. De vaak tot nu toe gevolgde aanpak; eerst
inburgeren en dan aan de slag blijkt in de praktijk niet te werken. Hoe korter in de bijstand hoe groter
de kans dat wij kandidaten succesvol kunnen plaatsen.
Samenvattend
Als werkbedrijven succesvol zouden moeten zijn, dan is Senzer een werkbedrijf waar in ieder geval
een heleboel randvoorwaarden aanwezig zijn die dit bevorderen.
Waar wij nu wel keihard tegen aan lopen is dat er aan de ene kant de terechte vraag is om te komen
tot invulling capaciteitsvraag en daarmee uitstroom uit de uitkering en tevens de wens om in het kader
van de bejegening burgers vanuit een positieve grondhouding in beweging te krijgen. Het plaatsen van
nuggers geeft wel invulling aan de capaciteitsvraag, maar geen uitstroom uit de uitkering en in de
financiering is er geen rekening mee gehouden.
In beweging krijgen betekent ook dat burgers uit hun comfortzone moeten komen, dat verandering
spannend en soms zelf behoorlijk ingrijpt in levens van burgers. In de context van de eerdergenoemde
armoedeval vinden uitkeringsgerechtigden dit niet prettig.
Ook bij een positieve bejegening van onze kant is er sprake van het uitoefenen van druk om te
veranderen, actie te nemen en meer zelfredzaam te worden. Door belemmeringen op te ruimen en
van mensen een veranderende mind set te eisen kunnen er meer kandidaten geplaatst worden. Dat
kan wel leiden tot meer aanloop bij politieke partijen, bestuurders en cliëntenraden.
De eerste maatregel in het kader van deregulering inzake de betaaldatum heeft al aardig wat
commotie veroorzaakt, dus gewenste deregulering betekent maatwerk en maatwerk betekent
daarmee ook dat zaken niet voor iedereen hetzelfde meer worden geregeld. Kerntaak van Senzer is
en blijft werk gerelateerd waarbij wel (explicieter) de samenwerkingsafspraken en de daarbij horende
rolverdeling duidelijk moeten worden afgestemd.
We zien dat in 2016 de toename van statushouders binnen de arbeidsmarktregio heeft geleid tot een
verhoogde instroom in de uitkering. Als je deze factor uit de instroom 2016 zou filteren zie je dat we
ons bestand redelijk stabiel hebben weten te houden in 2016. Op zich een goede prestatie. In 2016
zijn ca. 500 personen uitgestroomd naar regulier werk. We hebben we onze ambitie uitstroom =
instroom plus 1 % desondanks niet weten te realiseren. Voor 2017 hebben we deze ambitie bijgesteld.
Voor de instroom van statushouders hebben we voor 2016 en 2017 extra BUIG middelen
aangevraagd en gekregen, welke in de jaren 2018 en verder gekort gaan worden op onze BUIG
middelen.
Daarnaast zien we dat de bijdrage voor de WSW hoger is dan we gecalculeerd hebben in onze
begroting. We zien wel dat de bijdrage blijft afnemen de komende jaren naar het verwachte niveau
van € 23.000 in 2020 en verder.
We maken ons grote zorgen om de financiering van VSO/PRO leerlingen (met indicatie IBA / beschut
werk). In 2016 hebben we 108 personen geplaatst in garantiebanen (82 fte, 129 garantiebanen van
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25 uur) en slechts 1 burger geplaatst op beschut werk. Dit doen we met tijdelijke contracten. Echter in
2017 staan we voor de keuze deze contracten te verlengen voor onbepaalde tijd. Dit geeft een
langdurige financiële verplichting naar de toekomst. Doen we dit wel of niet? Vanuit financieel oogpunt
constateren we dat de financiële middelen er niet zijn. Vanuit maatschappelijke oogpunt is het
wenselijk om deze langdurige verplichting wel aan te gaan. In 2017 dienen we hierover een helder en
gezamenlijk standpunt in te nemen. Als dit besluit er nog niet is zullen we contracten die de maximale
looptijd van 23 maanden hebben doorlopen niet verlengen. Dit achten wij een te groot financieel risico.
Daarnaast golden in 2016 geen regio gebonden afspraken. In 2017 zijn hiervoor taakstellingen
opgelegd per gemeente (40 voor de totale arbeidsmarktregio). De kosten hiervan zijn meegenomen in
de toegekende BUIG middelen. Echter indien taakstellingen niet worden gerealiseerd dienen deze
middelen terugbetaald te worden. Met staatsecretaris Klijnsma hebben we afgesproken dat we de
beschikbare middelen voor deze taakstelling op niveau van de totale arbeidsmarktregio mogen
beschouwen. Indien we de totale taakstelling van 40 realiseren kunnen we door middel van solidariteit
eikaars middelen daarop inzetten. Het streven van Senzer is om zo veel als mogelijk de taakstelling
per gemeente te realiseren.

1.1.3 Beleidsvisie van het bestuur
Ook in de begroting 2016 heeft het bestuur van Senzer de lijn gevolgd om zo veel als mogelijk de
benadering te kiezen dat uitstroom naar werk goed is voor mensen in het algemeen. Senzer zal dan
ook altijd onderzoeken wat de mogelijkheden tot arbeid zijn (hoe beperkt ook) en mogelijkheden
creëren om deze te benutten. Werk eerst. Daarvoor gaan we nauwe en intensieve relaties aan met het
bedrijfsleven binnen deze arbeidsmarktregio en (indien nut aantoonbaar) ook daarbuiten.
Te meer omdat de Participatiewet nog onvolkomenheden en blokkades heeft op dit gebied is, naast
de interne focus op de vorming van het werkbedrijf, dat ook de oorzaak van het nog maar traag
realiseren van resultaten. Deze trend zien wij in heel het land en is daarmee bekend en onderkend.
De wet wordt daar stapje voor stapje op aangepast. De ruimte die dat biedt wordt door Senzer
maximaal benut.
De Participatiewet gaat uit van het regulier plaatsen van medewerkers via het systeem van
loonkostensubsidie en het “verplicht” in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt in de vorm van garantiebanen. Het betreft hier het realiseren van uiteindelijk 125.000
van dergelijke banen voor heel Nederland. Als werkgevers en overheid zich houden aan de gemaakte
afspraken in het Sociaal Akkoord wordt de “quotumregeling”, die overigens wel deel uitmaakt van het
pakket wetgeving, voorlopig niet toegepast. Tevens is er sprake van een mogelijkheid voor gemeenten
om beschutte werkplekken in te zetten tegen het wettelijk minimumloon, alhoewel daar in de
uitwerking nog redelijk veel onduidelijkheid over bestaat. Zowel voor de garantiebanen als beschut
werk gold een indicatie die door het UWV op verzoek van de gemeente wordt uitgevoerd. Per
1 januari 2017 is dat voor de garantiebanen aangepast. Ook individuele burgers kunnen een indicatie
aanvragen.
Voor garantiebanen hebben we een eigen gevalideerd systeem (Darius). Hiervoor is de toets van het
UWV niet meer noodzakelijk. Daarnaast zijn er groepen die direct de indicatie garantiebaan krijgen, te
weten de hele Wsw populatie, de VSO/PRO leerlingen en vanaf 2017 ook iedereen die via de
praktijkroute aantoonbaar niet in staat is zelfstandig het minimumloon te verdienen.
Voor beschut werk dient het UWV een indicatie af te geven. Dit kan op verzoek van Senzer of van de
burger zelf.
Behalve de sociale doelstellingen, waarbij medewerkers naar vermogen worden uitgedaagd, leidt het
concept van Senzer er ook toe dat de exploitatie binnen de beschikbare financiële kaders blijft. Dat
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resulteert erin dat de gemeenten geen extra financiële middelen beschikbaar hoeven te stellen. Echter
door de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden (met name instroom statushouders en het niet
realiseren van de extra 1 % op de instroom als uitstroom, is het bestand gestegen boven de 5% ten
opzichte van 1 januari 2015. Ten opzichte van 1 januari 2016 is deze stijging op 1 januari 2017 nog
beneden de 5% waardoor geen verhoging van de algemene bijdrage conform de GR wordt toegepast.
Indien dit in 2017 ontstaat zal dit leiden tot een verhoogde algemene bijdrage in 2017.

1.1.4 Realisatie van doelmatigheid en rechtmatigheid
De dagelijkse leiding van het bedrijf is in handen van het managementteam van Senzer onder leiding
van de algemeen directeur en bestaat verder uit drie directeuren.
De primaire activiteiten zijn verdeeld over de afdelingen Werk & Participatie (Groenvoorziening, Dorel,
Overige Groepsdetacheringen en Participatiepoort) en Arbeidsintegratie (re-integratie, individuele
detacheringen en begeleid werken, accountmanagement en relatiebeheer). Aan het hoofd van elk van
deze twee afdelingen staat een directeur. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door de algemeen
directeur.
In de Concernstaf zijn, naast de primaire activiteit Uitkeringen, de ondersteunende diensten Staf
(Beleid, Secretariaat, HRM, Juridische zaken. Facilitaire zaken) en Financiën & Informatie
management (Financiële administratie, ICT, Bedrijfsbureau en Informatievoorziening) onder gebracht.
Ook deze afdeling staat onder leiding van een directeur, tevens de Concerncontroller.
De algemeen directeur is tevens onbezoldigd statutair directeur van een tweetal 100% deelnemingen:
Senzer Horecadiensten B.V. en Senzer Direct Werk B.V. Verder is hij directeur van de Stichting
Senzer. Bij de 18% deelneming in Dariuz© B.V. vertegenwoordigt hij Senzer in de
aandeelhoudersvergaderingen.

1.1.5 Resultaat
Het resultaat over 2016 bedraagt € 300.000 positief. Het jaar 2016 heeft vooral in het teken gestaan
van de vorming van Senzer, de nieuwe naam waarmee de organisatie zich vanaf 1 oktober
presenteert aan de buitenwereld. Het samenvoegen van de drie organisaties W&l Helmond, Atlant
Groep en het HRM Servicecentrum (werkgeversdienst-verlening) tot één organisatie heeft veel voeten
in de aarde gehad. En dat terwijl de winkel gewoon open was. De sturing op de primaire en
ondersteunende processen is daarbij niet altijd optimaal geweest. Het was zoeken en modelleren,
maar mede dankzij een goed implementatieplan is deze operatie beheerst verlopen. Ook het komende
jaar zal nog gewerkt worden aan het verder optimaliseren van de organisatie.
Financieel en qua omvang werd de organisatie dubbel zo groot ten opzichte van afgelopen boekjaar.
Duidelijk is dat de financiën van de uitvoering van de uitkeringen en de daarvoor beschikbaar gestelde
BUIG-middelen een stevig stempel hebben gedrukt op de resultaten. Draaide het werkdeel
(Wsw/Garantiebanen/Re-integratie) nog met een positief resultaat van € 702.000, op de uitvoering van
de uitkeringen beliep het tekort € 402.000. Het totale operationele resultaat van € 1.210.000 over het
eerste jaar volledige uitvoering van de Participatiewet stemt tevreden.
Gezien de aangekondigde verdere bezuinigingen zullen de komende jaren vanaf 2017 een minder
florissant resultaat te zien geven. Dit betekent een stevige opdracht om de samenwerking in de keten
verder te versterken en daarmee de kansen tot een nieuwe nog meer resultaatgerichte en doelmatige
inrichting van processen en een nieuwe organisatorische context te creëren. Deze maatregelen zullen
uiteindelijk dienen te leiden tot een structureel financieel gezonde uitvoering van de Participatiewet
binnen de middelen die daarvoor door het Rijk en de deelnemende gemeenten ter beschikking worden
gesteld.
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Het resultaat 2016 is als volgt opgebouwd:
Operationeel resultaat
Incidentele baten en lasten:
Verkoop aandelen Gallant bv
Opbrengst gedeelte verkoop kwekerij Gemert
Vrijval boventaakstelling voorgaande jaren
Kosten afname kaderpersoneel
Dotatie voorziening reorganisatie
Reservering claim taxibedrijf
Overige
Dotaties en onttrekkingen reserves:
Onttrekking reserve i.v.m. kindregeling/kostendelersnorm
Onttrekking reserve i.v.m. onderzoek projectontwikkeling
Onttrekkingen reserve bedrijfsrestaurant
Dotatie reserve Beschut werk
Totaal saldo van baten en lasten

+ € 1.210.000

+€
+€
+€
-€
-€
-€
-€

111.000
202.000
557.000
219.000
820.000
200.000
25.000
-€

394.000

-€
€

516.000
300.000

+€ 382.000
+€ 20.000
+€ 21.000
- € 939.000

Helmond, april 2016
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1.2 PROGRAMMAVERANTWOORDING
1.2.1

