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0. Samenvatting en conclusies 

 
0.1   Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet 

 
Het terrein van de Sociale Zekerheid is op dit moment meer dan ooit in beweging. Zo wordt er 

door het Rijk fors bezuinigd, neemt de werkloosheid toe en staan er herzieningen in de Sociale 

Zekerheid op stapel. Het sociale en financiële afbreukrisico van de gemeente maakt een 
fundamentele herbezinning op het terrein van Sociale Zekerheid noodzakelijk.  

  
We moeten de komende jaren meer doen met veel minder middelen. Scherpe keuzes in doelen 

en doelgroepen zijn daarbij onvermijdelijk in combinatie met betere prestaties in de uitvoering. Er 
komt over de volle breedte van het sociaal domein meer nadruk te liggen op eigen kracht van 

burgers, sturing op effectiviteit en professionaliteit en klantgerichtheid in de uitvoering.   
 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het 

gebied van de Sociale Zekerheid is het voornemen om de sociale zekerheid te hervormen. Het 

kabinet Rutte I was daarbij voornemens de Wet werken naar vermogen (Wwnv) te introduceren. 
De Wwnv beoogde een ontschotting tussen de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). De gemeente zou conform het voorstel de taak krijgen uitvoering te 

geven aan de Wwnv. Daarbij werd de gemeente voor de volgende vraagstukken gesteld:   
 groeiende mismatch tussen beschikbaar werk en gevraagd werk (arbeidsmarktontwikkeling); 

 meer taken én beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid krijgen in het 
arbeidsmarktbeleid (decentralisatie taken zoals Wajong en de Algemene wet bijzondere 

ziektekosten);  
 gekort worden op de middelen om de doelgroep te ondersteunen.  

Door het demissionair raken van het kabinet Rutte I gaat de beoogde invoering van de Wwnv per 

1 januari 2013 niet door. Wel gaat het nieuwe kabinet de Wwnv in aangepaste vorm (onder de 
naam Participatiewet) weer ter besluitvorming langs het Parlement leiden. Het is nog niet in te 

schatten wanneer deze besluitvorming zal gaan plaatsvinden. 

 
Doordat de Wwnv controversieel is verklaard, heeft een groot aantal gemeenten er voor gekozen 

vooreerst de lokale invulling van de Wwnv op ‘hold’ te plaatsen. Echter is dat voor de gemeente 
Dinkelland niet wenselijk. Dit omdat voor de Wsw het voorgenomen besluit is genomen de 

huidige samenwerking met de gemeente Losser en Oldenzaal in Top-Craft BV te beëindigen. 
Daarnaast heeft het college aangegeven inzicht te willen verkrijgen in de re-

integratiemogelijkheden om uitkeringsgerechtigden die gebruik maken van de Wwb terug te 

leiden naar de arbeidsmarkt. Daarom is in de periode mei – september 2012 een onderzoek  
uitgevoerd naar de vormgeving van een lokale uitvoeringsvariant. In dit businessplan wordt in 

beeld gebracht op welke manier de gemeente Dinkelland invulling kan geven aan de lokale 
uitvoering van de Wsw, mogelijkerwijs gekoppeld aan andere wettelijke kaders in de Sociale 

Zekerheid. 

 
Bestuurlijk opdrachtgever van dit businessplan is het College van Burgemeester & Wethouders 

van de gemeente Dinkelland (college). Ambtelijk opdrachtgever is de directeur Dienstverlening. 
De vormgeving is uitgevoerd door een interne projectgroep onder leiding van een projectleider, 

waarbij de volgende opdrachten aan de projectgroep werden verstrekt: 
 samenstellen van deelanalyses en op basis daarvan invullen van de diverse onderdelen van 

het businessplan (incl. het onderbouwen van gemaakte keuzes); 

 terugkoppelen van voortgang en gemaakte keuzes aan de stuurgroep en de klankbordgroep; 
 opleveren van het businessplan Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland binnen daarvoor door 

het college en de gemeenteraad gestelde uitgangspunten, uiteindelijk gericht op duurzame 
maatschappelijke ontwikkeling en duurzame arbeidsparticipatie; 

 opleveren van een analyse waarbinnen in beeld wordt gebracht hoe ook andere wettelijke 

kaders met betrekking tot werk en inkomen (Wwb, IOAW, Wajong) in het businessplan 
kunnen worden ondergebracht. 
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In het kader van dit businessplan is uitgegaan van een integrale benadering van het Werk- en 
Dienstenbedrijf Dinkelland (WDD) waarin alle Wsw-uitvoeringsvormen (Beschut werken, Werken 

op locatie, Groen, Detachering/Begeleid werken) zijn ondergebracht. Bij de samenstelling van het 
businessplan is in beeld gebracht tot in welke mate deze integrale benadering haalbaar is. 

Gedurende de uitvoering van de opdracht vond voortdurend afstemming plaats met de 

gemeenten Losser en Oldenzaal, respectievelijk de partnergemeente Tubbergen. Bij de 
vormgeving van het businessplan is gewerkt op basis van de volgende projectstructuur: 

A. Projectgroep 
De projectgroep heeft het proces rond de uitvoering van het Haalbaarheidsonderzoek en de 

vormgeving van dit businessplan begeleid, op basis van de binnen de projectgroep aanwezige 
expertise. Leden van de projectgroep werden benoemd op basis van deskundigheid, plaats in de 

organisatie, ervaring met betrekking tot een bepaald terrein of doordat men door het 

management geschikt werd geacht. Leden van de projectgroep waren 
 Mevrouw A. Nijhuis (hoofd afdeling maatschappelijke zorg) 

 Mevrouw M. Eshuis-Asma (inkoopcoördinator) 
 De heer L.J.H. Engelbertink (beleidsadviseur bestuurszaken) 

 De heer D. van Merlevoort (beleidsmedewerker Wsw) 

 De heer H. Zegeren (ontwikkeling) 
 De heer H. Kerkdijk (projectleider, tevens voorzitter projectgroep) 

 Op ad hoc-basis personen met expertise op het terrein van communicatie, openbaar groen, 
financiën 

B. Stuurgroep 
Gedurende de ontwikkeling van de haalbaarheidsstudie zijn vanuit de projectgroep de 
bevindingen teruggekoppeld aan de stuurgroep. Leden van de stuurgroep waren 

 Mevrouw A. Zwiep (portefeuillehouder werkgelegenheid/inkomen, tevens bestuurlijk 

opdrachtgever) 
 De heer P. Koegler (portefeuillehouder economie) 

 De heer E.M. Grobben (directeur dienstverlening, tevens ambtelijk opdrachtgever) 
 De heer H. Kerkdijk (projectleider) 

 
C. Klankbordgroep 
Op een (beperkt) aantal momenten tijdens de ontwikkeling van het businessplan zijn de 

bevindingen gedeeld met de Klankbordgroep WDD. Deze klankbordgroep was samengesteld uit 
de volgende lokale werkgevers, tevens leden van het Ondernemersplatform Dinkelland 

 De heer A.G.J. Bruns (Bruns & Broekhuis Color Coating Ootmarsum) 
 De heer P. Hulshof (Hulshof Zakenvervoer Saasveld) 

 De heer W. Schulte (Technisch Installatiebureau Schulte Denekamp) 

 De heer H. Kerkdijk (projectleider) 
 

 
0.2  Uitgangspunten getoetst 

 
Voor de vormgeving van het businessplan werd aan de projectgroep een aantal uitgangspunten 
beschikbaar gesteld. Bij de vormgeving van het businessplan moest gestreefd worden naar: 

a) een lokale voorkeursvariant op basis van lokaal commitment van en samen met lokale 
ondernemers/organisaties; 

b) primaire inzet bij reguliere (lokale) werkgevers; 

c) spreiding van risico’s en contracten; 
d) ontschotting van de wettelijke kaders (Wsw, Wwb, IOAW, Wajong); 

e) de gemeente als regisseur; 
f) een PPS model (Publiek Private Samenwerking) met duidelijke oproep tot Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen; 
g) wegwerken van het exploitatietekort Wsw (2013 - € 688.000, -); 

h) uitgaan van wat de medewerker kan en niet wat de cliënt niet kan. 
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Op basis van het uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek (hoofdstuk 2) en de daarop gebaseerde 
financiële doorrekening (hoofdstuk 5) kan (tot nu toe) het volgende geconstateerd worden. 

 
Ad a) 

Een lokale voorkeursvariant op basis van lokaal commitment en samen met lokale 
ondernemers/organisaties 
In de uitgewerkte structuur (stichting onder volledige verantwoordelijkheid van de gemeente 

Dinkelland, coöperatieve vereniging UA met leden en een ledenraad aangestuurd door een 
bestuur) is het commitment van en de samenwerking met lokale ondernemers/organisaties in 

ruime mate geborgd. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten hebben meerdere 
ondernemers/organisaties aangegeven lid te willen worden van en gebruik te willen maken van de 

arbeidscapaciteit, beschikbaar in de coöperatieve vereniging UA. 

 
Ad b) 

Primaire inzet bij reguliere (lokale) werkgevers 
Het WDD richt zich primair op de gemeentelijke arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen de logistieke 

kosten (aan- en afvoer personeel, grondstoffen, halffabricaten, eindproducten) beperkt worden. 

Ook wordt ingeschat dat door de inzet van de medewerkers uit de doelgroep bij lokale 
werkgevers bijzondere (wederzijdse) verbindende en verplichtende effecten kunnen optreden. 