Algemeen

Statushouders
Arbeidsmarktregio Helmond De Peel, heeft net als de andere gemeenten in Nederland, in 2015 en
2016 een hoge instroom van statushouders gekend. Deze situatie heeft het Rijk en de gemeenten
voor een grote uitdaging gesteld. Om aan de acute noodsituatie het hoofd te bieden hebben Rijk en
gemeenten hieromtrent in het bestuursakkoord ‘Verhoogde Asielinstroom’ van 27 november 2015
afspraken gemaakt.
Senzer heeft daartoe in 2016 de afspraken nader uitgewerkt in een plan van aanpak voor de
arbeidstoeleiding en begeleiding van statushouders, waaronder ook statushouders die nog in een AZC
verblijven en gekoppeld worden aan een van de gemeenten in onze arbeidsmarktregio. Dit plan van
aanpak is in het derde kwartaal door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Om een sluitende aanpak
voor statushouders te kunnen bewerkstelligen is in 2016 een coördinator aangesteld alsmede 2 extra
participatiecoaches.
Divosa heeft tevens het intiatief genomen tot het Project Screening en matching van
vergunninghouders. Daartoe heeft het ministerie van SZW middelen ter beschikking gesteld aan
DIVOSA om in elke arbeidsmarktregio een coördinator aan te stellen om gemeenten te ondersteunen
en stimuleren zo vroeg mogelijk adequatoie ondersteuning te starten
Hiertoe is ook voor twee dagen per week een coördinator vanuit Divosa aangesteld binnen Senzer om
de voornoemde aansluiting van bovengenoemde werkwijze binnen de arbeidsmarktregio te kunnen
waarborgen.
Om de integraliteit van beide plannen te bevorderen is dit dezelfde persoon geworden die ook de
coördinatie van de dienstverlening bij Senzer op zich neemt.
In het derde kwartaal is tevens de pilot Refugee Talent Hub (RTH) gestart om te bezien hoe met
behulp van een ecosysteem tussen Vluchtelingtalenten, bedrijven, overheid en NGOs gematcht kan
worden met een stage, studie, baan of andere werkervaringsplek. Evaluatie vindt in 2017 plaats.
Tot slot is Senzer in 2016 aangesloten bij de ontwikkeling van het project “Vluchteling Talent" dat
plaatsvindt in de gemeenten Deurne, Asten en Someren. Bij dit project gaat het om vroegtijdige
koppeling aan de Agrofoodsector in deze gemeenten. Op dit moment vindt een heroverweging plaats
ten aanzien van dit project, omdat dit project (te) veel overeenkomsten heeft met de al bestaande
dienstverlening.
Interne situatie en factoren
Externe ontwikkelingen hebben op een of andere wijze direct invloed op de wijze waarop
Senzer uitvoering geeft aan de Participatiewet en de wet Banenafspraak en/of op de resultaten.
Daarnaast zijn er ook interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkwijze en/of het resultaat
van Senzer.
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Vernieuwing of vereenvoudiging Participatiewet en de Wet Banenafspraak
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet en de Wet Banenafspraak op een aantal punten
vereenvoudigd of vernieuwd. De wijzigingen/vernieuwingen hebben invloed op de wijze waarop
Senzer beide wetten in uitvoering brengt, het gaat hierbij om de volgende zaken:
1. Openstellen praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister banenafspraak: De mogelijkheid is
geregeld dat mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon
kunnen verdienen, via de zogenoemde Praktijkroute worden opgenomen in het doelgroepregister
van de banenafspraak;
2. Opnemen van (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in het doelgroepregister
banenafspraak: (ex-)Leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs kunnen, indien zij dat willen,
zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepenregister van de
banenafspraak;
3. Opnemen van (ex-)leerlingen van het praktijkonderwijs in het doelgroepregister banenafspraak:
(ex-)Leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen, indien zij dat willen, zonder beoordeling door
UWV worden opgenomen in het doelgroepenregister van de banenafspraak;
4. Loonkostensubsidie Participatiewet voor schoolverlaters die al werken: Gemeenten kunnen
loonkostensubsidie inzetten voor schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs,
het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO die al zijn gaan werken bij een werkgever;
5. Forfaitaire loonkostensubsidie Participatiewet: Gemeenten kunnen tijdens de eerste zes maanden
van een dienstbetrekking een forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk
minimumloon (WML) inzetten;
6. Wettelijke verankering beschutte werkplekken: Verplichting voor gemeenten om beschut
werkplekken aan te bieden, uitgaande van de behoefte aan beschut werk in een gemeente;
7. Flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling Participatiewet: De loonwaardemeting hoeft niet
langer jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks (bij beschut werk) te worden verricht. De
frequentie kan worden afgestemd op de individuele omstandigheden van de werknemer en het
perspectief op eventuele ontwikkeimogelijkheden.
Opname doelgroepenregister groepsgewijs VSO
Zoals bovenstaand is aangegeven kunnen VSO-schoolverlaters zonder beoordeling door het UWV
worden opgenomen in het doelgroepenregister. Om deze opname in het doelgroepenregister te
organiseren vergt van ouders/begeleiders een organisatorische rompslomp. Op initiatief van Senzer
(vanuit de coördinerende rol omtrent de trajectbegeleiding van VSO-, PrO- en Entree- schoolverlaters
binnen het project ‘van School naar Werk’) gaan de betreffende scholen, met ondersteuning van
Senzer, groepsgewijs deze opname in het doelgroepenregister voor hun schoolverlaters organiseren.
Hierdoor komen de betreffende personen sneller beschikbaar voor trajectbegeleiding. Op deze wijzen
wordt voor hen een sluitende maatwerkaanpak gerealiseerd.
Portaal
In januari 2016 heeft het bestuur van School naar Werk (waarin o.a. wethouders Margreet de Leeuw
en Jos van Bree en algemeen directeur van het werkbedrijf René Walenberg zitting hebben)
toestemming gegeven voor de oprichting van het Portaal en het indienen van een RIF-subsidie
aanvraag ten behoeve van het Portaal.
Het Portaal is een effectieve netwerkorganisatie waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de
regio met gebruik van eikaars expertise in een publiek private samenwerking op innovatieve wijze
vormgeven aan het onderwijs en de toeleiding naar arbeid van leerlingen in een kwetsbare positie.
In mei 2016 is het bericht ontvangen dat de aanvraag voor de RIF-subsidie voor het project PORTAAL
door de minister is goedgekeurd.
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Deze toekenning houdt in dat dit schooljaar (2016/2017) gestart is met de opbouw van de Portaalorganisatie. Voor het werkbedrijf houdt dit in dat zij de schakel gaat zijn tussen de deelnemende
scholen (alle regionale scholen voor VSO, Pro en Entree-onderwijs) en het regionale, reguliere
bedrijfsleven. Deze schakelfunctie richt zich zowel op het gebied van het vinden van passende leerwerkomgevingen als bij het te ontwikkelen curriculum dat gebaseerd gaat worden op de ook door het
werkbedrijf gehanteerde zeven vakgebieden V.A.L.(Value Added Logistics, waaronder assemblage/
verpakken), groen, horeca & detailhandel, facilitair, food, techniek of logistiek.
De toekenning van RIF-subsidie maakt het ook mogelijk om een vaste coördinator voor dit project aan
te stellen. Inmiddels is dit gebeurd. Door het bestuur van School naar Werk is Bert Engelen (reeds
werkzaam bij het ROC Ter Aa) gevraagd om deze functie in te vullen. Bert heeft hierop positief
gereageerd. Omdat binnen het gehele project een grote rol is weggelegd voor het werkbedrijf
(leerwerkplekken en relatie naar werkgevers, enz.), is de werkplek voor Bert bij Senzer
gepositioneerd.
Banenafspraak publieke werkgevers
Landelijk zijn er afspraken gemaakt over te realiseren plaatsingen in het kader van de Banenafspraak.
Deze afspraken zijn vervolgens herleid tot plaatsingsopdrachten per arbeidsmarktregio. De
arbeidsmarktregio Helmond de Peel heeft tot en met het vierde kwartaal 2015 ruim voldaan aan het
volgens deze afspraak te realiseren plaatsingen in de private sector. Het aantal plaatsingen in de
publieke sector blijft echter ruim achter. Teneinde hierin een kentering aan te brengen is op 11 juli jl.
een werkconferentie georganiseerd. In deze conferentie zijn concrete afspraken gemaakt om ook bij
publieke werkgevers garantiebanen te realiseren. Hiertoe is Senzer reeds bij een paar gemeenten
binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel bezig met een (een aanzet tot) onderzoek betreffende
functiecreatie zoals in Laarbeek en Asten. Met de overige gemeenten vinden momenteel gesprekken
plaats om hiermee te starten. Ook is Senzer gevraagd om hierover presentaties te geven. Tevens
hebben er inmiddels gesprekken plaatsgevonden met een aantal onderwijsinstellingen om binnen
deze organisaties ook aan de slag te gaan met een onderzoek naar functiecreatie.
Gebiedsgericht werken
In 2016 zijn eerste stappen gemaakt om vanuit een regionaal beleid gebiedsgericht te gaan werken
op alle uitvoeringsterreinen van de Participatiewet volgens de gebiedsindeling van de WMO.
Hierbij wordt tevens aansluiting gezocht bij de wijze waarop het team Maatschappelijke Deelname sinds
de invoering van de tegenprestatie reeds lokaal haar werkzaamheden verricht. Vanuit arbeidsintegratie
zijn de lokale teams reeds ingericht. Ook Team uitkeringen gaat in 2017 gebiedsgericht werken.
Leerlijnen
In het derde kwartaal zijn er twee nieuwe leerlijnen binnen Senzer ontwikkeld, zijnde logistiek
(magazijn heftruck etc.) en techniek. De ontwikkeling van deze nieuwe leerlijnen komt voort uit continu
onderzoek naar de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Implementatie van deze nieuwe leerlijnen vindt
plaats in het vierde kwartaal, zodat de leerlijnen per 1 januari 2017 definitief operationeel zijn.
Deregulering
Tijdens de voorjaarsconferentie van dit jaar werd geconcludeerd dat de effectiviteit en doelmatigheid
van diverse wettelijke bepalingen, regelingen en controlemechanismen veelal hun doel voorbij
schieten. Aan Senzer is vanuit de voorjaarsconferentie de opdracht gegeven om aan de slag te gaan
met deregulering. Dit met het doel te komen van vermindering van de lasten die uit regelgeving
voorkomen voor burgers, bedrijfsleven, instellingen, gemeenten en Senzer.
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Senzer verstaat onder deregulering het volgende:
het verminderen, stroomlijnen en vereenvoudigen van beleid en regelgeving (minimaliseren
van regeldruk);
het stroomlijnen en vereenvoudigen van de uitvoering van beleid en regelgeving op alle
gebieden waarop de overheid optreedt (het effectiever maken van de dienstverlening).
Om hier verder uitvoering te geven is er door Senzer een plan van aanpak gemaakt ten aanzien van
deregulering en zijn er drie werkgroepen gevormd, die richten op inventarisatie van deregulering op
het gebied van werkgevers, re-integratie/participatie en uitkeringen (rechtmatigheid). Deze
werkgroepen inventariseren het bestaande regelingenbestand, compleet of in gedeelten. De
werkgroepen betrekken de externe partners hierbij nadrukkelijk. Aan de hand van de uitkomsten en
inventarisaties wordt een (prioriteiten)lijst gemaakt van procedures die voor
verbetering/vereenvoudiging dan wel voor reductie in aanmerking komen. Ook is er inmiddels een
klankbordgroep deregulering gestart met een afvaardiging van de regionale cliëntenraad. Op gezette
tijden komen zij bij elkaar om input te geven voor mogelijkheden voor deregulering. Inmiddels hebben
er ook een paar bijeenkomsten plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers om het onderwerp verder
te bespreken.
Instroom en Uitstroom
Senzer omschrijft 2016 als een investeringsperiode waarin de in het primaire proces omschreven
werkprocessen moeten worden doorontwikkeld naar een zo optimaal mogelijk inzet van mensen en
middelen met als uiteindelijk resultaat een maximale uitstroom uit de uitkering. Het werkbedrijf zet
daarvoor de volgende gerichte acties in voor de komende maanden:
Organiseren Workdates
Senzer organiseert in samenwerking met het UWV workdates op lokaal niveau. Werkgevers die op
zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers, ontmoeten mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan
of stageplek. En dat op een laagdrempelige, persoonlijke, informele en resultaatgerichte manier.
Zowel voor werkgevers als werkzoekenden biedt een workdate meerwaarde boven het klassiek
aanbieden van een vacature en het reageren met een sollicitatiebrief. Hier zien beide partijen meteen
wat voor vlees ze in de kuip hebben en is er de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te voeren.
En dat leidt tot resultaat. In 2016 zijn in alle gemeente workdates georganiseerd.
Gebiedsgericht werken in relatie tot in- en uitstroom
In 2016 heeft een verdere ontwikkeling plaats gevonden ten aanzien van het gebiedsgericht werken.
Zo zijn er gesprekken gevoerd met de afzonderlijke gemeenten om te bezien hoe lokale afstemming
het beste gerealiseerd kan worden.
Door deze aanpak is voor veel personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk
mogelijk. Immers door het overgaan op wijkgericht werken:
o Kunnen personen in hun eigen omgeving worden geactiveerd en gere-integreerd zodat de
dienstverlening op hun individuele behoeften kan worden afgestemd;
o Krijgen consulenten makkelijker de mogelijkheid om hun klantenbestand in kaart te
brengen en relaties met (lokale) werkgevers op te bouwen. De versteviging van dit
netwerk draagt bij aan het uitplaatsen van werkzoekenden
o Wordt aangesloten bij de werkwijze van veel samenwerkingspartners waardoor
interdisciplinair overleg, wat vaak noodzakelijk is voor meervoudige probleemsituaties,
vereenvoudigd wordt;
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Samenwerking met de Werkqeversdienstverlening optimaliseren
Vanaf 2016 is de samenwerking met de Werkgeversdienstverlening geïntensiveerd en
geoptimaliseerd. De accountmanagers zijn uitgenodigd om de participatiecoaches te laten leren over
de economische kaart van de regio. De accountmanager heeft toelichting gegeven op het soort
bedrijven in de regio, met welke werkgevers hij/zij een relatie heeft en hoe de participatiecoach zich
het beste kan opstellen richting werkgevers. Andersom kunnen accountmanagers op verzoek van de
participatiecoaches gericht werken aan het aangaan van relaties met de werkgevers in het gebied.
Onderzoek naar achterblijven nieuwe instroom
De gemeenten in oost Brabant (Eindhoven, Helmond en Oss) en de uitvoerende (werk)bedrijven
(Senzer, Ergon, IBM, WSD Groep en WVK Groep) in de regio oostelijk Brabant vragen zich af waar de
nieuwe doelgroep is gebleven die bij de gemeenten zouden instromen? In de praktijk valt deze
instroom namelijk fors lager uit. Om een antwoord te krijgen op deze vraag is in het tweede kwartaal
aan 4 aanbieders gevraagd een offerte uit te brengen voor een onderzoeksvoorstel ten aanzien van
deze problematiek.
Het afgelopen (3“®) kwartaal is besteed aan het selecteren van de voor dit onderzoek meest geschikte
opdrachtnemer. Uiteindelijk is deze opdracht gegund aan CentERdata, een instituut voor
dataverzameling en onderzoek dat gelieerd is aan de Universiteit van Tilburg. In oktober wordt gestart
met het daadwerkelijk onderzoek. Naar verwachting wordt de eindrapportage in mei/juni 2017
opgeleverd.
Voorjaar- en Najaarsconferentie
In de voorjaarsconferentie is Senzer gevraagd het ondenwerp deregulering verder uit te werken.
Tijdens deze uitwerking kwam Senzer tot de conclusie dat deregulering niet beperkt moet worden tot
het verminderen van regels, maar dat bejegening hierin centraal staat. Tijdens de najaarsconferentie
is geconcludeerd dat bejegening de paraplu is waaronder deregulering, professionalisering en
vakmanschap hangen.
Senzer werkt de punten van de najaarsconferentie verder uit in een kadernota/brief. Hierbij wordt
tevens de input die geleverd is tijdens de najaarsconferentie door de beleidsmedewerkers van de
Peelregio alsmede van de andere partners meegenomen.