 
Ad c) 

Spreiding van risico’s en contracten 
In het ontwikkelde organisatiemodel (verder te noemen ‘model’) wordt gewerkt met meerdere 

bestaande en nieuwe opdrachtgevers. De belangrijkste opdrachtgever is de gemeente Dinkelland. 

De overige Dinkellandse opdrachtgevers van Top-Craft BV hebben aangegeven positief te staan 
als het gaat om de continuering van de uit te voeren opdrachten. Daarnaast hebben diverse 

ondernemers en organisaties tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten aangegeven positief te staan 
ten aanzien van de inzet van medewerkers uit de doelgroepen (op basis van detachering) in 

nieuwe opdrachten. Detachering van de Wsw’ers zal dan gaan plaatsvinden vanuit een nader 

vorm te geven lokaal WDD. 
 

Ad d) 
Ontschotting van de wettelijke kaders (Wsw, Wwb, Wajong) 
In de aanloop naar de opvolger van de Wwnv worden de wettelijke kaders van de Wsw en de 

Wwb in de gemeente Dinkelland ontschot. In principe heeft ook het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) als uitvoerder van de Wajong, toegezegd arbeidscapaciteit van 

Dinkellandse Wajong’ers via het WDD in de markt te willen plaatsen. In de komende periode 
wordt onderzocht of nog meer doelgroepen (Wet Participatieplaatsen, 1000-Jongeren Plan) 

kunnen worden toegevoegd aan het WDD. 
 

Ad e) 

De gemeente als regisseur 
Ten aanzien van de werkvorm Groen en de werkvorm Beschut werken treedt de gemeente in de 

ontwikkelde structuur op als netwerkmanager (hoge invloed van de gemeente, stichting onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, wanneer nodig werken met aanbesteding). Ten aanzien 

van de werkvorm Detachering/Begeleid werken treedt de gemeente op als contractmanager (lage 

invloed van de gemeente, lid van de coöperatieve vereniging UA, focus op de arbeidsmarkt). 
 

Ad f) 
Een PPS model met duidelijke oproep tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
De ontwikkelde structuur voldoet ruimschoots aan het basiscriterium voor een PPS model. De 
gemeente Dinkelland is lid van de coöperatieve vereniging UA en is alleen in die rol inhoudelijk 

betrokken. De gemeente stuurt wel op het gewenste einddoel, i.c. het verzilveren van de 

maximale loonwaarde van Wsw’ers, Wwb’ers en Wajong’ers, uiteindelijke leidend tot een positie 
op de arbeidsmarkt. Daarbij hebben potentiële leden van de coöperatieve vereniging UA op 
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voorhand aangegeven inbreng te willen leveren wanneer het gaat over Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. 
 

Ad g) 
Wegwerken van het exploitatietekort Wsw (Subsidieresultaat 2013: -/- € 688.000) 
Op basis van de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek (zie Hoofdstuk 5 – Financiële 

doorrekening) kan geconcludeerd worden dat het Dinkellands aandeel in het exploitatietekort van 
Top-Craft BV  (conform begroting 2013 € 688.000, conform meerjarenbegroting 2014 € 688.000, 

2015 e.v. € 588.000) vanaf 2014 tot een lager bedrag haalbaar is. Echter spelen daarbij wel twee 
onzekere factoren een rol, te weten de economische onzekerheid in de komende jaren en de 

onzekerheid rond het komende ontschotte wettelijke (Rijks) kader. 
 

Ad h) 

Uitgaan van wat de medewerker kan en niet wat de cliënt niet kan 
In het ontwikkelde model is de optimale inzet van de Wsw’ers en Wwb’ers (onafhankelijk van de 

doelgroep waaruit men afkomstig is) essentieel. Daarbij staan de ondernemers/organisaties (de 
klant van het WDD) centraal en wordt gestreefd maar het verzilveren van de maximale 

loonwaarde van de medewerkers binnen het WDD. Uiteindelijk moet dit voor de medewerkers 

leiden tot een positie op de arbeidsmarkt. De kosten voor de inzet bij werkgevers worden bepaald 
op basis van de individuele loonwaarde van de medewerker. Gedurende de inzet wordt de 

medewerker ontwikkeld en opgeleid op basis van een individueel ontwikkelplan. De hiervoor 
benodigde kosten worden gegenereerd door het WDD. 

 
0.3 Belangrijkste conclusies Haalbaarheidsonderzoek 

 

Op basis van het uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek (als onderdeel van dit Businessplan) 
kunnen de volgende (belangrijkste) conclusies getrokken worden ten aanzien van de vormgeving 

van het WDD. 
 

Belangrijkste conclusies vraaggerichte verkenning 
Vanuit het bestaande opdrachtenbestand van Top-Craft BV, gekoppeld aan de concrete interesse 
in de lokale arbeidsmarkt van nieuwe klanten, is er voldoende potentie om het WDD succesvol in 

de lokale arbeidsmarkt te plaatsen. Belangrijke factoren zijn daarbij: 
 de toegezegde medeverantwoordelijkheid van de lokale ondernemers in het model;  

 een goede aansluiting van vraag en aanbod door het tot stand brengen van de match op 

basis van scherp gedefinieerde functievereisten aan de vraagzijde en scherp gedefinieerde 
competenties van de beschikbare medewerkers aan de aanbodzijde; 

 kwalitatief goede en direct beschikbare werkbegeleiding vanuit het WDD; 
 de inzet van een onderscheidend kwaliteitskeurmerk voor participanten in het model; 

 toezicht door het WDD op de in aanbestedingen opgelegde verplichtingen in het kader van 
Social Return. 

 

Belangrijkste conclusies aanbodgerichte verkenning 
Vanuit het Dinkellandse medewerkersbestand van Top-Craft BV, gekoppeld aan de inzet van 

uitkeringsgerechtigden vanuit de Wwb en IOAW (en in een later stadium de Wajong), ontstaat 
voldoende kritische massa en potentie om een lokaal WDD succesvol in de lokale arbeidsmarkt te 

plaatsen. Belangrijke factoren zijn daarbij: 

 de goede aansluiting van aanbod en vraag door het tot stand brengen van de match op basis 
van scherp gedefinieerde competenties aan de aanbodzijde en scherp gedefinieerde 

functievereisten aan de vraagzijde; 
 koppeling van de inzet de Wsw’ers en de Wwb’ers, ondanks het ontbreken van een wettelijk 

kader; 
 het plaatsen van de Wsw-geïndiceerden vanuit de wachtlijst op de openvallende Wsw- 

plaatsen in verband met pensionering van de huidige medewerkers; 

 de mogelijke uitbreiding van de doelgroep vanuit de Wet Participatieplaatsen en het 1000-
Jongerenplan van de Provincie Overijssel. 
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Belangrijkste conclusies organisatorische randvoorwaarden 
 Op basis van de ontwikkelde structuur (stichting, coöperatieve vereniging UA) en het gegeven 

dat ondernemers als lid van de coöperatieve vereniging UA willen toetreden, wordt het 

commitment van de lokale ondernemers geborgd. 
 Voor de invulling van de lokale uitvoeringsvariant wordt de voorkeur uitgesproken voor het 

vormgeven van het WDD als een project voor de periode van 3 jaar (van 2014 t/m 2016). 

 Aanbevolen wordt een beleid voor de toepassing van Social Return te formuleren en het 
toezicht op de toepassing van Social Return (tegen nader te bepalen voorwaarden) bij het 

WDD onder te brengen. 
 Tijdens de projectdoorloop kunnen de ontwikkelde lokale uitvoeringsvarianten en daarmee 

opgedane (wederzijdse) ervaringen gedeeld worden met de gemeente Tubbergen enerzijds 
en de gemeenten Losser en Oldenzaal anderzijds, om vanuit een best-practice benadering te 

komen tot evaluatie, aanpassing en optimalisering van het ontwikkelde model (en de 

varianten hierop van Losser, Oldenzaal en Tubbergen) in 2016.  
 

Belangrijkste conclusies juridische randvoorwaarden 
 De ontwikkelde structuur (stichting en coöperatieve vereniging UA) is juridisch beoordeeld en 

wordt vanuit juridisch oogpunt uitvoerbaar geacht. 

 De keuzes in het model voor wat betreft het al dan niet (Europees) aanbesteden van de 
diverse percelen wordt aanbestedingtechnisch uitvoerbaar geacht. 

 

Belangrijkste conclusies sociale randvoorwaarden 

 De ontwikkelde benadering met betrekking tot het werkgeverschap, de van toepassing zijnde 

arbeidsvoorwaarden (Cao’s) en de specifieke inzet van arbeidsovereenkomsten worden 
arbeidsrechtelijk uitvoerbaar geacht. 

 De inzet vanuit de formatie van GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco BV respectievelijk de 
gemeente Dinkelland dient nader te worden uitgewerkt. 

 
Belangrijkste conclusies financiële randvoorwaarden 
 De ontwikkelde financiële randvoorwaarden zijn (vanuit fiscale optiek) extern beoordeeld en 

worden (na toetsing door de Inspectie Directe Belastingen) uitvoerbaar geacht;  
 Een financiële doorkijk op basis van de gemaakte keuzes in het businessplan is complex, 

risicovol en deels gebaseerd op inschattingen. De belangrijkste onzekerheden daarbij 
betreffen de inhoud en timing van de nieuwe Wwnv en de onzekere economische situatie; 

 Onder aanname van de gepresenteerde betrouwbaarheidsinschatting wordt in het 

Businessplan Werk- en Dienstenbedrijf (Hoofdstuk 5 – Financiële doorrekening)  meerjarig in 
beeld gebracht hoe het WDD zich bedrijfseconomisch ontwikkelt; 

 Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie in de financiële doorrekening lijkt het 
afbouwen van het door Dinkelland beschikbaar te stellen jaarlijkse exploitatietekort (conform 

begroting 2013 € 688.000, conform meerjarenbegroting 2014 € 688.000, 2015 e.v.  

€ 588.000) tot een lager bedrag haalbaar; 
 Op basis van de resultaten van Fase II is het noodzakelijk de financiële doorrekening aan het 

eind van Fase II te herijken. 
 

0.4 Leeswijzer 
 

Dit businessplan is opgebouwd uit hoofdstuk 1 waarin de actuele situatie ten aanzien van de Wsw 

in de gemeente Dinkelland wordt geschetst. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens in beeld gebracht 
wat de resultaten van het uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek zijn. Op basis van deze resultaten 

wordt in hoofdstuk 3 geschetst welke missie, visie en ambities van toepassing zijn op een vorm te 
geven WDD. Hoofdstuk 4 handelt over de keuzes die de gemeente Dinkelland vervolgens kan 

maken in de regierol van de gemeente als het gaat over de uitvoering van de Wsw en de Wwb. In 

hoofdstuk 5 worden de verkregen financiële gegevens samengevat in een financiële doorrekening. 
Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 geschetst op welke wijze een vervolg aan het businessplan kan 

worden gegeven met een daarop van toepassing zijnde planning. 
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1. Actuele situatie 

 
1.1  Situatie Gemeente Dinkelland 

 
In het Collegeprogramma 2010-2014 heeft het college, als het gaat om het taakveld 

Maatschappelijk Domein, de ambitie uitgesproken om werkzoekenden te ondersteunen bij het 

vinden van een baan. Er wordt daarom een verbinding gemaakt tussen de ‘gemeentelijke 
kaartenbak’ in het maatschappelijk domein en de lokale economie om vraag en aanbod van werk 

beter af te kunnen stemmen. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad op 24 april 2012 besloten voor de toekomstige uitvoering van 

de Wsw een lokale uitvoeringsvariant vorm te geven. Daarbij werd gelijktijdig het voornemen 
uitgesproken de samenwerking in Top-Craft BV met de gemeenten Losser en Oldenzaal (i.c. de 

GR WOT) te beëindigen. Ten aanzien van de vorm te geven lokale uitvoeringsvariant werd het 

voornemen uitgesproken om: 
 de werkvorm ‘Beschut werken binnen’ onder te brengen bij een derde, bijvoorbeeld een 

zorginstelling; 
 de werkvorm ‘Werken op locatie’ onder te brengen bij een derde, bijvoorbeeld een 

commerciële partij of een zorginstelling; 

 de werkvorm ‘Groen’ onder te brengen bij de gemeente Dinkelland of bij een derde; 
 de werkvorm ‘Detachering/Begeleid werken’ onder te brengen bij een derde, bijvoorbeeld een 

commerciële partij. 
De ambitie en het besluit inzake de Wsw sluiten aan bij de ontwikkelingen in het kader van de 

Wwnv. 
 

Doordat de Wwnv controversieel is verklaard, heeft een groot aantal gemeenten er voor gekozen 

vooreerst de lokale invulling van de Wwnv op ‘hold’ te plaatsen. Echter is dat voor Dinkelland niet 
wenselijk. Dit omdat ten aanzien van de Wsw het voorgenomen besluit is genomen de huidige 

samenwerking met de gemeente Losser en Oldenzaal in Top-Craft BV te beëindigen. Daarnaast 
heeft het college aangegeven inzicht te willen verkrijgen in de re-integratiemogelijkheden om 

uitkeringsgerechtigden die gebruik maken van de Wwb terug te leiden naar de arbeidsmarkt. 

Daarom is in de periode mei – september 2012 een tweetal verkenningen uitgevoerd. In deze 
verkenningen is in beeld gebracht op welke manier Dinkelland invulling kan geven aan (onder 

andere) de lokale uitvoering van de Wsw. De twee hiervoor uitgevoerde verkenningen betreffen. 
1. Marktconsultatie aanbesteding Wsw (samen met de gemeenten Losser en Oldenzaal); 

2. Haalbaarheidsonderzoek WDD. 

 
 

1.2 Twee verkenningen 
 

Om te komen tot een verantwoorde keuze hoe in de toekomst om te gaan met de gemeentelijke 
invulling van de Wsw, wordt in dit deel van de notitie een tweetal verkenningen toegelicht, te 

weten: 

 Verkenning 1 – Marktconsultatie aanbesteding Wsw 
Deze verkenning is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Losser en Oldenzaal. 

Doelstelling was om een vrijblijvende marktconsultatie uit te voeren. In deze marktconsultatie 
is getracht met hulp van externe partijen een beeld te verkrijgen van de actuele 

(on)mogelijkheden van de markt. Wanneer haalbaar, zou de informatie uit de consultatie 

vertaald kunnen worden naar aanbestedingsdocumenten. De gemeente Dinkelland heeft zich 
daarbij het recht voorbehouden na de marktconsultatie al dan niet af te zien van een mogelijk 

daaropvolgende aanbesteding. 
 Verkenning 2 – Haalbaarheidsonderzoek WDD 

In dit Haalbaarheidsonderzoek is een toekomstbestendige lokale uitvoering van de Wsw 
uitgewerkt. Daarbij is op basis van een (primair lokale) verkenning, uitgewerkt hoe een WDD 

op een commercieel, organisatorisch, juridisch en financieel verantwoorde wijze kan worden 

vormgegeven en is in de aanloop naar de Wwnv, een actieve re-integratiebenadering van 
Wsw’ers gekoppeld aan inwoners die een bijstandsuitkering hebben in het kader van de Wwb. 
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1.2.1 Toelichting Marktconsultatie aanbesteding Wsw 

 
De gemeenten Losser, Oldenzaal en Dinkelland hebben op basis van een Contourennota, lokale 

voorkeursvarianten voor de uitvoering van de Wsw vastgesteld. Door middel van een 
marktconsultatie hebben de gemeenten in de achterliggende periode onderzocht welke 

mogelijkheden de markt biedt voor de uitvoering van deze voorkeursvarianten. Daartoe hebben 

zij zich in de periode augustus-september 2012 gezamenlijk georiënteerd op de markt. Echter 
gaan zij wel afzonderlijk van elkaar een keuze maken hoe de Wsw in de toekomst in hun 

gemeente zal worden uitgevoerd.  
 

De gemeenten hebben onderscheid gemaakt in de volgende percelen, die in de marktconsultatie 
verder worden uitgewerkt: 

1. Beschut werk: organiseren van werkzaamheden voor Wsw’ers in een Beschutte omgeving, 

evenals de begeleiding van deze medewerkers. 
2. Groen: organiseren van werkzaamheden voor Wsw’ers in het Groen, evenals de begeleiding 

van deze medewerkers. 
3. Detachering en begeleid werken: organiseren van werkzaamheden voor Wsw’ers bij 

diverse werkgevers op basis van Detachering en Begeleid werken, evenals de begeleiding van 

deze medewerkers. 
4. Regietaken Wsw: organiseren en uitvoeren van regietaken voor de gemeente. 

 
De hierboven beschreven percelen kunnen op basis van autonome ontwikkelingen of 

voortschrijdend inzicht door de gemeenten worden gewijzigd. 
 

Uitgangspunten voor de gemeenten zijn: 

 de Wsw’ers wordt passend werk aangeboden, zo dicht mogelijk bij hun woonomgeving; 
 Wsw’ers werken zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers; 

 deskundige begeleiding; 
 budgettair neutrale uitvoering van de Wsw, door het optimaal benutten van de loonwaarde 

van de Wsw’ers en zo laag mogelijke kosten voor overhead en infrastructuur. 

 
Ter voorbereiding op een mogelijke aanbesteding hebben de gemeenten een vrijblijvende 

marktconsultatie uitgevoerd onder een aantal potentiële externe partijen. Het doel van deze 
marktconsultatie was om met de hulp van deze externe partijen een duidelijk beeld te krijgen van 

de actuele (on)mogelijkheden van deze markt en de wijze waarop dit kan worden vertaald naar 

aanbestedingsdocumenten. De resultaten van de marktconsultatie kunnen als volgt kort worden  
samengevat. 

 
Reacties marktconsultatie 
Naar aanleiding van de ontvangen reacties op de marktconsultatie ontstaat het volgende beeld 
ten aanzien van concrete informatieverstrekking respectievelijk getoonde interesse in de 

verschillende percelen: 

 

Interesse en informatievertrekking marktconsultatie  

Soort reactie Perceel  
Beschut 
Werken 

Perceel  
Groen 

Perceel 
Detachering/ 

Begeleid 

Werken 

Perceel 
Regie 

Interesse getoond 8 11 10 10 

Informatieverstrekking/vragenlijst 

beantwoord 

5 7 10 10 

Aanvullende vragen gesteld 1 2 - - 
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Keuze op basis van de marktconsultatie 
De informatie die de marktconsultatie heeft opgeleverd, is door de drie in de consultatie 
deelnemende gemeenten bestempeld als voldoende om verantwoorde keuzes te kunnen maken 

over het al dan niet aanbesteden van de percelen. Overigens is maar in een beperkt aantal 
reacties ingegaan op de vraagstelling rond de financiële onderbouwing van de gemelde interesse.  