1.2.2 Sociaalbeleid
Ziekteverzuimaanpak
WswAVIW
In 2016 het verzuim van de Wsw en WIW gedaald met 0,8% naar 10,4%. Ondanks de daling is dit
1,3% boven de in de begroting opgenomen bovengrens. Dit is nog echter nog altijd onder de 13,9%
wat het gemiddeld verzuim is van sw-bedrijven in Nederland met een zelfde grootheidsklasse. Het
gemiddelde in de branche is overigens gestegen van 12,5% naar 13,9%, waarmee Senzer tegen de
trend in een daling heeft bereikt.
Het succes van het lage verzuimcijfer zat in voorgaande jaren met name in de aanpak van kortdurend
verzuim. Om een verdere daling mogelijk te maken, is een aanpak van het langdurig verzuim nodig
gebleken. In 2016 is ingezet op meer eigen regie bij de leidinggevenden, met ondersteuning van een
nieuwe arbodienstverlener, namelijk APAC. Door vroegtijdige signalering door de arbodienstverlener
welke klachten kunnen leiden tot langdurig verzuim, kan de leidinggevende hierop eerder anticiperen
met re-integratiemogelijkheden. De leidinggevende wordt hierin, waar nodig, begeleid door de Arbo
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deskundige van APAC om te komen tot meer eigen regie. Daarnaast is in 2016 gestart met de aanpak
van langdurig verzuim d.m.v. multidisciplinair overleg bij complexe verzuimdossiers.
Direct werk
In 2016 is het aantal direct werkers toegenomen tot een gemiddeld aantal van afgerond 78 fte. Dit
betreft voornamelijk medewerkers met een loonkostensubsidie of loondispensatie. Daar waar de sw
afneemt in aantal, zal het aandeel direct werk stijgen. Voor het verzuim van deze doelgroep is 9% als
bovengrens gesteld. In 2016 is een gemiddeld verzuim van 6,1%, wat aldus 2,9% onder de
bovengrens zit. Het verzuimpercentage is ten opzichte van de Wsw/WIW weliswaar significant lager,
maar laat zich nog moeilijk vergelijken in verband met de relatief korte dienstverbanden.
Ambtelijk/ welzijn
Voor het personeel welzijn en ambtenaren is de daling van 2015 gestaag in 2016 aangehouden. Het
verzuim is 0,2% gedaald naar 4,1%, hetgeen 0,9% onder de gestelde bovengrens zit.
Atlant Werkend Leren
Senzer kent het programma Senzer Werkend Leren voor werkzoekenden en doelgroep medewerkers.
Dit programma kent als doel de instroom-, doorstroom- en plaatsingsmogelijkheden van de doelgroep
te vergroten. Door een modulair aanbod van werknemersvaardigheden, vakvaardigheden, taal en
rekenen is maatwerk mogelijk. Daarnaast blijft het volgen van een BBL-entree opleiding met Mbo-I
diploma mogelijk voor medewerkers met loonkostensubsidie of loondispensatie die het aankunnen.
Hiervoor zijn afspraken gemaakt met samenwerkingspartners ROC Ter Aa, Helicon en SVS voor het
uitvoeren van de diverse opleidingsmodules. Ook is de inhoud van de modules waar nodig verfijnd.
Hier zijn de eigen vakdocenten zoveel mogelijk bij betrokken, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
opleidingsvragen die leven op de werkvloer. Met het programma Senzer Werkend Leren biedt Senzer
kansen.
Werknemersvaardigheden
Binnen het programma Senzer Werkend Leren zijn in 2016 in totaal 72 medewerkers en
werkzoekenden gestart met de training werknemersvaardigheden. Deze training is verzorgd door
docenten van het ROC Ter Aa.
Het aanleren van gedrag- en werknemersvaardigheden is een belangrijk aandachtspunt in de
begeleiding van medewerkers in traject in de richting van een zo duurzaam mogelijke plaatsing. Uit
navraag van kenniscentra bij bedrijven in de regio is gebleken dat werkgevers met name
geïnteresseerd zijn in medewerkers met goede werknemersvaardigheden. Op het niveau van onze
doelgroep vinden werkgevers het gedrag dat een medewerker laat zien veel belangrijker dan dat hij/zij
bepaalde vaktechnische vaardigheden bezit. Werkgevers geven aan dat ze de benodigde
vaktechnische vaardigheden de medewerkers zelf wel aanleren, volledig aangepast op de gevraagde
kennis en vaardigheden van de functie. Gedrag is daarmee tot een hele belangrijke, zo niet cruciale
factor van uitstroom geworden.
Thema's die aan de orde zijn gekomen:
• Communiceren;
• Arbeidsomstandigheden;
• Omgaan met elkaar;
• Samenwerken = samen werken;
• Omgaan met kritiek / feedback.
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Van de 72 deelnemers hebben in totaal 41 deelnemers de training met succes afgesloten. En 13 van
de 41 deelnemers hebben een positief advies gekregen voor doorstroom naar BBL.
BBL opleiding Mbo-ll
De Mbo-ll opleiding heeft als doel bij te dragen aan ontwikkeling tot allrounder op de afdeling en/of
uitstroom naar begeleid werken mogelijk te maken. De opleiding is uitgevoerd in samenwerking met
het ROG Ter Aa, in combinatie met eigen vakdocent en praktijkopleiders. Senzer heeft in september
10 medewerkers een diploma Mbo-ll kunnen uitreiken, na een tweejarige opleiding in de richting
operator productietechniek. Daarnaast hebben drie deelnemers de opleiding afgesloten met een
bewijs van deelname.
BBL entree opleiding Groen
Voor het vakgebied Groen behoort een BBL entree opleiding Groen tot de mogelijkheden. Vier
medewerkers hebben in 2016 hun BBL niveau 1 opleiding in de richting Groen afgerond. Daarnaast is
één medewerker die de groenopleiding op Mbo-ll niveau met succes heeft doorlopen. Hiervoor is
samengewerkt met Helicon.
BBL entree opleiding V.A.L.
Voor het vakgebied V.A.L. behoort een BBL entree opleiding V.A.L. Op basis van degenen die in 2015
en begin 2016 werknemersvaardigheden hebben afgesloten met een positief advies om door te
stromen naar BBL, is in maart 2016 een groep van 16 deelnemers gestart. 14 van hen zullen in het
eerste kwartaal van 2017 hun diploma op Mbo-I niveau in ontvangst nemen. Hiervoor is
samengewerkt met ROG Ter Aa, in combinatie met eigen vakdocent en praktijkopleiders.
SVS Basisopleiding schoonmaak
Binnen het vakgebied schoonmaak hebben 7 medewerkers de vakgerichte schoonmaakopleiding met
succes doorlopen. Dit is een branche erkend diploma waardoor doorstroom naar verschillende
opdrachtgevers binnen het vakgebied schoonmaak mogelijk is. Onze eigen vakdocent verzorgt de
lessen. Praktijkbegeleiding vindt plaats op de eigen werkplek.
Taal coaching
In 2016 is gestart met het inzetten van taal coaching voor werkzoekenden, die onvoldoende de
Nederlandse taal beheersen. Wanneer hiermee de taalbarrière bij het vinden van werk wordt
weggenomen, komen deze mensen sneller aan het werk. Taal coaching bestaat uit het beroep gericht
aanleren van taalvaardigheden. De taalcoach biedt zowel praktijkgerichte groepstrainingen als
individuele coaching. Taal coaching maakt deel uit van het re-integratietraject. In totaal zijn 80
deelnemers aangemeld, 55 zijn op intake geweest, waarvan 31 deelnemers in groepscoaching zijn
geplaatst en 9 een individueel traject volgen.

1.2.3

Marketing & communicatie

De vorming en ontwikkeling van het werkbedrijf dat voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
integraal de Participatiewet uitvoert, heeft in 2016 uiteraard ook onze marketing en communicatieinspanningen gedomineerd. Gentraal stond de ontwikkeling en implementatie van positionering,
merkidentiteit, naam en huisstijl, passend bij de doelstellingen van de nieuwe organisatie. Daaruit
vloeiden vervolgens aanpassingen van alle huisstijldragers van de samengaande partijen voort,
alsmede de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor de nieuwe organisatie. De formele aftrap
van Senzer op 1 oktober werd voorbereid, zowel het evenement op de dag zelf waarbij meer dan
duizend medewerkers en relaties aanwezig waren, als de introductiecampagne richting duizenden
stakeholders. Uiteraard werden intern de medewerkers meegenomen in de beweging naar de
samenvoeging tot één organisatie.
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Tegelijkertijd ‘was de winkel open’, dus ontplooiden we ook diverse activiteiten om het primaire proces
te ondersteunen. Als netwerkorganisatie investeerden we in de relatie met de diverse stakeholders om
de belangen van onze doelgroepen te behartigen en de continuïteit van de bedrijfsvoering te
versterken. Een belangrijke groep wordt daarbij gevormd door werkgevers, die essentieel zijn in het
kader van het creëren van (leer)werkplekken voor onze doelgroepen. We legden nadrukkelijk de
verbinding, zowel met als tussen deze partijen, in de vorm van ontmoetingen via bijeenkomsten en
drukbezochte Workdates die plaatsvonden in de diverse gemeenten binnen onze arbeidsmarktregio.
Ook met de politiek werden nauwe contacten onderhouden. In deze fase van vorming en ontwikkeling
van het werkbedrijf zijn zij uiteraard erg geïnteresseerd en onder andere via presentaties in de raden
zijn zij op de hoogte gehouden. Parallel aan de directe contacten genereerden we publiciteit rondom
diverse projecten en samenwerkingen, zoals de training en plaatsing van statushouders. De
verbinding met de diverse stakeholders ondersteunen we verder onder andere via social media:
Twitter (1.190 volgers), Linkedin (946 connecties) en Facebook (687 volgers). Een gemêleerd publiek,
van werkzoekenden en medewerkers tot raadsleden en professionals uit het werkveld, blijkt in ons
geïnteresseerd.