 

De deelnemende gemeenten hebben (ieder op basis van hun lokale voorkeursvariant) besloten 
het perceel Beschut Werken aan te besteden. Dit wel onder de voorwaarde dat aanbesteding 

strikt noodzakelijk is binnen de gemaakte keuze van ieders lokale voorkeursvariant en de daarop 
van toepassing zijnde aanbestedingsvoorwaarden. Als dat het geval is, wordt in principe gekozen 

voor een Europese aanbesteding, waarbij het aanbestedingsregime, zoals vastgesteld voor zgn. 
B-diensten, zal worden gevolgd. Daarbij zal deelname aan de aanbesteding van een mogelijke 

(niet publieke) rechtsopvolger van Top-Craft BV op voorhand niet worden uitgesloten. Indien 

mogelijk streven de gemeenten naar de mogelijkheid de gemeentelijke percelen Beschut werken 
(die gesepareerd op de markt zullen worden gezet), al dan niet aan elkaar gekoppeld door een 

externe partij uit te laten voeren. Tevens is besloten de overige percelen (Groen, 
Detachering/Begeleid Werken/Regie) niet aan te besteden, maar vorm te geven binnen de lokale 

voorkeursvarianten. 

 
 

1.2.2  Toelichting Haalbaarheidsonderzoek  
 

De gemeenteraad heeft besloten tot het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek naar de 
vormgeving van een WDD. In het kader van het Haalbaarheidsonderzoek is een aantal 

deelanalyses uitgevoerd. In dit businessplan worden in het nu volgende hoofdstuk de verkregen 

inzichten en resultaten gerapporteerd. 
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2. Haalbaarheidsonderzoek 

 
2.1 Belangrijkste bevindingen 

 
2.1.1  Vraaggerichte verkenning 

 
Draagvlak lokale midden- en kleinbedrijf 
 Het ontwikkelde model is toegelicht tijdens een presentatie ten behoeve van het 

Ondernemersplatform Dinkelland. Daarbij werd door een drietal ondernemers toegezegd als 
Klankbordgroep te willen fungeren in de verdere ontwikkeling van het WDD. Hiervan is 

gedurende de uitvoering van het Haalbaarheidsonderzoek gebruik gemaakt. 
 Tijdens een zestal informatiebijeenkomsten met Dinkellandse ondernemers en organisaties 

zijn de ideeën op het gebied van het WDD bediscussieerd en aangescherpt. Daarbij is 

geïnventariseerd welke organisaties en ondernemers geïnteresseerd waren in een 
vervolggesprek over het inzetten van Wsw’ers of Wwb’ers in hun organisatie/onderneming. 

 Opvallend was dat een fors aantal van de aanwezige organisaties en ondernemers ambities 
hebben over sociaal ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), voor 

zover dat voor de ondernemer/organisatie haalbaar en betaalbaar is. 

 14 organisaties en ondernemers maakten in de periode mei-juni (op eigen initiatief) kenbaar 
geïnteresseerd te zijn in de uitvoering van (delen van) de Wsw-werkvormen. Met deze 

organisaties is verkennend gesproken, waarbij hun interesse geïnventariseerd werd (voor 
zover de organisaties interesse toonden in Beschut werken betrof dit verkennende 

gesprekken, om de marktconsultatie niet te verstoren). 
 21 organisaties en ondernemers maakten tijdens de informatiebijeenkomsten kenbaar 

geïnteresseerd te zijn in de uitvoering van (delen) van de overige Wsw-werkvormen. Op basis 

van deze interesse is met de organisaties gesproken. Tijdens de gesprekken gaven 12 
organisaties aan concrete inzet van Wsw’ers in Detachering/Begeleid werken en Werken op 

locatie te verwachten. 
 In haast alle gesprekken met ondernemers en organisaties die ervaring hebben opgedaan 

met de inzet van Wsw’ers, Wwb’ers en Wajong’ers werd op de noodzaak van een kwalitatief 

goede en direct beschikbare werkbegeleiding gewezen. Een gebrek aan werkbegeleiding is de 
grootste oorzaak van de afnemende inzet of zelfs beëindiging van de inzet. De ondernemers 

en organisaties zijn daarom van mening dat dit grote aandacht verdient in het vorm te geven 
WDD. 

 
Opvatting bestaande Dinkellandse klanten Top-Craft BV 
 4 Dinkellandse ondernemingen maken al langere tijd gebruik van de mogelijkheden die Top-

Craft BV biedt in de werkvorm Beschut werken (binnen). De ondernemers hebben 
aangegeven vooreerst geen noodzaak te zien de continuering van de opdracht met het Top-

Craft BV (en later het WDD) ter discussie te stellen. 
 Ten behoeve van deze 4 ondernemingen worden 38 Dinkellandse Wsw’ers (33,29 SE1) 

ingezet via het Leerwerkbedrijf (werkvorm Beschut werken binnen). Daarmee is in 2011 een 

omzet van € 180.751 gegenereerd. Voor 2012 worden geen grote afwijkingen verwacht. 
 Door de gemeente Dinkelland wordt het onderhoud van groenprojecten aan Top-Craft BV 

uitbesteed. Voor de uitvoering worden 52 Dinkellandse Wsw’ers (46,10 SE) ingezet, primair in 
de werkvorm Groen. Daarmee wordt in 2012 een omzet van € 661.222 gegenereerd. 

 Er is nagegaan op welke wijze de in de gemeente Tubbergen gekozen werkwijze inzake de 

inzet van de Wsw’ers in de werkvorm Groen in Dinkelland toepasbaar is. De gemeente 
Tubbergen heeft de volledige regie en uitvoering van het groenonderhoud ondergebracht bij 

SOWECO. Daarbij wordt gewerkt vanuit een tot in detail uitgewerkt beeldbestek. Deze 
gekozen werkwijze lijkt voor een groot deel toepasbaar in de gemeente Dinkelland. 

 Vanuit Top-Craft BV worden 28 Dinkellandse Wsw’ers (26,73 SE) gedetacheerd bij 
Dinkellandse bedrijven. Daarmee wordt in 2012 een omzet van € 290.000 gegenereerd. 

 

                                                 
1 Een Wsw’er met een ‘normale’ handicap en daarmee een handicapfactor van 1,00 en een volledig dienstverband van 36 
uren per week wordt als 1 SE gewogen 
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Overzicht Top-Craft BV populatie – aantallen/SE en opbrengsten uit Dinkelland 

Werkvorm Aantal medewerkers SE       Geschatte omzet  

                  2012 

Leerwerkbedrijf 38 33,29 €     180.751   

Groen 52 47,10 - 661.222 

Detachering 28 26,73 - 290.000 

Begeleid werken 3 2,06 PM 

Intern Top-Craft BV 8 4,22 PM 

 129 113,4  

 

 Op basis van het huidige opdrachtenpakket van Top-Craft BV (binnen de gemeente 
Dinkelland) en de uitgevoerde inventarisatie wordt geschat dat het aantal beschikbare SE’s 

binnen de werkvorm Detachering/Begeleid werken (maximale inzet geschat op 45-50 SE) te 
beperkt is om een kansrijk WDD vorm te geven.  

 De marketing- en acquisitiebenadering die Top-Craft BV toepast, is bruikbaar in het 

commerciële en uitvoerende traject voor het WDD. Echter zal deze wel pro-actiever, 
intensiever en gerichter moeten worden ingezet. Daarbij is de inzet van de actuele 

Competensys profielen (zie Aanbodgerichte verkenning) voor zowel de Wsw’ers als de 
Wwb’ers van groot belang. 

 Ten behoeve van de inventarisatie is nauw samengewerkt met Top-Craft BV. Dit omdat 
bestaande en nieuwe opdrachten vooreerst op een adequate wijze door Top-Craft BV dienen 

te worden uitgevoerd. 

 
Kwaliteitskeurmerk ‘Lid Werk Dienstenbedrijf Dinkelland – MVO proof’ 
Invoering van een kwaliteitskeurmerk ‘Lid Werk Dienstenbedrijf Dinkelland – MVO proof’ kan een 
positieve impuls opleveren voor de resultaten van het WDD. 

 

Toets Social Return 
De gemeente Dinkelland heeft in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid voorwaarden opgenomen 

over de inzetbaarheid van personeel uit de WDD doelgroep bij de uitvoering van gegunde 
werkzaamheden (zie hoofdstuk 2.1.3.1. Organisatorische randvoorwaarden). In het kader van het 

businessplan wordt er van uitgegaan dat het WDD toeziet op de concrete inzet van personeel uit 
de doelgroep, zoals overeengekomen in de opdracht tussen de gemeente Dinkelland en de 

uitvoerder van de gegunde werkzaamheden.  

 
 
Belangrijkste conclusies vraaggerichte verkenning 
Vanuit het bestaande opdrachtenbestand van Top-Craft BV, gekoppeld aan de concrete interesse 

in de lokale arbeidsmarkt van nieuwe klanten, is er voldoende potentie om het WDD succesvol in 

de lokale arbeidsmarkt te plaatsen. Belangrijke factoren zijn daarbij: 
 medeverantwoordelijkheid van de lokale ondernemers in het model; 

 goede aansluiting van vraag en aanbod door het tot stand brengen van de match op basis 
van scherp gedefinieerde functievereisten aan de vraagzijde en scherp gedefinieerde 

competenties van de beschikbare medewerkers aan de aanbodzijde; 

 kwalitatief goede en direct beschikbare werkbegeleiding vanuit het WDD; 
 inzet van een onderscheidend kwaliteitskeurmerk voor participanten in het model; 

 toezicht op de in aanbestedingen opgelegde verplichtingen in het kader van Social Return 
vanuit het model. 

 
 

 

 
 

 
 



Businessplan  december  2012 
Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland  -13- 

2.1.2  Aanbod gerichte verkenning 

 
Wet sociale werkvoorziening 
 Medio 2012 zijn 129 medewerkers (113,4 SE) afkomstig uit de gemeente Dinkelland 

werkzaam bij Top-Craft BV. Dit betreft:  

- Leerwerkbedrijf: 38 medewerkers (33,29 SE) 

- Groen: 52 medewerkers (47,10 SE) 
- Detachering: 28 medewerkers (26,73 SE) 

- Begeleid werken: 3 medewerkers (2,06 SE) 
- Intern Top-Craft BV: 8 medewerkers (4,22 SE) 

 Medio 2012 zijn 14 medewerkers afkomstig uit de gemeente Dinkelland werkzaam bij andere 
SW bedrijven in de regio. Dit betreft: 

- SOWECO Almelo: 1 medewerker (1,00 SE) 

- DCW Enschede: 2 medewerkers (1,42 SE) 
- SWB Groep Hengelo: 11 medewerkers (9,18 SE) 

 
Medio 2012 zijn de volgende all-in werkgeverslasten gemoeid met de inzet van de Dinkellandse 

Wsw’ers binnen Top-Craft BV: 

 

Overzicht Wsw populatie – medewerkers en all-in salariskosten gemeente Dinkelland 

Werkvorm Aantal 

medewerkers 

SE Totaal all-in 

salariskosten 

Gemiddelde 

salariskosten/SE 

Leerwerkbedrijf 38 33,29 €     965.524 €    29.003 

Groen 52 47,10 -   1.438.415 -     30.540 

Detachering 28 26,73 -      818.476 -     30.620 

Begeleid werken 3 2,06 pm  

Intern Top-Craft BV 8 4,22 -      148.442 -     35.176 

 129 113,4 €  3.370.857  

SOWECO Almelo 1 1,00   

DCW Enschede 2 1,42   

SWB Hengelo 11 9,18   

Totaal Dinkelland 142 125    

 
De gemeente Dinkelland ontvangt in 2012 een Rijksuitkering in het kader van de Wsw van  

€ 3.240.417, - die in maandelijkse termijnen beschikbaar wordt gesteld aan Top-Craft BV, 

SOWECO, DCW en SWB Groep. De verdeling van de Rijksbijdrage over de Wsw-bedrijven Top-
Craft BV, SOWECO, DCW en SWB Groep is als volgt: 

 

Overzicht verdeling Rijksuitkering vanuit Dinkelland over regionale SW bedrijven (op basis van bevoorschotting MinSZW) 

Bedrijf Aantal 

medewerkers 

SE Rijksbijdrage 

Top-Craft BV 129 113,4 €     2.887.783 

SOWECO Almelo 1 2,00 -          25.758 

DCW Enschede 2 1,42 -          36.577 

SWB Hengelo 11 9,28 -        274.328 

Totaal Dinkelland 142 125  €     3.240.417 

 

Top-Craft BV heeft in de afgelopen jaren de volgende extra bijdragen in de exploitatielasten 

ontvangen van de gemeente Dinkelland: 
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Overzicht extra exploitatiebijdrage Top-Craft BV vanuit Dinkelland 

Jaar Aantal SE Extra exploitatie bijdrage 

Dinkelland 

2008 111,88 €    264.730  

2009 111,97 -     458.787 

2010 112,43 -     374.143 

2011 114,89 -     567.579 

 
 Alle Dinkellandse Wsw’ers zijn op basis van een door het adviesbureau Competensys 

uitgevoerde diagnose (inclusief het vaststellen van de individuele handicapfactor en de 

loonwaarde) in kaart gebracht. Door omstandigheden kon bij de ontwikkeling van dit 
businessplan (nog) niet beschikt worden over de Competensys profielen van de Dinkellandse 

Wsw’ers 
 Uit een uitgevoerde analyse blijkt dat in de komende 3 jaar 19 Dinkellandse Wsw’ers de 

leeftijd van 65 jaar passeren en daardoor uitstromen. In de businesscase wordt er van 
uitgegaan dat de daaruit ontstane beschikbare ruimte volledig wordt opgevuld door de 

plaatsing van geïndiceerde Wsw’ers die nu op de Dinkellandse wachtlijst zijn opgenomen. 

 
Verbreden focus met cliënten Wwb, IOAW en Wajong 
 Zoals eerder werd gemeld, is geschat dat (op basis van het huidige opdrachtenpakket van 

Top-Craft BV binnen Dinkelland) het aantal beschikbare SE’s binnen de werkvorm 

Detachering/Begeleid werken (maximale inzet geschat op 45-50 SE) te beperkt is om een 

kansrijk WDD vorm te geven.  
 Voor het verkrijgen van de noodzakelijke kritische massa binnen het WDD wordt er daarom in 

het businessplan van uitgegaan dat ook uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wwb via 
het WDD naar de arbeidsmarkt worden begeleid. Daarbij worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 
- alle cliënten Wwb komen voor plaatsing in aanmerking, waarbij in de startfase van het 

WDD uitgegaan wordt van de aanwezige bereidheid bij de cliënt, de geschiktheid voor de 

vacature en de click tussen de te plaatsen cliënt (medewerker) en de opdrachtgever; 
- ter ondersteuning van een stuurbare en succesvolle start wordt uitgegaan van de 

plaatsing van 20 cliënten Wwb en IOAW (fulltime) in 2013, 40 in 2014 en 50 in 2015; 
- afhankelijk van het plaatsingssucces en de vraag in de markt zullen mogelijkheden om de 

plaatsingsgroep te vergroten onmiddellijk worden aangegrepen; 

- de plaatsing op termijn van een nader te bepalen aantal uitkeringsgerechtigden in het 
kader van de Wajong zal plaatsvinden in samenwerking met het UWV. Afspraken 

daarover dienen te worden gemaakt. 
 In het businessplan wordt ten aanzien van de arbeidsrelatie met de cliënten uitgegaan van: 

- het voor bepaalde tijd in dienst nemen van de plaatsbare uitkeringsgerechtigde door de 

coöperatieve vereniging UA (zie ook hoofdstuk 2.1.3.3. Sociale randvoorwaarden); 
- detachering van de plaatsbare uitkeringsgerechtigde bij leden van de coöperatieve 

vereniging UA; 
- een detachering van 18 maanden, opgedeeld in (in principe) 3 contracten voor bepaalde 

tijd van 6 maanden. De eerste 2 maanden van het eerste contract geldt als proeftijd. 
Tijdens de proeftijd kan het contract voor bepaalde tijd onmiddellijk beëindigd worden, 

waarbij de gecontracteerde terugvalt in zijn/haar uitkering. Mochten er problemen 

ontstaan gedurende de doorloop van een contract (functionering, continuïteit 
opdrachtgever e.d.) dan is het risico voor de coöperatieve vereniging UA beperkt tot 

maximaal 6 maanden loondoorbetaling; 
- een detacheringstarief op basis van de loonwaarde van de gecontracteerde. 

- als basis voor de beloning van de gecontracteerde wordt uitgegaan van het minimumloon 

met een beperkte inkomenstoeslag; 
- wanneer de detachering na afloop van het contract voor bepaalde tijd (na 18 maanden) 

niet leidt tot een succesvolle plaatsing bij de werkgever, valt de gecontracteerde via de 
WW terug in zijn/haar uitkering. 
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 In het kader van een mogelijke verdere verbreding van de doelgroep past de inzet van de 

Wet Participatieplaatsen en het 1000-jongerenplan van de Provincie Overijssel. 
 Inmiddels is besloten om ook voor alle Dinkellandse Wwb- en IOAW-uitkeringsgerechtigden 

(bestaand en nieuw) door Competensys een individuele competentiediagnose te laten 
uitvoeren, zodanig dat ook van deze (potentiële) medewerkers een Competensys profiel 

beschikbaar is.  

 
Dinkelland kent de volgende uitkeringsgerechtigden: 

 

Dinkellandse uitkeringsgerechtigden Wwb, IOAW,  Wajong 

Wettelijk kader Uitkeringen/potentiele medewerkers 

Wet werk en bijstand (juni 2012) 131 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (juni 2012) 

18 

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

(december 2011) 

ca. 245 

 

 
 
Belangrijkste conclusies aanbodgerichte verkenning 
Vanuit het Dinkellandse medewerkersbestand van Top-Craft BV, gekoppeld aan de inzet van 
uitkeringsgerechtigden vanuit de Wwb en IOAW (en in een later stadium de Wajong), ontstaat 

voldoende kritische massa en potentie om een lokaal WDD succesvol in de lokale arbeidsmarkt te 
plaatsen. Belangrijke factoren zijn daarbij: 

 de goede aansluiting van aanbod en vraag door het tot stand brengen van de match op basis 
van scherp gedefinieerde competenties aan de aanbodzijde en scherp gedefinieerde 

functievereisten aan de vraagzijde; 

 koppeling van de inzet de Wsw’ers en de Wwb’ers, ondanks het ontbreken van een wettelijk 
kader; 

 het plaatsen van de Wsw-geïndiceerden vanuit de wachtlijst op de openvallende Wsw- 
plaatsen in verband met pensionering van de huidige medewerkers; 

 de mogelijke uitbreiding van de doelgroep vanuit de Wet Participatieplaatsen en het 1000-

Jongerenplan van de Provincie Overijssel. 
 