1.2.4 Financieel beleid
In 2016 heeft Senzer financieel wederom een goed jaar gekend. Ondanks alle fusieperikelen is de
uitvoering naar behoren verlopen en sluit de exploitatie met een positief resultaat (zie onderstaand
overzicht van baten en lasten).
Overzicht van baten en lasten
Realisatie

Begroting

Baten

€

145.757.000,00

€

143.196.000,00

Lasten

€

-144.547.000,00

€

-142.761.000,00

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

€

-1.581.000,00

€

-1.400.000,00

Mutatie reserves
Gerealiseerd resultaat

€
€

671.000,00
300.000,00

€
€

1.059.000,00
94.000,00

Na de sanering van de leningen in 2010 heeft Senzer nog slechts één lening lopen, ultimo 2016 groot
€ 1.089.000, met jaarlijkse aflossing van € 145.000 en een looptijd tot 2024. Deze lening past volledig
binnen de kaders van de Wet fido. Het vervroegd aflossen van deze lening is niet zinvol omdat de
boeterente die in rekening gebracht zou worden hoger is dan de mogelijke rentebesparingen uit
hoofde van de aflossing.
Voor het reguleren van de financiële stromen van de activiteiten tussen de vennootschappen (zie
hiervoor ook het schema Verbonden Partijen) en de GR zijn met de vennootschappen rekeningcourantovereenkomsten gesloten. De saldi van deze posities blijven ultimo 2016 in alle gevallen
binnen de daarover in de overeenkomsten afgesproken grenzen.
Het liquiditeitssaldo ultimo 2016 bedraagt € 11.501.000, bestaande uit € 11.484.000 aan banksaldi en
€ 17.000 aan kasgelden. Met ingang van 16 december 2013 is Senzer wettelijk verplicht deel te
nemen aan schatkistbankieren. Als gevolg daarvan worden de eigen bankrekeningen van Senzer
dagelijks afgeroomd tot een saldo dat gemiddeld per kwartaal maximaal 0,75% van de begrote
exploitatielasten mag bedragen, zijnde een bedrag van € 457.000. De liquide middelen ultimo 2016
staan voor€ 11.060.000 op de schatkistbank-rekening bij het Rijk. Op eigen rekeningen staat ultimo
2016 een saldo van € 424.000. De gemiddelde kwartaalsaldi gedurende 2016 zijn steeds onder het
maximale saldo gebleven. Daarmee voldoet Senzer aan de verplichtingen uit hoofde van de Wet Hof,
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onderdeel schatkistbankieren. Gezien de lage rentestanden zijn de rentebaten over de overtollige
middelen voor 2016 gedaald naar € 6.000. Dit zal in de nabije toekomst niet verbeteren.
Het totale liquiditeitssaldo is ten opzichte van ultimo 2015 ongeveer gelijk gebleven. De vermindering
uit hoofde van de uitkeringen van het resultaat 2015 aan de gemeenten van € 1.119.000 is praktisch
geheel afgedekt met de bestaande overschotten uit de exploitatie. Het beheer van deze middelen past
geheel binnen het treasurystatuut zoals dat op 11 januari 2016 door het bestuur is vastgesteld.
De uitvoering van het financieel beleid wordt bewaakt met behulp van de beoordeling van de
financiële kengetallen die eens per kwartaal worden gerapporteerd. Het betreft de financiële
kengetallen BBV (netto schuldquote, solvabiliteitsrisico, structurele exploitatieruimte) die allen een
beeld geven van het vermogen van Senzer om haar schulden, zowel op korte als (middel)lange
termijn, te kunnen voldoen. De berekende waarden voor deze ratio’s zijn opgenomen aan het einde
van de paragraaf 1.3.6 Risicoparagraaf. De ratio’s zijn gedurende 2016 steeds beter geweest dan de
daarvoor geldende normen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat Senzer in 2016 een gezond
beleid gevoerd heeft aangaande de financiële middelen gebaseerd op voorzichtigheid en zekerheid.
Om ook in economisch moeilijkere tijden niet direct een beroep te hoeven doen op de gemeenten
streven we naar een bepaald weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen stelt de Senzer in staat
om een eventueel verliesgevend jaar met eigen middelen op te vangen. In de bestuursvergadering
van 24 juni 2013 is de geactualiseerde notitie Weerstandsvermogen bestuurlijk vastgesteld. Besloten
is tot een verdere clustering naar de bestemmingsreserves lopende projecten. Participatiewet en een
algemene reserve waarvan de hoogte in het vervolg is bepaald op maximaal 30% van het totale
vermogen. Dit laatste uitgangspunt zal de komende jaren, op grond van een periodieke herijking ervan
bij begroting en jaarrekening, leidraad blijven bij de bestemming van de resultaten. Een specificatie
van het geactualiseerde weerstandsvermogen is eveneens opgenomen bij 1.3.6 Risicoparagraaf van
ditjaarbericht.
Per januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. De wet is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op
Senzer. Voor de verantwoording van die wet wordt verwezen naar de jaarrekening, paragraaf 2.7 Wet
Normering bezoldiging Topfunctionarissen. Senzer voldoet aan de WNT.

1,2.5 Toekomstverwachting
Het komende jaar is een periode waar de eerste positieve ontwikkelingen worden waargenomen met
betrekking tot de economische situatie op nationaal en internationaal niveau maar gelijktijdig blijft de
situatie in de wereld zorgelijk, hetgeen weer een negatief effect kan hebben op het aarzelend herstel.
Tegelijkertijd is er nog sprake van onvoldoende daling van de werkloosheidscijfers en een langzame
banengroei. Gesignaleerd wordt dat het invullen van vacatures en de vraag naar personeel in meer
algemene zin nog onvoldoende wordt gerealiseerd. Trendwatchers voorzien op niet al te lange termijn
een paradigmashift waarbij als gevolg van technologische toepassingen en verdere automatisering en
robotisering in de toekomst structureel minder banen noodzakelijk zijn. Of dit kansen biedt of juist een
bedreiging vormt voor de onderkant van de arbeidsmarkt zullen we nog moeten vaststellen.
De Participatiewet is van belang voor de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van
de wet, maar ook voor het werkbedrijf dat in opdracht van de in de arbeidsmarktregio Helmond-De
Peel gemeenten werkloze mensen (met een uitkering) naar werk bemiddelt en bijstandsuitkeringen
verstrekt als vangnet zolang er geen sprake is van werk. Het werkbedrijf is de schakel en intermediair
tussen mensen en werk. Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen zoveel mogelijk in
zijn eigen levensonderhoud voorziet. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor hen die
(tijdelijk) zelfstandig geen inkomsten uit werk kunnen verwerven. Ook zij krijgen aandacht.
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De implementatie van de Participatiewet is afgerond. In onze arbeidsmarktregio hebben de
gemeenten als belangrijk uitgangspunt benoemd, dat met minder middelen binnen de financiële
kaders uiteindelijk zo veel mogelijk burgers zo regulier mogelijk aan het werk geholpen worden, dan
wel actief zijn in een traject naar werk. Dit is verwoord in de Strategische Kadernotitie Participatiewet
die door de gemeenteraden in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is vastgesteld. Dit uitgangspunt
en het bijbehorende implementatietraject is vertaald in de uitvoering door het werkbedrijf, dat in
dezelfde nota is vastgesteld. De blauwdruk ten aanzien van de primaire processen, op basis van de
Participatiewet, is ingericht alsmede de organisatorische en juridische vormgeving van het werkbedrijf.
Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen mee doet naar vermogen. Dat meedoen is niet
vrijblijvend, centraal staat dat dit moet gebeuren vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid van
mensen. In de uitvoering is gekozen voor een integrale (sociaal domein brede) aanpak. Dat kan
betekenen dat mensen blijvend zijn aangewezen op een uitkering. Voor die mensen waar dit aan de
orde is, wordt binnen de individuele mogelijkheden gezocht naar een zo maatschappelijk mogelijke
participatie.
De uitkeringsverstrekking op grond van de Participatiewet is in hoofdzaak een uitvoeringsactiviteit,
maar is wel een belangrijke activiteit. Continuïteit, zorgvuldigheid, juiste normen en tijdige betaling van
de uitkering zijn belangrijke onderwerpen die, afgezien van het wettelijke kader, hoog op de agenda
van het werkbedrijf staan.
Een uitkering op grond van de Participatiewet is bedoeld als een inkomensvoorziening
(vangnetfunctie) voor hen die (tijdelijk) als gevolg van werkloosheid of het ontbreken van andere
inkomstenbronnen (voorliggende voorzieningen) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
In het totaal aan activiteiten in het werkbedrijf is de uitkeringsverstrekking echter wel een hulpmiddel
en geen doel op zich. Het doel is mensen aan het werk helpen en zolang dat (nog) niet mogelijk is, en
er geen voorliggende voorzieningen zijn, kan een op de persoonlijke leefsituatie afgestemde uitkering
voor levensonderhoud verstrekt worden.
Last but not least is de Participatiewet één van de drie decentralisaties met Jeugdzorg en WMO. Met
de uitvoering van Participatiewet is het essentieel de samenhang en de onderlinge verbanden met de
andere decentralisaties WMO en Jeugd inhoudelijk en uitvoeringstechnisch optimaal vorm te geven
(integraliteit). Daarmee wordt de juiste vraag bij de juiste persoon het meest effectief en efficiënt
beantwoordt en worden de acties daarop ingezet. Die gezamenlijke aanpak vindt op deelterreinen,
zoals casusbesprekingen bij (multi)probleemsituaties en ontwikkelen gezamenlijke (arbeidsmatige)
dagactiviteiten, al plaats maar wordt verder versterkt en verbeterd.

1.2.6 Toekomstperspectief van de deelnemingen
Senzer Horecadiensten B.V.
Het resultaat na belastingen over 2016 is € 42.000 positief. Het doel van de vennootschap is het
uitoefenen van een opleidings- en bedrijfsrestaurant ten behoeve van het werkbedrijf Senzer en aan
haar gelieerde en/of verbonden partijen. Dit met inbegrip van de uitoefening van een cateringbedrijf in
de vorm van de verhuur van vergaderruimten en het verzorgen van maaltijden voor bedrijven. Voor de
verbreding van de functie naar een sociaal-maatschappelijke restaurant zijn begin 2013 de daartoe
benodigde vergunningen verstrekt. Het bezoek aan het maatschappelijk restaurant is vanaf de
opening niet geheel in lijn met de verwachtingen en de bezetting is erg wisselend. Zolang deze
activiteit niet te veel in onbalans wordt uitgevoerd, vertegenwoordigt het een toegevoegde waarde.
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met name ook in het kader van de opleiding. Ook hier geldt dat het tijd kost, en mond op mondreclame
vraagt, om de bezoekersaantallen op een meer structureel stabiel volume te krijgen. Daarnaast zorgt
deze activiteit ook voor aantrekkingskracht voor andere activiteiten.
Met de opstart van het beheer van de catering bij ROC ter AA te Helmond en de OMO scholen is
gestalte gegeven aan een verdere verbreding van de catering activiteiten en worden meer diensten
geleverd. De activiteiten, en zeker het bedrijfsrestaurant overdag, heeft door meer aanloop in verband
met de groei van het eigen personeel vanwege de fusie een goed jaar gedraaid. De verbreding van
diensten levert ook meer continuïteit voor leerwerktrajecten op vanwege een breder takenpakket.
Senzer Direct Werk B.V.
Deze vennootschap is opgericht om de deelnemers aan re-integratietrajecten een tijdelijke reguliere
baan aan te kunnen bieden. Ultimo december 2016 zijn hier 109,2 fte van de begrote 128 fte ingevuld.
Gemiddeld over 2016 zijn 76,5 fte gerealiseerd, hetgeen beduidend minder is dan begroot. Toch is
deze B.V. van groot belang voor de uitvoering en realisatie van de doelstellingen van de
Participatiewet. Uitdrukkelijk is in die wet de mogelijkheid opgenomen om detacheringen als
instrument in te zetten en mee te laten tellen bij de vaststelling van de quotumregeling. Deze B.V.
dient daarbij als formele werkgever voor personen die met een garantiebaan bij een werkgever gaan
werken, al dan niet in een detacheringsconstructie via Senzer. Hiertoe zijn in december 2014 de
arbeidsvoorwaarden opnieuw vastgesteld.
In de begroting voor 2017 wordt rekening gehouden met een aantal garantiebanen van maximaal 233
fte’s gemiddeld over het jaar, als volgt verdeeld:
fte's
Garantiebanen rechtstreeks bij derden
Garantiebanen Werkbedrijf
Garantiebanen Werkbedrijf via UWV
Beschut Werken
Totaal

15,00
173,00
28,00
17,00
233,00

personen
15,00
216,00
35,00
21,00
287,00

Dit biedt naar de toekomst zeker nog meer kansen en mogelijkheden voor deze B.V..
Door de gekozen constructie, de loonkosten worden een op een doorbelast aan de opdrachtgevers
van de trajecten, is er altijd sprake van een nihil resultaat.
Gallant bv.
De strategische samenwerking van Senzer met Calder Holding B.V. was vanaf 1-7-2012
ondergebracht in Gallant bv (voormalige Atlant Re-integratie B.V.). Senzer bezatt daarin 49% van de
aandelen, Calder Holding B.V. 51%. In 2016 zijn de aandelen van Gallant bv overgedragen aan
Calder Holding B.V..

Dariuz® B.V.
De vennootschap is opgericht per 24 juli 2008 om een web-softwareapplicatie met betrekking tot een
objectieve loonwaardemeting in de markt te zetten. Hierbij wordt de werkprestatie van de werknemer
op de werkplek gemeten. Door de opdracht van de werkgever en de werkprestatie van de werknemer
te combineren wordt inzicht verkregen in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte, de inzetbaarheid
en de restcapaciteit in euro’s. De deelneming bedraagt 18% van het aandelenkapitaal, zijnde € 3.420.
Volgens de concept jaarrekening 2016 bedraagt het resultaat na belastingen € 167.000 positief.
Hierbij zijn de hoge ontwikkelkosten van de benodigde software aanpassingen geactiveerd. Deze
resultaten vertalen zich ook in positieve cash flows waardoor de liquiditeitspositie sterk is verbeterd.
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 positief € 85.000.
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Met het positieve resultaat over 2016 zien de aandeelhouders nog steeds grote kansen voor Dariuz©.
Nu de Participatiewet van kracht is zal de vennootschap flexibel op marktverhoudingen blijven
reageren. 2016 laat zien dat er een verdere gezonde basis is voor de verdere ontwikkeling van
Dariuz®. Voor het loonwaarde-meetinstrument ligt een behoorlijke potentie voor verdere groei.
Dariuz® is gecertificeerd en wordt in 50% van de arbeidsmarktregio's als instrument ingezet.
De loonwaarde-metingen blijven een van de pijlers onder de Participatiewet en het instrument Dariuz®
heeft op dat vlak zijn waarde proefondervindelijk bewezen.
Senzer heeft een achtergestelde vordering op Dariuz® B.V. van € 152.000. In 2016 is € 76.000
afgelost op deze lening. Voor deze lening geldt een rentevergoeding van 6% per jaar die ten goede
komt aan Senzer.
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1.3 PARAGRAFEN
1.3.1

Financiering

Inleiding
Ter regulering van de taken inzake de financiering van Senzer heeft het bestuur in de vergadering van
11 januari 2016 een treasurystatuut vastgesteld, gebaseerd op de wet Fido. Dit statuut vormt het
kader voor de uitvoering van alle treasuryhandelingen in de organisatie.
Via cashmanagement wordt invulling gegeven aan de verschillende treasury-activiteiten van Senzer.
Hiertoe wordt een korte termijn liquiditeitsplanning gebruikt die standaard in de kwartaalrapportage is
opgenomen. In deze liquiditeitsplanningen wordt rekening gehouden met het streven van Senzer om
voordeel te behalen uit het minimaliseren van de kosten van het geldstromenbeheer. Hierbij wordt het
liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op organisatieniveau op elkaar en op de
liquiditeitsplanning af te stemmen, zonder dat uit het oog wordt verloren dat de liquiditeitspositie te
allen tijde voldoende is om te garanderen dat verplichtingen kunnen worden nagekomen.
Kasgeldlimiet
Voor het beheersen van de renterisico’s op korte termijn dient Senzer de uitgangspunten van de
kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeenschappelijke regeling
maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van drie maanden mag hebben.
Indien Senzer deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor toestemming worden verkregen bij
Gedeputeerde Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet bepaald
op 8,2% van het totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum van € 300.000 geldt.
Voor 2016 betekent dit dat, bij een begrotingstotaal van € 145.732.000 en het bij ministeriële regeling
vastgestelde percentage van 8,2 %, de kasgeldlimiet € 11.950.000 bedraagt. In 2016 heeft Senzer
een positief saldo aan vlottende middelen, zodat overschrijden van de kasgeldlimiet niet aan de orde
is. Het volgende overzicht toont het verloop in de kwartalen van 2016:
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie
Kwartaal

Budget
2016
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld/overschot middelen
Toegestane kasgeldlimiet
Ruimte onder kasgeldlimiet

11.950
11.950

l;jan-mrt
11.26311.950
23.213

2: apr-jun
15.28111.950
27.231

3:jull-sep

4; okt-dec

16.36511.950
28.315

13.29311.950
25.243

Gemiddeld
14.05111.950
26.001

Hieruit blijkt dat Senzer geheel 2016 ruim binnen de kasgeldlimiet is gebleven.
Renterisiconorm
Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te
brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld
wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar
geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld
(herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op
basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan
worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%, met een minimum
van € 2.500.000) te vermenigvuldigen met de totale lasten van de begroting. Het te lopen renterisico
mag in beginsel de renterisiconorm niet overschrijden.
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Voor Senzer bedragen de langlopende schulden ultimo 2016 € 1.089.000 tegen een jaarlijks vast
rentepercentage van 4,46%. De aflossingsverplichting bedraagt € 145.000 en wordt voldaan uit de
normale bedrijfsvoering.
In onderstaand overzicht treft u deze gegevens aan.
Renterisiconorm en renterisico 2016

(Bedragen x€ 1.000)

Variabelen
Renterisico(norm)

2016

(1)

Renteherziening

(2)

Aflossingen

145

(3)

Renterisico (1+2)

145

(4)

Renterisiconorm

29.146

(5a) = (4>3)
(5b)=(3>4)

Ruimte onder renterisiconorm

29.001

Overschrijding renterisiconorm

-

(4a)

Renterisiconorm
Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling
(4) = (4a X 4b) Renterisiconorm

145.732
20%
29.146

Hieruit blijkt dat Senzer heel 2016 ook ruim binnen de renterisiconorm is gebleven.

1.3.2 Weerstandsvermogen
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om
tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling in gevaar
komt. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en
de te lopen risico’s. De weerstandscapaciteit bestaat uit eigen vermogen, langlopende voorzieningen,
ruimte op de begroting, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden. De risico’s
kunnen zowel economisch, politiek, juridisch, bestuurlijk etc. van aard zijn.
Weerstandscapaciteit
Voor de weerstandscapaciteit is een aantal componenten van belang, te weten;
• eigen vermogen: de hoogte van het eigen vermogen is afhankelijk van de bepaling van de waarde
van de bezittingen. Tot de weerstandscapaciteit tellen wij naast de algemene reserve en de
bestemmingsreserves ook het resultaat van het lopende boekjaar;
• ruimte op de begroting: bij de besteding van middelen liggen de uitgaven deels vast. Ruimte op de
begroting is te krijgen door te bepalen welke uitgaven op welk tijdstip worden gedaan.
Voor inzicht in de weerstandscapaciteit volstaan we met een overzicht van de reserves ultimo 2016,
aangevuld met het resultaat lopend boekjaar.
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Saldo per 31-12-2016

Bedragen x€ 1000,-

7.413

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Informatievoorziening
Bedrijfsrestaurant
Innovatie
Participatiewet
Trajecten/instr.nuggers
Beschut werk
Bestemmingsreserves
Resultaat boekjaar 2016
Totaal weerstandscapaciteit

232
347
415
5.233
1.031
939
8.197
300
15.910

Voor het bestemmen van het resultaat 2016 dient de directie separaat een voorstel in bij het bestuur.
Risico’s
Als onderdeel van het weerstandsvermogen is het belangrijk de verschillende risico's te inventariseren
en waar mogelijk de eventuele financiële gevolgen in beeld te brengen. Niet altijd is concreet aan te
geven op welk moment deze zich voordoen en welke omvang ze hebben. Het is op zich een goed
gebruik om daar, waar de risico’s benoembaar en kwantificeerbaar zijn, er voorzieningen worden
getroffen. In de risicoparagraaf wordt verder een aantal onderwerpen behandeld, waaraan naar onze
mening financiële consequenties vastzitten.

1.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Ontwikkelingen
In 2016 is de verkoop van een deel van de locatie Kwekerij in Gemert-Bakel bekrachtigd. Overdracht
vindt in delen plaats, het eerste deel in 2016, de volgende delen begin 2017.
Het opnemen van de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond in de Senzer organisatie
heeft geresulteerd in een ontvlechtingsovereenkomst. Onderdeel daarvan is de overdracht van de
waarde van de verbouwing en de inrichting die de gemeente Helmond gepleegd had in het Werkplein,
gebouw Churchilllaan 101 in Helmond. Deze waarde, in totaal € 1.223.000 is alsnog opgenomen in de
activa van Senzer en wordt vanaf 1-10-2016 volgens de reguliere afschrijvingstermijnen afgeschreven.
Onderhoud
Het meerjarig onderhoudsplan is bij opstelling van de jaarrekening 2015 geheel geactualiseerd en
vastgesteld door het managementteam van Senzer. Het is de basis voor de in 2011 ingestelde
voorziening gebouwenonderhoud. Jaarlijks, en dus ook voor 2016, wordt de jaarschijf technisch
nogmaals getoetst en indien aan de orde uitgevoerd.
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Milieubeheer en andere wettelijke verplichtingen
Voor de jaarlijkse milieukeuringen van ketels en andere installaties zijn contracten afgesloten, evenals
voor de jaarlijkse technische keuring in verband met de brandweervoorschriften. De werkzaamheden
inzake het saneren van de milieuproblematiek zijn in 2012 gestart. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de gemeente Helmond. Medio 2017 zullen nieuwe grondmonsters worden
genomen, waarna de resultaten daarvan worden geëvalueerd en er een besluit genomen wordt voor
het vervolgtraject. Ultimo 2016 is het evaluatierapport nog niet geheel afgerond. Met name het
toekomstperspectief van de nog te nemen maatregelen dient alsnog nauwkeurig bepaald te worden.

1.3.4 Verbonden partijen
Senzer is de handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie die is ontstaan uit de fusie van het te
Helmond gevestigde openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen Werkbedrijf Atlant de Peel (voorheen Atlant Groep), de afdeling Werk & Inkomen van
de gemeente Helmond en de te Helmond gevestigde Stichting HRM Servicecentrum
(werkgeversdienstverlening Regio Helmond).
Voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierio, Helmond, Laarbeek en Someren
vormt Senzer een publiekrechtelijk verbonden partij waarin de betreffende gemeente participeert.
Het openbaar belang dat door Senzer voor de deelnemende gemeenten wordt behartigd is de
integrale uitvoering van de Participatiewet, de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende
voorschriften en regelingen alsmede het rechtstreeks of middellijk aanbieden van een integraal
dienstenpakket op het gebied van arbeidsre-integratie en aangepaste arbeid aan de op afstand van de
reguliere arbeidsmarkt staande inwoners van de deelnemende gemeenten.
De Stichting Senzer vormt voor de deelnemende gemeenten een privaatrechtelijk verbonden partij.
De stichting houdt zich nu nog slechts bezig met de uitvoering van de (voormalige) Wiw en IDregeling. De Stichting fungeert daarnaast als personeelsstichting waarin medewerkers werkzaam zijn
en vallen onder de Cao Welzijn, die vervolgens worden ingezet voor werkzaamheden bij de diverse
entiteiten van de uitvoeringsorganisatie.
Ten aanzien van een verbonden partij hanteert Senzer de volgende definitie. Een verbonden partij is
een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin Senzer een bestuurlijk en een financieel
belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat
niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk
belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van
stemrecht.
De Stichting Senzer heeft geen bestuurlijk of financieel belang in een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie.
Senzer onderscheidt twee categorieën verbonden partijen:
1) Rechtspersonen waarin Senzer deelneemt en waarbij Senzer het recht heeft om qualitate qua
vertegenwoordigers te benoemen.
2) Rechtspersonen waarin Senzer deelneemt.
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Hieronder is het overzicht van belangrijke verbonden partijen voor Senzer weergegeven.
Naam
Verbonden
Partij
Stichting Senzer

Wijze

Stichting

Vestigings Publiek
piaats
belang
Helmond
Re-integratie en
WWB

Senzer Direct
Werk B V.

Besloten
Vennootschap

Helmond

Senzer
Horecadiensten
BV.