 
 

2.1.3  Organisatieanalyse 
 

2.1.3.1  Organisatorische randvoorwaarden 

 
Organisatiestructuur 
In het kader van de vormgeving van het WDD is een organisatiestructuur ontwikkeld. Deze 
structuur gaat uit van de oprichting van de Stichting Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland en de 

oprichting van de Coöperatieve Vereniging Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland UA (coöperatieve 

vereniging UA). De uitgangspunten van de structuur zijn. 
1. Een – aan de gemeente Dinkelland gelieerde – stichting wordt opgedragen om de wettelijke 

verplichtingen van de gemeente in het kader van de Wsw te verzorgen. 
2. Deze stichting draagt zorg voor de plaatsing van (de) drie typen Wsw’ers Beschut werken 

(leerwerkbedrijf), Groen en Detachering/Begeleid werken. 

3. De stichting verstrekt aan een zorginstelling of een (ander) Wsw-bedrijf de opdracht om 
beschutte werkplekken te creëren. 

4. De gemeente Dinkelland draagt aan de stichting op om het groenonderhoud binnen de 
gemeentegrenzen te verzorgen. 

5. Ten behoeve van de te detacheren medewerkers streeft de gemeente Dinkelland naar de 
oprichting van een arbeidspool, verenigd in een coöperatieve vereniging UA waarvan 

organisaties/ ondernemers en de gemeente Dinkelland lid zijn. 
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Nader in detail uitgewerkt ziet de ontwikkelde structuur er als volgt uit: 
 Stichting Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland 

- De Stichting Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland (stichting) wordt opgericht en 
aangestuurd door gemeente Dinkelland. 

- Uitgangspunt is dat alle Dinkellandse Wsw’ers in de stichting worden ondergebracht. 

- Het college wijst de stichting aan als uitvoeringsorganisatie Wsw conform artikel 2 van de 
Wsw. 

- De Rijksbijdrage Wsw wordt door de gemeente Dinkelland beschikbaar gesteld aan de 
stichting. 

- De stichting voert de werkgeversrol ten behoeve van de Wsw’ers uit, zorgt voor de 
verloning en alle verdere sociaal organisatorische kaders (werkgeversverzekering, 

werknemersverzekering, pensioenverzekering, no-risk polis, aansprakelijkheidsverzekering 

en dergelijk) waarvoor de Rijksbijdrage Wsw wordt aangewend. 
- Door de stichting wordt de werkvormen Detachering/Begeleid werken en Groen via de 

coöperatieve vereniging UA geregeld. 
- Door de stichting wordt de werkvorm Beschut werken aanbesteed, zodanig dat de 

uitvoering door een externe partner kan worden uitgevoerd. 

 Coöperatieve vereniging Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland UA 
- De coöperatieve vereniging UA wordt opgericht door ondernemers en organisaties, 

waaronder de gemeente Dinkelland. De oprichting vindt plaats op initiatief van de 
gemeente Dinkelland. 

- De coöperatieve vereniging UA wordt bestuurd door een bestuur en een ledenraad, 
waarin leden van de vereniging plaats nemen. 

- Leden zijn de ondernemers/organisaties die Wsw’ers, Wwb’ers (en later Wajong) via de 

werkvormen Detachering/Begeleid werken en Groen in kunnen/willen zetten. 
- Vanuit de coöperatieve vereniging UA wordt de regie gevoerd op de uitvoering van een 

groot deel van de Wsw, gekoppeld aan detachering van uitkeringsgerechtigden in het 
kader van de Wwb (en later de Wajong).  

- De coöperatieve vereniging UA regelt de werkvormen Detachering/Begeleid werken en 

Groen bij haar leden tegen nader vast te stellen tarieven (vergelijkbaar met de huidige 
Wsw detacheringtarieven). 

- Wanneer ondernemers/organisaties gebruik willen maken van Detachering/Begeleid 
werken en Groen  moeten ze lid van de coöperatieve vereniging UA zijn. 

- Het lidmaatschap is mogelijk na goedkeuring van het bestuur en via een beperkte 

contributie. De contributie wordt aangewend voor een ontwikkelfonds ten behoeve van de 
medewerkers van de coöperatieve vereniging UA. 

- Er vindt een (beperkte) afdracht per uur plaats voor een ontwikkelfonds in de vorm van 
een toeslag per gewerkt uur. 

- De coöperatieve vereniging UA ziet tevens toe op de nakoming van de in de 
gemeentelijke inkoop/aanbestedingstrajecten aan uitvoerende ondernemingen en 

organisaties opgelegde Social Return afspraken (voor de uitvoering van deze taak 

ontvangt de coöperatieve vereniging UA een bijdrage uit de betreffende opdrachten). 
- De operationele kosten van de coöperatieve vereniging UA worden gedragen door de 

stichting.  
- De aansturing, het commercieel proces en de werkbegeleiding van de werkvormen 

Detachering/Begeleid werken en Groen wordt geregeld vanuit de coöperatieve vereniging 

UA. De hiervoor benodigde personele formatie is (vooreerst op tijdelijke basis of via 
inhuur) in dienst van de coöperatieve vereniging UA. 

- De coöperatieve vereniging UA kent geen winstoogmerk. Het verschil tussen de 
gerealiseerde omzet minus de gemaakte operationele kosten wordt gestort in een 

ontwikkelingsfonds ten behoeve van de Wsw’ers en Wwb’ers (naast de 
contributieopbrengst en een nader vast te stellen uurtoeslag).  
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Organisatiestructuur Werk en –Dienstenbedrijf Dinkelland 

 
Organisatie van de coöperatieve vereniging UA 
Onderzocht is hoe de organisatie van de coöperatieve vereniging UA ingericht kan worden. 

Daarbij wordt het volgende voorgesteld. 
 

De coöperatieve vereniging UA wordt bestuurd door twee bestuursorganen, het bestuur en de 
ledenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de coöperatieve vereniging UA. 

De ledenraad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken 

binnen de coöperatieve vereniging UA. Daarnaast benoemt de ledenraad de leden van het 
bestuur. Het bestuur bestaat maximaal uit 5 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester, 

twee bestuursleden). In de ledenraad hebben alle leden zitting. Deze structuur zorgt voor de 
juiste checks and balances in de besturing van de coöperatieve vereniging UA. In de 

bestuursorganen kunnen alleen leden van de coöperatieve vereniging UA benoemd worden. De 
coöperatieve vereniging UA werkt zonder winstoogmerk. 

  
Organogram Coöperatieve Vereniging Werk en –Dienstenbedrijf Dinkelland UA 

 



Businessplan  december  2012 
Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland  -18- 

De bedrijfsleider, enkele voormannen/werkbegeleiders en de intercedent zijn in dienst van de 

coöperatieve vereniging UA. Daarnaast kunnen voormannen/werkbegeleiders en overige 
ondersteuners op uurbasis flexibel worden ingehuurd of vanuit de gemeentelijke organisatie 

worden ingezet. In de opbouw van het WDD is in de volgende personele bezetting voorzien. 

 

Personele bezetting WDD  (in fte’s) 

Functie Status 

contract 

2013 2014 2015 

Bedrijfsleider Tijdelijk 3 jr. 0,5  0,5 0,5 

Intercedent Tijdelijk 3 jr. 1,0 1,0 1,0 

Voorman/werkbegeleider (WDD) Tijdelijk 3 jr. 2,0 4,0 5,0 

Voorman/werkbegeleider (flexibel) Inhuur 2,0 3,0 5,0 

Totaal  5,5 8,5 11,5 

 
Social Return 
Onderzocht is tot in welke mate de inzet van Social Return (SR) invloed heeft op het WDD. SR is 

het maken van (al dan niet dwingende) afspraken met betrekking tot arbeids- en stageplaatsen 

bij inkoop en aanbesteding van diensten, werken en leveringen.  
 

Bij SR worden bij voorkeur Wwb’ers en Wsw’ers ingezet. Dit doordat gemeenten verantwoordelijk 
zijn voor de re-integratie van deze personen. Arbeidstoeleiding van Wwb’ers zorgt bovendien voor 

een directe besparing op uitkeringsgelden. Gemeenten kunnen zich bij SR overigens ook op 
groepen waarvoor ze op andere beleidsterreinen (Wmo, onderwijs (achterstandsbeleid) 

verantwoordelijkheden hebben, richten. Denk aan vroegtijdig schoolverlaters, jongeren met 

onvoldoende kwalificaties en stagiairs van MBO, speciaal onderwijs en praktijkscholen. Steeds 
meer gemeenten richten zich bij SR ook op groepen die van het UWV een uitkering ontvangen, 

zoals Wajong’ers, WW’ers en arbeidsongeschikten.  
 

SR is toepasbaar bij zowel Europese aanbestedingen als bij onderhandse aanbestedingen of 

inkoop onder het drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt voor gemeenten € 5.000.000,- 
voor werken (bouwwerken, weg- en waterbouw) en € 200.000,- voor diensten en voor leveringen 

(goederen). SR wordt vooral toegepast bij werken en diensten en dan vooral in die sectoren waar 
eenvoudig werk voorhanden of te creëren is (zoals schoonmaak, groenvoorziening, bouw, zorg). 

Sommige gemeenten hanteren een financiële grens voor toepassing van SR. Die wordt vaak zo 
bepaald, dat bij de inzet van een bepaald percentage van de aanneemsom voor SR minimaal één 

(fulltime) werkplek mogelijk is. Dit komt neer op een drempelbedrag van  

€ 250.000,-. Dit drempelbedrag wordt ook door het Rijk gehanteerd voor de toepassing van SR. 
Bij Europese aanbestedingen gelden strenge juridische regels. Bij inkoop onder het 

drempelbedrag hebben gemeenten veel vrijheid voor wat betreft de vorm en de voorwaarden. De 
gemeente Dinkelland kent nog geen beleid rond de handhaving van de bepalingen in het kader 

van SR. 