Besloten
Vennootschap

Helmond

Dariuz® B.V. *

Besloten
Vennootschap

Eindhoven

Re-integratie en
WWB

van
behartiging

100%

Aandeel
resultaat
in 2016

Risico
ivm de
relatie
laag

vertegen
woordiging

100%

18.000

Re-integratie,

100%
deelneming

18%
deelneming

Verwachting
in 2017
Voortzetten
activteiten

geen

Voortzetten
activiteiten

deelneming

Wsw en Wwb

Ontwikkeling en
exploitatie
assessmentinstrumentarium

Eigen
vermogen
ultimo 2016
450.000 €

144.000

42.000

geen

Voortzetten
activiteiten

85.000

30,000

laag

Voortzetten
activteiten

* De financiële cijfers zijn ontleend aan concept jaarcijfers van Dariuz® B.V

1.3.5 Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering binnen Senzer is erop gericht om de beperkte middelen zo doelgericht en
doelmatig mogelijk in te zetten. Wij vertalen dat door te streven naar een organisatie die ‘lean and
mean’ georganiseerd is. Alle fusie perikelen om te komen tot de huidige organisatie Senzer maken dat
we deze ambitie nog niet volledig gerealiseerd hebben in 2016. Dat heeft een stevige druk gelegd op
de organisatie gezien al het extra werk dat is uitgevoerd voor deze fusie. De nieuwe medewerkers,
afdelingen en taken zijn in 2016 ingepast in de organisatie. Voortdurend wordt nog gewerkt aan
verbeteringen en optimalisatie van die organisatie om het gewenste doel uiteindelijk te bereiken. Via
beschrijven en implementeren van de nieuwe werkprocessen verwachten we wederom een efficiënt
opererend werkbedrijf neer te zetten. Dat draagt bij tot een betere uitvoering, die op haar beurt weer
leidt tot betere resultaten bij de begeleiding en plaatsing van cliënten voor de opdrachtgevers. Het
doet deugd te zien dat de organisatie de activiteiten goed draaiende heeft weten te houden en het jaar
weet af te sluiten met een positief resultaat om trots op te zijn. Uiteindelijk hebben de vervolgacties ten
doel onze kosten te beheersen en de structuur en besturing van Senzer nog transparanter te maken.
Ook fysiek brengt de fusie het nodige teweeg. In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om de
netwerken van het gebouw Churchilllaan en Montgomeryplein met elkaar te verbinden en het
serverpark te upgraden zodat het geschikt wordt voor het dubbele aantal medewerkers dan nu het
geval is. Tevens is de implementatie van een zelfstandig draaiende nieuw versie van GWS4all, de
Suite voor Sociaal Domein (SSD / uitkeringsadministratie), voorbereid en getest. Begin 2017 zijn beide
projecten succesvol uitgevoerd en afgerond.
In 2016 is duidelijk geworden dat ook de overige systemen (Navision 3.6, Mercash, Jetreports,
Sharepoint, Windows OS) aan een opwaardering toe zijn. Functioneel voldoen ze nog, maar technisch
lopen de huidige versies van de diverse systemen achter op de meest recente operationele versies.
Dit levert concreet het gevaar op dat de upgrade van een van de systemen (Mercash) blokkeert omdat
de aansluitende systemen (JetReports) er technisch niet mee kunnen werken. Voor 2017 zijn een
aantal upgrades in onderzoek en de implementatie ervan voorzien.
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Begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen
per programma. Senzer heeft in 2016 feitelijk één programma.
In totaal heeft Senzer € 145.732.000 aan lasten begroot (na resultaatbestemming), tegenover
€ 149.114.000 werkelijke lasten na resultaatbestemming. In deze lasten is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond opgenomen voor de uitvoering van de participatiewet
volgens besluit van het Algemeen bestuur van 11 januari 2016. De overeenkomst is van kracht
geweest tot 1 oktober 2016 voor een omvang van € 11.691.000. Tegenover deze lasten stonden voor
exact hetzelfde bedrag bijdragen uit de algemene middelen van de 7 deelnemende gemeenten.
Gecorrigeerd met dat bedrag zijn de lasten nog € 137.423.000, hetgeen ruimschoots binnen de
begrote lasten blijft.
Met betrekking tot investeringen zijn voor 2016 voor€ 1.933.000 aan budgetten vastgesteld, in
totaliteit is er voor € 893.000 op deze budgetten besteed.
Zowel bij de exploitatie als ook bij de investeringen zijn daarmee geen overschrijding aanwezig.
Over 2016 voldoet Senzer aan de begrotingsrechtmatigheid.

1.3.6 Risicoparagraaf
Bij de uitvoering van haar taken loopt Senzer een aantal risico’s. Een deel van die risico’s laat zich
vertalen in financiële gevolgen voor het bedrijf. Het is niet concreet te bepalen wanneer de risico’s zich
effectief voordoen en in welke omvang. Daar waar de risico’s wel benoembaar en kwantificeerbaar zijn
worden er voorzieningen voor getroffen. Ultimo 2016 bestonden de voorzieningen uit:
Voorziening bodemsanering Beemdweg
€
25.000
Voorziening bodemsanering Montgomeryplein
€
233.000
Voorziening gebouwenonderhoud
€
114.000
Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
€
136.000
Voorziening reorganisatie
€820.000
Totaal voorzieningen
€
1.328.000

Medio 2012 heeft het bestuur van destijds de Atlant Groep verzocht om een nader onderzoek naar de
hoogte en samenstelling van het weerstandsvermogen. Een werkgroep met vertegenwoordiging uit
bestuur, directie, gemeente Helmond en de accountant heeft het onderzoek uitgevoerd en heeft een
voorstel gedaan, mede gezien de onzekerheden die het huidige concept van de Participatiewet
omgeven, om een praktischere, globalere aanpak te hanteren. In haar vergadering van 24 juni 2013
heeft het bestuur ingestemd met deze globalere aanpak. Om de omvang van het
weerstandsvermogen actueel te houden is het van belang de risico inventarisatie periodiek (bij
opstelling begroting en jaarrekening) te actualiseren.
De globalere benadering is gebaseerd op drie pijlers. De optelling van deze drie pijlers bepaalt
uiteindelijk de gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Een dergelijke opstelling lijkt ook
politiek bestuurlijk beter hanteerbaar.
Zodra de Participatiewet en de uitvoeringsregels ervan verder duidelijk worden, ontstaat een nieuwe
situatie die aanleiding kan geven om zowel de gehanteerde systematiek als de concrete risico’s weer
te actualiseren. Het is essentieel de uitgangspunten periodiek te monitoren. Veranderende
uitgangspunten kunnen immers tot andere uitkomsten leiden.
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In de verdere toelichting is per pijler de aard van de reserve nader omschreven, als ook de risico’s die
met die reserve worden afgedekt.

Pijler 1:

Algemene reserve

Met behulp van kengetallen, op basis van gangbare bedrijfseconomische principes die gehanteerd
worden door banken bij de beoordeling van de financiële positie van bedrijven, wordt aan de hand van
het totale vermogen bepaald hoe groot de algemene reserve moet zijn.
De mate waarin een bedrijf aan zijn verplichtingen kan voldoen wordt door banken heden ten dage
mede beoordeeld aan de hand van de verhouding eigen vermogen versus totaal vermogen van het
bedrijf. Banken beoordelen een bedrijf als gezond als deze ratio zich beweegt tussen de 20% en 40%.
Door het bestuur is besloten dit principe als uitgangspunt te nemen en voor de hoogte van de
algemene reserve als ratio te hanteren 30% van het totale vermogen. Op basis van een totaal
vermogen ultimo 2016 van € 29.372.000 is de benodigde omvang van de algemene reserve te
bepalen op € 8.812.000. Dit vraagt een dotatie van € 1.399.000. Het resultaat 2016 laat een dergelijke
dotatie niet toe, er kan slechts € 125.000 gedoteerd worden. Daarmee wordt het saldo van de reserve
€ 7.538.000. Dit is € 1.274.000 lager dan volgens de systematiek wenselijk. Verdere dotaties zijn
afhankelijk van de te bereiken resultaten 2017 en de hoogte van het balanstotaal ultimo 2017, en
worden opnieuw beoordeeld bij de jaarrekening 2017.
Met deze algemene reserve worden de volgende risico’s afgedekt:
Verhuurbaarheid
Als gevolg van het nieuwe business concept zijn in het verleden een aantal locaties afgestoten en is
de locatie van de hoofdvestiging aangepast aan de eisen van de tijd. Een belangrijk gedeelte van
deze locatie is inmiddels verhuurd aan derden. Met name de bouwkundige aanpassingen voor het
Werkplein en de Fitland-ruimten aan de Zandstraat zijn specifiek voor deze gebruikers hetgeen de
verhuurbaarheid aan alternatieve partijen, na afloop van de huurtermijn, negatief beïnvloedt. Het effect
van dit risico is hoog.
Met de vorming van Senzer vervalt per 1-1-2017 de verhuur van het Werkplein aan de gemeente
Helmond voor het deel dat de afdeling W&l in gebruik heeft (grootste deel) en ook de verhuur aan
Fitland is per 1-1-2015 beëindigd. Het is de bedoeling deze ruimten weer in eigen gebruik te nemen.
Daartoe zullen de nodige kosten gemaakt dienen te worden. Zo zullen verbouwingen zowel bij het
Werkplein en zeker ook aan de Fitland-ruimten nodig zijn om de gebouwen weer geschikt te maken
voor uitvoering van de activiteiten van de Participatiewet. In de jaarrekening 2014 is voor dit risico een
bedrag opgenomen van € 860.000. Dit bedrag dient nu gehandhaafd te blijven ter afdekking van de op
handen zijnde verbouwingen en integratiekosten.
(Wsw) cao
De huidige Wsw-cao is in vergelijking met de relevante branche-cao’s luxe. Dit heeft tot gevolg dat swmedewerkers minder snel doorstromen naar een cao van ‘reguliere arbeid’. Het overgrote deel van de
doelgroep is en blijft dus in dienst van Senzer. Het slinkt vanaf 2015 op basis van natuurlijk verloop
omdat er geen instroom meer plaatsvindt in de regeling Wsw. Deze beperkte flexibiliteit (geminimali
seerde uitstroom) maakt van Senzer een bedrijf waar de komende jaren nog een belangrijk deel van
de (dalende) subsidie vast ligt in het salaris volume van de Wsw. De gevolgen hiervan drukken nu en
in de toekomst op de exploitatieresultaten van Senzer. Het verschil tussen gemiddeld loon en
gemiddelde subsidie perfte is ongeveer € 1.800. Met ca. 1.300 fte (Wsw excl. Begeleid Werken) in
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2016 is het bedrag dat extra via de toegevoegde waarde dient opgebracht te worden € 2.340.000. Het
risico dat dit niet gerealiseerd wordt is vooralsnog laag.
Met de bonden is voor 2016 overeen gekomen dat vanaf juli 2016 ook de indexering van het wettelijk
minimumloon toegepast wordt op deze cao. Daar staat tegenover dat de staatssecretaris heeft
toegezegd de Wsw subsidie jaarlijks met een bepaald percentage te verhogen ter compensatie van
deze indexeringen en verhogingen. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting 2016. Het
effect op de exploitatie zal naar verwachting negatief zijn (geen volledige compensatie verhogingen
via indexering subsidie), maar hoe groot is niet te voorspellen.
Transitievergoeding (alle cao’s)
De wijziging van de wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 introduceert de transitievergoeding. Deze
geldt voor alle cao’s. Het blijkt dat deze vergoeding ook betaald dient te worden aan medewerkers die
op grond van ziekte uit dienst gaan, een fenomeen dat in het werkbedrijf vaker voorkomt dan bij
reguliere bedrijven vanuit de aard van het bedrijf. Deze additionele kosten zijn vanaf 2016 structureel
begroot op € 300.000. Inmiddels wordt wetgeving voorbereid om de transitievergoeding te
compenseren cq te schrappen in geval dat iemand na 2 jaar ziekte uit dienst gaat.
Pensioenen (alle cao’s)
De dekkingsgraad van de pensioenfondsen, waar onze medewerkers aan verbonden zijn, is voor alle
fondsen niet op orde. Eerder hebben de diverse pensioenfondsen als antwoord daarop hun premies al
verhoogd. Door het gesloten pensioenakkoord, dat de opbouwmogelijkheden vanaf 1-1-2015
verminderd als gevolg van de latere pensioengerechtigde leeftijd (deelnemers kunnen langer sparen),
wordt dit weer deels teruggedraaid. Desalniettemin zijn verdere premieverhogingen niet uit te sluiten
om zodoende de dekkingsgraad op orde te krijgen, zeker gezien de huidige rentestanden en de
tegenvallende beleggingsresultaten. Een deel van die premies wordt door de werkgever betaald,
waardoor verhogingen leiden tot structureel meer loonkosten.
Daarnaast ontstaat er het risico dat de pensioenfondsen de werkgevers gaan vragen om aanvullende
stortingen ter afdekking van de tekorten in de fondsen. Zeker bij het PWRI gaat deze problematiek op
termijn spelen. Vanaf 1-1-2015 is er geen instroom meer in de Wsw en dus in het pensioenfonds,
terwijl de aanspraken op het fonds alleen maar zullen groeien. PWRI heeft berekend dat er een tekort
ontstaat van € 420 - € 490 miljoen over een termijn van 40 jaar, waar het Rijk een structurele
tegemoetkoming van € 10 miljoen per jaar vanaf 2018 heeft toegezegd om dit tekort grotendeels af te
dekken. Hoe groot het overblijvende risico’s zijn zal daarbij afhangen van diverse factoren waaronder
de ontwikkeling van de marktrente en de economische situatie. Een concreet bedrag is er nu nog niet
te noemen voor betreffende risico’s, maar dat zich hier problemen gaan aandienen en dat de
financiële effecten substantieel kunnen zijn lijkt realistisch.
Kenmerken doelgroep
Met de start van de Participatiewet per 1 januari 2015 wordt het werkterrein van Senzer uitgebreid
naar de gehele doelgroep van WWB en personen die voorheen in aanmerking kwamen voor een Wsw
en Wajong indicatie en arbeidspotentieel hebben. De tendens bij die hele populatie is de laatste jaren
dat er sprake is van steeds zwaardere problematiek en grotere beperkingen, waardoor de
taakvolwassenheid in het algemeen afneemt, en daarmee ook de arbeidscapaciteit en dus het
verdienvermogen. Dit heeft tot gevolg dat Senzer te maken heeft met een toenemende discrepantie
tussen de wenselijke kwaliteitssituatie op de arbeidsmarkt en de werkelijke kwaliteitssituatie (huidig
personeelsbestand). Hierdoor kan de loonwaarde van medewerkers dalen terwijl de
begeleidingsintensiteit veeleer toeneemt, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de
exploitatieresu Itaten.
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Deze ontwikkelingen temperen in ieder geval de mogelijkheden om de toegevoegde waarde op grond
van tarieven, gebaseerd op loonwaarde, op een gelijkblijvend niveau te houden c.q. te verhogen. Het
afgelopen jaar is dat wel gelukt, maar vooral omdat de kwantiteit van het werk steeg. Een schatting
van het mogelijke effect op de exploitatie volgt uit de navolgende berekening; Met 1.450 productieve
uren per jaar en een verwachte afname aan toegevoegde waarde van € 0,50 per uur, betekent dit een
afname van € 725 per fte. Met 1.635 productieve fte’s levert dit een totale potentiële afname van
€ 1.185.000 op (risico).
Kwaliteit van Personeel
Voor de uitvoering van de Participatiewet is per 1 januari 2016 Senzer opgericht bestaande uit de
huidige GR Atlant Groep, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond (Werkplein) en de
stichting HRM Servicecentrum (het werkgeversplein). Het is reëel aan te nemen dat ook dan
aanpassingen in de organisatie nodig zullen zijn. Daarbij zal het huidige personeel mogelijk niet in alle
gevallen voldoen aan de dan benodigde functieprofielen. Bij herplaatsing in een ander, mogelijk lager,
profiel behouden medewerkers echter hun salaris en zijn daarmee te hoog ingeschaald voor de hun
toegewezen functie. Ook bestaat de mogelijkheid dat er geen passende functie meer gevonden wordt
voor enkele medewerkers. Voor de maatregelen om deze discrepanties op te lossen is in de begroting
2016 rekening gehouden met een bedrag van € 213.000, maar dit bedrag kan zeker ook hoger
uitvallen.
Verlofsparen Wsw-personeel
De sw-medewerkers hebben de mogelijkheid verlof te sparen om dit later op te nemen voor een
langere aaneengesloten periode. Ter kwantificering van het maximale verlies van toegevoegde
waarde met betrekking tot de gespaarde uren in geval van opname van deze uren wordt gerekend
met € 5 per uur. Ultimo december 2016 bedroeg het saldo ruim 98.000 uren hetgeen een bedrag
vertegenwoordigd van bijna € 490.000.
Verlofrechten
Medewerkers van Senzer hebben de afgelopen jaren minder uren verlof opgenomen dan waar zij
volgens de cao recht op hebben. Dit leidt ertoe dat veel medewerkers nog openstaande verlofrechten
hebben; een stuwmeer aan verlofuren. Ondanks eerdere acties, waarbij medewerkers werden
aangespoord deze verlofsaldi te verkopen, is het stuwmeer in 2014 toch weer licht gegroeid.
Kwantificering daarvan gebeurt door de urensaldi tegen uurloonwaarde om te rekenen en van het
saldo 20% te nemen als het risico van gelijktijdige opname in een jaar. Het zo berekende bedrag was
ultimo december 2016 € 429.000.
Debiteuren Uitkeringen
In de gemeenschappelijke regeling zijn in artikel 33 bepalingen opgenomen over de financiering van
de uitvoeringsactiviteiten van de Participatiewet. Bepaald is dat het volledige Buig budget, Wsw
budget, een deel van het Participatiebudget (56%) en een gemeentelijke bijdrage uit de algemene
middelen door de deelnemende gemeenten verstrekt worden aan Senzer. Daarmee is in principe
gekozen voor budgetfinanciering en niet voor een afreken systematiek op werkelijke lasten. Eventuele
saldi blijven binnen Senzer en daarmee beschikbaar voor de activiteiten van de doelgroep. De facto
komt daarmee het risico over de uitvoering van de participatiewet bij Senzer te liggen. Dit is niet
expliciet besloten, net zo min als dat er een besluit genomen is over de positionering van de
debiteurensaldi die zijn ontstaan uit de uitvoering van de uitkeringen (vorderingen op verstrekkingen
leningen BBZ2004 en terugvorderingen ten onrechte verstrekte uitkeringen). Tot nu toe stonden deze
saldi op de balans van de deelnemende gemeenten. Voor de jaarrekening 2016 is het besluit
genomen deze vorderingen daar te laten staan, en ook daar de waardering en bijbehorende mutatie
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van de voorziening dubieuze debiteuren tot uitdrukking te brengen. In 2017 zal een verder besluit over
deze posities genomen gaan worden. De netto positie is ultimo 2016 minimaal € 4,7 miljoen groot
(volgens de Cannock/Chase waarderingsmethode), en maximaal € 6,5 miljoen (eigen waarderingen
gemeenten) Het eerste daaraan verbonden risico is het verschil in waardering (ruim € 1,8 miljoen) en
of en wie dit resultaat gaat nemen. Het tweede risico is de wijze van financiering als het besluit wordt
genomen om de vorderingen op de balans van Senzer te plaatsen, daar Senzer niet in staat is
dergelijke bedragen te onttrekken aan haar liquiditeiten en cash aan de gemeenten te betalen.

Pijler 2:

Bestemmingsreserve projecten

Er is geïnventariseerd welke middelen benodigd zijn om de financiële verplichtingen van de nu reeds
in uitvoering zijnde en concreet geplande projecten af te dekken middels een bestemmingsreserve.
Ultimo 2016 betreft dit de volgende projecten en verplichtingen die doorlopen naar 2017 en verder:
Projecten innovatie:
Aanpassingen software en management informatie:
Dekking additionele kapitaallasten Bedrijfsrestaurant:
Financiering additionele kosten beschut werk
Financiering plaatsingen VSO/PRO - Nuggers
Omvang bestemmingsreserve projecten

€
€
€
€
€

415.000
232.000
347.000
939.000
1.032.000
2.965.000

Innovatie
Er zal binnen Senzer een zo optimaal mogelijk integraal aanbod moeten worden ontwikkeld voor alle
doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt om ook de toenemende groep personen met een
zwaardere (veelal psychische) indicatie binnen de integrale kostprijs als uitvoeringsorganisatie te
kunnen bedienen. Onderwerpen als jobcarving en het door ontwikkelen van bedrijven naar “inclusieve
organisaties” vragen om vernieuwende werkwijzen. Ook de voorgestelde maatregelen uit het
regeerakkoord inzake garantiebanen met subsidie op de loonkosten en de quota regeling vragen om
geheel nieuwe concepten en een verdere oriëntatie op activiteiten in de keten en de mogelijke
verbindingen met parallelle ketens. Ook hier zijn nieuwe concepten gewenst, in samenwerking met de
ketenpartners, die erop gericht zijn om vertegenwoordigers van de doelgroep aan werk te helpen.
Deze plannen zullen tevens nieuwe vormen van dienstverlening aan de werkgevers vragen. Dit alles
kan helpen meer zekerheid te bieden inzake de werkvoorraad van het werkbedrijf en tevens kan dit
leiden tot meer mensen uit de uitkering. Met het oog op dit werkgeversbelang dienen mogelijkheden
van private (mede)financiering daarbij op voorhand niet te worden uitgesloten.
In deze veranderende omgeving is het belangrijk om de ontwikkelingen op tijd te zien, en daarop te
anticiperen. Daarvoor is er een rekenmodel ontwikkeld waarbij de financiële resultaten van de
uitkeringssituatie vergeleken worden met die van de werksituatie. Het werkbedrijf wil in dit licht een
buffer opnemen voor 'innovaties' van € 415.000. Hiermee kan het nieuwe werkbedrijf dan investeren
in innovatiekracht waardoor zij kan blijven aansluiten bij ontwikkelingen in haar omgeving.
Aanpassing software en managementinformatie
Het door ontwikkelen van een adequate infrastructuur en informatievoorziening is als gevolg van de
vorming van Senzer een vereiste. De nu in gebruik zijnde applicaties Navision, Mercash, het Cliënt
Volg Systeem (CVS), JetReports en Sharepoint lopen tegen het einde van hun technische levensduur
aan. Verder zullen er aan de kant van de SSD aanpassingen nodig zijn vanwege herinrichting van de
primaire processen en uit hoofde van de wijzigingen die de participatiewet met zich meebrengt. De
uitvoering van deze wet stelt zeker ook nieuwe eisen aan de managementinformatie.
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Het is een uitdrukkelijke wens van Senzer om in de toekomst meer digitaal te gaan werken.
Onderwerpen die daarbij geraakt worden zijn de verdere ontwikkeling van het postregistratie systeem
en de herstructurering van de nu in de gedeelde schijven opgenomen documenten. Al deze projecten
worden de komende jaren uitgevoerd. Daarvoor is een bedrag gereserveerd van € 232.000.
Kapitaallasten bedrijfsrestaurant
Het werkbedrijf heeft een bestemmingsreserve van € 347.000 ter dekking van de toekomstige
afschrijvingslasten (€ 22.000 per jaar) van het bedrijfsrestaurant (verbouwing 2008). Deze reserve is
toereikend en zal in de komende jaren volledig worden benut voor de dekking van de kapitaallasten.
Financiering additionele kosten Beschut Werk
Het Rijk heeft besloten dat de gemeenten alsnog een taakstelling krijgen opgelegd voor de realisatie
van beschut Werkplekken. Vast staat dat ondanks de beschikbare financiële middelen daartoe er per
plaatsing beschut werk een te verwachten exploitatieprobleem ontstaat. Per plaatsing is het tekort
geraamd op € 625 op jaarbasis. Ter dekking hiervan is in 2016 een reserve gevormd van € 939.000.
Financiering plaatsingen VSO-PRO/Nuggers
De Participatiewet biedt mogelijkheden aan leerlingen die van het VSO-PRO onderwijs komen, en aan
niet-uitkeringsgerechtigden (de zogenaamde nuggers) die over arbeidsvermogen beschikken maar
eveneens niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, om gebruik te maken
van het instrument loonkostensubsidie. Voor deze nuggers zijn vanuit de Participatiewet echter op dit
moment geen middelen beschikbaar om instrumenten zoals loonkostensubsidie te financieren. Ook
landelijk wordt dit erkend, doch de Staatssecretaris is vooralsnog niet voornemens de wet- en
regelgeving daar op aan te passen. Om binnen de arbeidsmarktregio ook aan vso-pro leerlingen en
nuggers met een indicatie wet banenafspraak perspectieven en mogelijkheden te kunnen bieden is
een bestemmingsreserve gevormd die de financiering van de instrumenten die nodig zijn voor de
plaatsingen voor 2017 en 2018 dekt. De reserve is € 1.032.000 groot.