 
Ambtelijke integratie Dinkelland-Tubbergen 
In het kader van de integratie met de gemeente Tubbergen is nagegaan op welke wijze de 
gemeente Tubbergen in de toekomst de inzet in de Wsw vorm wil geven. De gemeente 

Tubbergen heeft tot nu toe (in de werkvorm Detachering/Werken op locatie) gekozen voor de 

zogenaamde Werkgever Service Punt (WSP) benadering. In de door de gemeente Tubbergen 
ontwikkelde opzet is in beeld gebracht welke verschillen in benadering/invulling geconstateerd 

kunnen worden. De resultaten van deze analyse zijn: 
 in de door de gemeente Tubbergen uitgewerkte benadering wordt de werkgeversbenadering 

en het WSP primair ambtelijk ingevuld. Dit is (redelijk) vergelijkbaar met de huidige  
werkwijze, met te beperkte aandacht voor een gerichte commerciële en bedrijfseconomisch 

‘sluitende’ benadering; 
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 De gemeente Tubbergen richt zich primair op de arbeidsmarkt in Noord Twente 

(Almelo/Wierden/Nijverdal). De gemeente Dinkelland richt zich primair op de arbeidsmarkt in 
Zuidwest Twente (Oldenzaal/Enschede/Hengelo); 

 De gemeente Tubbergen is tot 2016 gebonden aan afspraken die gemaakt zijn over de 
uitvoering met de Sociale Dienst in Almelo en heeft tot 2017 verplichtingen met de GR 

SOWECO. De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen Zorgloket en heeft het 

voorgenomen besluit genomen uit de GR WOT (Top-Craft BV) te treden; 
 De stelling ‘het zoeken van verbinding met de lokale economie (EZ)’ is in de door de 

gemeente Tubbergen gekozen benadering beperkt uitgewerkt. Grosso modo staat in de tot 
nu toe gekozen benadering de sociale component centraal en niet het economisch belang. 

 
Op basis van de uitgevoerde analyse wordt voorgesteld een samenwerking/integratie pas in de 

loop van 2015/2016 na te streven. Tot dat moment is een nauwkeurige afstemming tussen de 

ontwikkelingen in Dinkelland en Tubbergen noodzakelijk. Dit biedt de mogelijkheid de leereffecten 
uit de (projectmatige) WSP benadering van de gemeente Tubbergen en de (projectmatige) WDD 

benadering van de gemeente Dinkelland uit te wisselen. Samenwerking binnen de werkvormen 
Groen en Beschut werken lijken overigens op kortere termijn wel haalbaar. 

 

Samenwerking Losser-Oldenzaal 
Gedurende de ontwikkeling van dit businessplan is voortdurend afstemming gezocht met de 

gemeenten Losser en Oldenzaal, als (voormalige) partners in Top-Craft BV. Dit heeft onder 
andere geleid tot een gezamenlijke verkenning in de vorm van een marktconsultatie (zie 1.2). 

Wanneer door de gemeenten overgegaan wordt tot de invoering van (verschillende) lokale 
uitvoeringsvarianten, verdient het aanbeveling in de komende jaren de leereffecten van deze 

varianten uit te wisselen. 

 
Van Project naar Onderneming 
De ontschotting van de regelingen en wettelijke kaders aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
leveren tot nu toe de nodige onzekerheden op. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken 

van een (vastgesteld en geldend) wettelijk kader. Daarnaast is de situatie in de gemeente 

Dinkelland ook als onzeker aan te merken. Als belangrijkste oorzaken gelden daarbij de 
ontwikkelingen in het kader van de ambtelijke integratie Dinkelland-Tubbergen en de nog niet 

(volledig) uitgekristalliseerde transitie en ontmanteling van Top-Craft BV.  
Daarom wordt voorgesteld het WDD op tijdelijke basis vorm te geven voor de periode 2014 t/m 

2016. In 2015/2016 kunnen dan, op basis van een uit te voeren evaluatie (en afhankelijk van de 

wettelijke ontwikkelingen en de mate van commercieel succes), aanvullende besluiten genomen 
worden over de toekomst van het WDD. 

 
 

 
Belangrijkste conclusies organisatorische randvoorwaarden 
 Op basis van de ontwikkelde structuur (stichting, coöperatieve vereniging UA) en het 

gegeven dat ondernemers als lid van de coöperatieve vereniging UA willen toetreden, wordt 
het commitment van de lokale ondernemers geborgd. 

 Voor de invulling van de lokale uitvoeringsvariant wordt de voorkeur uitgesproken voor het 
vormgeven van het WDD als een project voor de periode van 3 jaar (van 2014 t/m 2016). 

 Aanbevolen wordt een beleid voor de toepassing van Social Return te formuleren en het 

toezicht op de toepassing van Social Return (tegen nader te bepalen voorwaarden) bij het 
WDD onder te brengen. 

 Tijdens de projectdoorloop kunnen de ontwikkelde lokale uitvoeringsvarianten en daarmee 
opgedane (wederzijdse) ervaringen gedeeld worden met de gemeente Tubbergen enerzijds 

en de gemeenten Losser en Oldenzaal anderzijds, om vanuit een best-practice benadering te 
komen tot evaluatie, aanpassing en optimalisering van het ontwikkelde model (en de 

varianten hierop van Losser, Oldenzaal en Tubbergen) in 2016.  
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2.1.3.2  Juridische randvoorwaarden 

 
Juridische structuur 
De ontwikkelde structuur (zie 2.1.3.1 – Organisatorische randvoorwaarden – Organisatiestructuur) 
is extern door juridische deskundigen beoordeeld en wordt uitvoerbaar geacht.  

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
In het kader van de verkenning is in beeld gebracht welke positie de gemeente Dinkelland 

inneemt als uitbestedende organisatie voor de werkzaamheden in de werkvormen Groen, 
Detachering/begeleid werken (arbeidsbemiddeling) en Beschut werken respectievelijk de relatie 

tussen de gemeente Dinkelland, de stichting en de coöperatieve vereniging UA. 
 

Binnen de ontwikkelde opzet is een viertal opdrachten te onderscheiden: 

1. De gemeente Dinkelland aan de stichting (verzorgen van wettelijke verplichtingen ten 
opzichte van Wsw’ers). 

2. De gemeente Dinkelland aan de stichting (Groenonderhoud). 
3. De stichting aan de coöperatieve vereniging UA (Begeleid werken). 

4. De stichting aan een zorginstelling/Wsw-bedrijf (Beschut werken). 

 
Kwalificatie opdrachtgevers (Gemeente, stichting) 
De gemeente Dinkelland is in het kader van de uitvoering van de Wsw een aanbestedende dienst. 
In verband met de (statutaire) invloed van de gemeente Dinkelland op de stichting, evenals de 

doelstelling van de stichting, zal de stichting eveneens een aanbestedende dienst zijn. Gevolg 
hiervan is dat de opdrachten van zowel de gemeente Dinkelland als de stichting – in principe –   

moeten worden aanbesteed. Daarbij gelden de volgende aanvullende juridische uitgangspunten: 

 
Ad 1: Wettelijke verplichting Wsw gemeente Dinkelland – stichting 

Doordat de gemeente Dinkelland op de stichting toezicht uitoefent “als op een eigen dienst”, kan 
aanbesteding van de opdracht achterwege blijven en kan de gemeente Dinkelland onderhands 

opdracht verstrekken aan de stichting. 

 
Ad 2: Groenonderhoud gemeente Dinkelland – stichting 

Indien de stichting door het college aangewezen wordt als uitvoeringsorganisatie in het kader van 
de Wsw, kan de gemeente Dinkelland ook het groenonderhoud onderhands aan de stichting 

opdragen. 

 
Ad 3: Arbeidsbemiddeling stichting – coöperatieve vereniging UA 

De opdracht mag gekwalificeerd worden als een B-dienst, waardoor maar een beperkt deel van 
de aanbestedingsrichtlijn van toepassing is. Echter wordt voorgesteld de Wsw’ers te plaatsen in 

de Wsw-werkvorm Begeleid werken bij de coöperatieve vereniging UA. In dat geval ontstaat geen 
verplichting tot aanbesteding door de stichting. 

 

Ad 4: Beschut werken stichting – Zorginstelling 
De opdracht mag in het kader van het Europees aanbestedingsrecht gekwalificeerd worden als 

een B-dienst, Wel zal meervoudig onderhands moeten worden aanbesteed. Hiervoor zal een 
bestek moeten worden samengesteld. 

 

 
Belangrijkste conclusies juridische randvoorwaarden 
 De ontwikkelde structuur (stichting en coöperatieve vereniging UA) is juridisch beoordeeld en 

wordt vanuit juridisch oogpunt uitvoerbaar geacht. 

 De keuzes in het model voor wat betreft het al dan niet (Europees) aanbesteden van de 
diverse percelen wordt aanbestedingtechnisch uitvoerbaar geacht. 
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2.1.3.3  Sociale randvoorwaarden 

 
Structuur sociale randvoorwaarden 
De ontwikkelde sociale randvoorwaarden (van toepassing zijnde Cao’s, soorten 

arbeidsovereenkomsten, werkgeverschap e.d.) zijn extern beoordeeld en worden uitvoerbaar 
geacht. De belangrijkste keuzes vanuit de te creëren sociale randvoorwaarden zijn: 

 
Wsw’ers 
Aanpak 
Uitgaande van de oprichting van het WDD treden alle Dinkellandse Wsw’ers in vaste dienst van de 

stichting onder toepassing van de Cao Wsw. De stichting treedt op als formeel werkgever en 

zorgt voor de verloning. De tewerkstelling van de Wsw’ers vanuit de stichting wordt geregeld via 

 Werkvorm Groen: opdrachtgever gemeente Dinkelland. 