Pijler 3:

Bestemmingsreserve Participatiewet

Inzake de uitvoering en financiering van de Participatiewet zijn er op dit moment nog de nodige
onduidelijkheden. Een uitgangspunt dat wordt gehanteerd is een oplopende werkvoorraad voor
Senzer (van 1635 fte in 2016 tot 1740 fte in 2019). Er is sprake van inzet van het instrument
loonkostensubsidie met subsidies voor de begeleiding, en de omvang van het budget is bekend maar
kan nog wijzigen op basis van systeemfouten in de landelijk vaststelling van bedragen. Het Rijk heeft
de structurele bezuinigingen van de Participatiewet ingeboekt vanaf 2019. Naar verwachting zal het
transitieproces zeker 3 jaar (2016-2018) in beslag nemen alvorens tot een heldere en bestendige
uitvoering van de wet kan worden gekomen. Besloten is in 2013 om voor de transitie naar een
efficiënte en gedegen uitvoering van de wet een bedrag te reserveren van minimaal € 3.500.000. De
reserve wordt al aangesproken voor de bekostiging van de eerste plaatsing van leerlingen in het kader
van een sluitende aanpak en de cofinanciering van projecten in het kader van de Motie Kersten
middelen. De reserve is ultimo 2016 groot € 5.233.000.
Strategische ontwikkeling: buiten zijn, buiten blijven
Uitgangspunt van de maatregelen die zijn opgenomen in de Participatiewet is het zo veel mogelijk
plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een reguliere werkomgeving. In de
dynamische omgeving van re-integratie wijzigen de eisen die de opdrachtgevers in de markt stellen
aan de uitvoering van de bemiddeling van onze doelgroepen frequent. Om daar op een goede wijze
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op in te kunnen spelen is het noodzakelijk dat Senzer haar dienstenpakket en productaanbod blijft
vernieuwen. Teneinde hieraan in continuïteit invulling te geven, zal een omvorming van (onderdelen
van) de organisatie nodig zijn en wordt het totale speelveld breder
Risico’s afzetmarkt / toenemende (internationale) concurrentie
Senzer (voorheen Atlant Groep) heeft vanaf 2002 de overstap gemaakt naar de groepsdetacheringen
in samenwerking met een beperkt aantal opdrachtgevers. Het werkbedrijf blijft hierdoor kwetsbaarder
voor onverwachte veranderingen bij deze kleine groep opdrachtgevers. Dit risico wordt dan ook als
hoog ingeschat. Vanuit accountmanagement wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal
opdrachtgevers. Ook vanuit interne en externe marktontwikkelingen is er sprake van steeds meer
(internationale) concurrentie. Het is dan ook nodig dat Senzer de juiste prijs/kwaliteitsverhouding blijft
leveren aan de bedrijven (met name in de maakindustrie) waar nu detacheringsovereenkomsten mee
zijn gesloten. Gezien de huidige marktontwikkelingen en de ontwikkeling van de prijs/kwaliteits
verhouding in de lage lonen landen wordt ook dit risico als hoog ingeschat. Een eerdere analyse van
de omzet met kansen op verliezen van opdrachten vanwege de genoemde aspecten leverde
oorspronkelijk bij laagconjunctuur een risicobedrag op van € 2.900.000. Gezien het trage verloop van
het herstel van de economie zijn de indicatoren waarop deze schattingen zijn gebaseerd nog
nauwelijks verandert, vandaar dat deze risico inschatting gehandhaafd blijft,
wil niet zeggen dat dit in de toekomst niet kan gebeuren.
Sluitende aanpak leerlingen
Bij de start van de Participatiewet is gebleken dat er een hiaat is ontstaan in de financiering van de
begeleiding van de leerlingen die de (VSO) scholen verlaten en voorheen naadloos instroomde in de
Wsw. Nu is het wenselijk dat deze groep leerlingen niet tussen wal en schip terecht komt en alsnog
naadloos instroomt naar tijdelijke garantiebanen totdat de structurele financiering via de
Participatiewet weer is geregeld. Voor deze tijdelijke overbrugging is in 2017 een bedrag nodig van
€ 323.000.
Reserve cofinanciering middelen motie Kersten
Op basis van de aangenomen motie Kersten heeft het kabinet uit middelen van de Regeling
cofinanciering sectorplannen 30 miljoen euro toegewezen aan de SW-organisaties voor de
transformatie richting werkbedrijven en innovatie naar de noodzakelijke regionale dienstverlening
gekoppeld aan het invullen van de banenafspraak. Het bedrag voorde regio Helmond-de Peel
bedraagt € 587.000. Voor de gevraagde cofinanciering is aldus een bedrag nodig van € 587.000,
waarvan bij de bestemming van het resultaat 2014 is besloten dit ten laste te brengen van de reserve
Participatiewet. Voor deze middelen is een plan door het bestuur goedgekeurd.
Financiering
De financiering van de Participatiewet loopt via de deelnemende gemeenten. Op de financiële
middelen voor die uitvoering wordt flink bezuinigd. Zo loopt het subsidie normbedrag Wsw de
komende jaren terug van € 26.126 (2014) tot ca. € 23.000 (2021), hoewel uit de cijfers van de
september circulaire 2015 blijkt dat die afname blijkbaar vertraagd wordt door de ontwikkelingen. In
die zin is er ook nog onduidelijkheid over de systematiek die door het ministerie wordt toegepast.
Vooralsnog lijkt de financiering van de bestaande Wsw activiteiten kostendekkend te zijn, maar de
geschetste onduidelijkheid aangaande de budgetten van het Rijk blijft een risicopost.
Ook de financiering van de garantiebanen is krap. Vergeleken met de subsidie op een Wsw
dienstverband (structureel uiteindelijk € 23.000) is de subsidie via loonkostensubsidies (gemiddeld
€ 11.000 bij 50% loonwaarde) en begeleidingsvergoeding (€ 4.000 per garantiebaan/€ 8.500 per
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beschut werkbaan), beduidend minder, hetgeen zich de komende jaren, zonder veranderingen in de
uitvoerende organisatie, zai vertaien in mogelijke druk op exploitatieresultaten. Bovendien is in het
landelijke participatiebudget structureel de component begeleidingsvergoeding slechts opgenomen
voor de 90.000 banen die uiteindelijk uitstromen uit de Wsw en vervangen dienen te worden, en niet
voor de additionele 125.000 garantiebanen die zijn afgesproken in het Sociaal Akkoord. Voor onze
arbeidsmarktregio betreft dit extra 250 garantiebanen t/m 2016, hetgeen aan begeleidingsvergoeding
een bedrag van € 1.000.000 betekent en in de volgende jaren alleen maar gaat toenemen. Daar komt
bij dat de bonus Begeleid Werken uit de oude Wsw-regeling in de Participatiewet is geschrapt,
waarmee vanaf 2017 er structureel ruim € 500.000 minder subsidie wordt ontvangen voor de
uitvoering van de bestaande Wsw dienstverbanden.
Een tegenhanger vormt de mogelijkheid tot het bemiddelen van personen in de WWB naar werk met
loonkostensubsidie, al of niet met een baangarantie-baan. Deze omzettingen besparen per omzetting
gemiddeld € 2.300 op de BUIG-middelen (gemiddelde uitkering € 13.300 versus gemiddelde
loonkostensubsidie € 11.000). Een scenario dat rekening houdt met het positief resultaat van dit
vliegwieleffect (uitkeringen omzetten in garantiebanen) en met een forse ambitie op zowel de instroom
als de uitstroom aantallen van de uitkeringen is naar de toekomst structureel budgettair neutraal.
Daarbij is het instroom scenario afgestemd op de nu bekende landelijke ontwikkelingen en zit de
ambitie vooral in de uitstroom. De twee risico’s die hierin schuilen zijn een tegenvallend herstel van de
economie, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden forser gaat stijgen dan gepland, en het afromen
van het macrobudget BUIG-middelen door het Rijk. Het laatste blijkt niet uit de meerjarenbegroting
van SZW.
Mocht desondanks blijken dat de toegekende BUIG-middelen ontoereikend zijn om alle uitkeringen en
loonkostensubsidies uit te betalen, dan bestaat er voor de gemeenten de mogelijkheid via het Rijk
aanspraak te maken op de vangnetregeling. Daarbij is wel de afspraak dat de eerste 10% van de
overschrijding door de gemeenten zelf betaald dient te worden. In het licht van de aanspraken op de
vangnet regeling lijkt het raadzaam de eerder gevormde reserve(s) uit overschotten van voorgaande
jaren bij de gemeente(n) aan te houden c.q. op te bouwen.

Weerstandsvermogen
Voorgaande opsomming leidt tot de volgende opstelling van het weerstandsvermogen:
Onderdeel
Gewenst weerstandsvermogen:
• Algemene reserve
• Bestemmingsreserve lopende projecten
• Bestemmingsreserve Participatiewet
Totaal gewenst weerstandsvermogen
Huidige weerstandcapaciteit
• Reserves ultimo 2016
• Gerealiseerd resultaat 2016
Weerstandscapaciteit ultimo 2016
Tekort aan weerstandsvermogen

Omvang
€
€
€
€

8.812.000
2.965.000
5.233.000
17.010.000

€
€
€
€

15.610.000
300.000
15.910.000
1.100.000

Met de nu gehanteerde uitgangspunten en aanwezige middelen kan geconcludeerd worden dat er een
tekort aan middelen is om het gewenste weerstandsvermogen in de vorm van reserves aan te houden
op de balans van Senzer. Gezien de hoogte van de totale reserves, de onzekerheden over de
toekomstige resultaten en de discussie over het positioneren van de risico’s over de uitvoering van de
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Participatiewet wordt er nu geen aanvulling van het weerstandsvermogen gevraagd aan de
deelnemende gemeenten.
Het eigen vermogen ultimo 2016 is € 15.910.000 groot. In de loop van de komende jaren zal dit saldo
op basis van de volgende mutaties verminderen:
• Voor dekking van de lopende projecten is de komende 4 jaren een bedrag nodig van € 1.248.000
Ultimo 2020 resteert nog een saldo van € 1.717.000;
• De totale kosten van de transitie naar uitvoering van de Participatiewet zijn nog onbekend. We
verwachten met een investering van € 3.400.000 voor de jaren 2017 en 2018 de organisatie weer
zo “lean en mean" neer te kunnen zetten dat we vanaf 2019 in staat zijn de Participatiewet
minimaal budgettair neutraal uit te voeren. Er resteert daarna nog een bedrag van € 2.091.000. Dit
saldo ons de komende jaren in de gelegenheid om de transformatie naar de nieuwe wijze van
werken in de keten zorgvuldig te doen en gebruik te maken van de mogelijkheden die zich
aandienen.
• Deze mutaties hebben uiteraard ook invloed op de bepaling van de hoogte van de algemene
reserve. Zoals voorgesteld wordt die gekoppeld aan de hoogte van het totale vermogen. Het totale
vermogen is enerzijds gestegen vanuit de activa die zijn overgenomen van Helmond in het kader
van de fusie. Anderzijds zal door de genoemde investeringen het vermogen weer dalen. Per saldo
zal naar verwachting het saldo langjarig ongeveer gelijk blijven, waardoor ook de algemene
reserve niet wijzigt en stabiel op € 7.537.000 wordt aangehouden.
Uiteindelijk zal het eigen vermogen ultimo 2019 nog bestaan uit de bestemmingsreserve lopende
projecten ad € 1.717.000, de bestemmingsreserve Participatiewet van ca. € 2.091.000 en de
algemene reserve ad € 7.537.000, totaal € 11.345.000
De directie zal bij iedere kwartaalrapportage volledig inzicht geven in het verloop en de omvang van
de reserves. Bij de jaarrekening gebeurt dit nogmaals, en dit wordt voorzien van een voorstel tot
bestemming van het resultaat, inclusief mogelijke herbestemmingen van bestaande reserves op basis
van dan bekende informatie en besluiten. Tijdens de voor- en najaarsconferentie, genoemd in artikel
33 lid 7 gemeenschappelijke regeling, kan eveneens input gegeven worden inzake de vorming van en
omgaan met de reserves. In ieder ondernemingsplan zal daarnaast de opstelling van het
weerstandsvermogen worden geactualiseerd en onderbouwd. Op deze wijze houdt het bestuur zicht
op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.
Een besluit om op deze wijze het weerstandsvermogen te bepalen en te monitoren vrijwaart de
gemeenten van directe gevolgen bij het zich voordoen van incidentele risico’s en geeft het werkbedrijf
slagkracht in het oplossen van de daarmee gepaard gaande problemen. Dit omdat er niet voor ieder
incident afzonderlijk een zwaar politiek bestuurlijk besluitvormingsproces behoeft te worden doorlopen.
Zo bezien is dit een efficiënte werkwijze met voldoende controlemogelijkheden voor het bestuur.
Verder kan er op deze wijze tijd gewonnen worden om te komen tot een voldragen uitwerking van de
uitvoeringsaspecten van de nieuwe Participatiewet, zonder dat de deelnemende gemeenten daar
rechtstreeks risico’s bij lopen.
Financiële kengetallen BBV
Met ingang van het jaarbericht 2015 stelt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), wat de
kaders vormt voor de begroting en de jaarverslaglegging van publiek rechtelijke organen waartoe het
werkbedrijf behoort, de opname verplicht van de een aantal financiële kengetallen. In de volgende
tabel treft u deze aan met een toelichting.
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