 Werkvorm Beschut werken: door de gemeente Dinkelland aan te besteden volgens nader te 
stellen voorwaarden. 

 Werkvorm Detachering: tewerkstelling via een coöperatieve vereniging UA, in nauwe 
samenwerking met het lokale bedrijfsleven. 

 
No-risk dekking ziekteverzuim Wsw’ers 
Vooreerst lijkt het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering voor de Wsw’ers niet noodzakelijk. 
Dit houdt in dat de coöperatieve vereniging UA eigen risicodrager is in het kader van verzuim in 

verband met ziekte van de Wsw’ers. Overwogen zou kunnen worden het deel van de directe 

beloning van de Wsw’er wat boven de vergoeding in het kader van de Rijksbijdrage uitkomt door 
middel van een ziekteverzuimverzekering af te dekken. 

 
Wwb’ers 
Aanpak 
Een deel van de uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wwb zal in contracten voor bepaalde 
tijd (maximaal 3 contracten van 6 maanden) gedetacheerd worden bij werkgevers in de 

gemeente Dinkelland. De medewerkers treden daarbij in tijdelijke dienst van de coöperatieve 
vereniging UA en ontvangen een salaris gebaseerd op het minimumloon. Wanneer de detachering 

niet uitmondt in een aanstelling bij de werkgever, komt de betreffende medewerker (eventueel na 
een korte WW-periode) terug in de Wwb.  

 
Toelage Wwb’ers 
Bij de inzet van de Wwb-uitkeringsgerechtigden via de coöperatieve vereniging UA wordt rekening 

gehouden met het toekennen van een (beperkte) toelage op het minimumloon2 wegens de 
bereidheid deel te nemen aan een Wwb-baan. 
 

No-risk dekking ziekteverzuim Wwb’ers 
Er wordt een ziekteverzuimverzekering voor de Wwb’ers afgesloten, waarmee het eigen 

risicodragerschap als gevolg van verzuim in verband met ziekte wordt uitgesloten. Hierdoor neemt 
het WDD voor werkgevers en voor de eigen organisatie de financiële gevolgen van ziekteverzuim 

van Wwb’ers grotendeels weg. 

 
Wsw’ers, Wwb’ers en Wajong’ers 
Begeleiding en coaching gedurende de opdrachtuitvoering 
Uit de gesprekken met potentiële en bestaande opdrachtgevers wordt regelmatig een te 

gebrekkige begeleiding van deze categorie medewerkers als grootste zorg uitgesproken. Op dit 
moment wordt door Top-Craft BV één werkbegeleider ingezet op ca. 30-35 Wsw’ers. In de 

organisatiesturing van het WDD wordt voorgesteld dit op te plussen naar één 

werkbegeleider/voorman per 15 Wsw’ers en/of Wwb’ers. Gedachten hierachter zijn: 

                                                 
2 Het minimumloon bedraagt per 1 juli 2012 €  1.456,20 (bruto) per maand  
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 het ontzorgen van de opdrachtgever in de (vooral) sociaal maatschappelijke en coachende 
begeleiding van de medewerkers; 

 meer, scherpere en directere aansturing bij de uitvoering van de werkzaamheden; 

 direct bespreekbaar maken met de medewerker van geconstateerde problemen rond de 
functieuitvoering; 

 beperken van escalatieproblemen en minder inzet van begeleiding op afstand na escalatie. 

 
Opleiding en ontwikkeling medewerkers 
Ten behoeve van de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers wordt een fonds gevormd. 
De hiervoor benodigde middelen worden gegenereerd door de beschikbaarstelling van de 

lidmaatschapsgelden en door de reservering van een beperkt deel (2%) van de gerealiseerde 

Wsw- en Wwb-omzet binnen de coöperatieve vereniging UA.  
 

Verzuimbegeleiding 
Uitgegaan wordt van de continuering van de door Top-Craft BV ontwikkelde werkwijze van 

(externe) verzuimbegeleiding. Dit doordat in de afgelopen periode gebleken is dat deze werkwijze 
effectief is en een forse inperking van het ziekteverzuimpercentage tot gevolg heeft gehad. 

 

Arbo werkplekanalyse 
Gezien de aanwezige beperkingen bij de inzet van de Wsw’ers en Wajong’ers zal een analyse 

moeten worden uitgevoerd van de werkplek waarop de betreffende Wsw’er of Wajong’er wordt 
ingezet.  

 

Personeel voor onbepaalde tijd in dienst bij de GR WOT of Priwotco BV 
Sociaal Plan 
Er is een Sociaal Plan GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco BV vastgesteld. De betreffende ambtelijke 
medewerkers (in dienst van de GR WOT) en medewerkers in dienst van Priwotco BV (ingeval zij 

als plaatsingskandidaat zijn aangewezen) zullen conform dit sociaal plan worden behandeld. 
 
Beschikbaarheid formatie vanuit GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco BV 
Vanuit de voorgestelde formatieverdeling is uit de overhead van GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco 
BV een deel van de daar aanwezige formatie voor de gemeente Dinkelland beschikbaar. In het tot 

nu toe ontwikkelde model ten behoeve van het WDD is sprake van een tijdelijke structuur, 
waarbij geen continuïteitsgarantie gegeven kan worden. Of en in welke mate de betreffende 

formatie kan worden geplaatst binnen de ontwikkelde structuur is daarom nu nog niet te 

overzien. Vanuit het verdeling is de volgende formatie (voor de uitvoering van de Wsw) aan de 
gemeente Dinkelland toebedeeld. 

 

Toedeling formatie Top-Craft BV/Priwotco BV aan de gemeente Dinkelland 

Functie Aantal fte 

2011 

Aantal fte 

2015 

Aantal fte 

2020 

Consulenten 1,5 1,6 1,4 

Management 0,4 0,4 0,3 

P&O (incl. herindicatie) 0,6 0,5 0,4 

Arbo 0,1 0,1 0,1 

Financiën 0,4 0,1 0,3 

(Salaris) administratie 1,0 1,0 1,0 

Totaal 4,0 4,0 3,5 

 

Inzet vanuit de formatie van de gemeente Dinkelland en externe inhuur 
Vooreerst wordt ten behoeve van de overhead uitgegaan van de inzet vanuit de formatie van de 

gemeente Dinkelland, respectievelijk het extern inhuren van bepaalde specialisaties. Overigens is 

dit ook afhankelijk van behoeften binnen het WDD en de kwaliteiten van de beschikbare formatie 
binnen GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco BV. Daarvoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk.  
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Arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst 
Ten aanzien van de inzet van medewerkers zijn de volgende arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsovereenkomsten van toepassing. 

 
Overzicht arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten 

Werkgeverschap Soort medewerkers Arbeidsvoorwaarden Arbeidsovereenkomst 

Stichting Wsw’ers CAO Wsw In vaste dienst van de 

stichting 

Coöperatieve 

vereniging UA 

Bedrijfsleider, 

Begeleiders, 

Intercedent 

CAO Welzijn & 

Maatschappelijke 

Dienstverlening 

In tijdelijke dienst van de 

coöperatieve Vereniging 

UA  

Begeleiders  Via detachering 

Wwb’ers Voor zover nu te overzien 

conform Wet 

Participatieplaatsen 

In tijdelijke dienst van de 

coöperatieve vereniging 

UA  

Gemeente Dinkelland Specialisten Wwb, 

P&O ondersteuning, 

Financiële 

ondersteuning  

CAO Gemeenten 

(CAR/UWO) 

In dienst ven de gemeente 

Dinkelland/Samenwerkings

verband Noaberkracht. 

Kosten worden op uurbasis 

doorbelast aan de 

coöperatieve vereniging 

UA 

 
 

 
Belangrijkste conclusies sociale randvoorwaarden 
 De ontwikkelde benadering in het kader van het werkgeverschap, de van toepassing zijnde 

arbeidsvoorwaarden (Cao’s) en de soorten arbeidsovereenkomsten worden arbeidsrechtelijk 
uitvoerbaar geacht. 

 De inzet vanuit de formatie van GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco BV respectievelijk de 

gemeente Dinkelland dient nader te worden uitgewerkt. 
 

 
 

2.1.3.4  Financiële randvoorwaarden 

 
Structuur financiële randvoorwaarden 
De ontwikkelde financiële randvoorwaarden zijn (vanuit fiscale optiek) extern beoordeeld en 
worden uitvoerbaar geacht. Wel wordt geadviseerd de uiteindelijk gekozen financieel-

economische structuur (inclusief administratieve organisatie/interne controle) voor te leggen aan 
de Inspectie Directe Belastingen. 

 

Betrouwbaarheid financiële doorrekening 
Ten aanzien van de wettelijke ontwikkelingen en marktvooruitzichten is er nog veel onbekend. 

Daardoor is een financiële doorkijk op basis van de gemaakte keuzes in het businessplan 
complex, risicovol en deels gebaseerd op inschattingen. Desondanks is het voor een 

verantwoorde besluitvorming noodzakelijk een financiële doorrekening te presenteren. Hiervoor is 

in hoofdstuk 5 deze financiële doorrekening uitgewerkt. Daarbij wordt toegelicht welke keuzes, 
aannames en inschattingen aan de doorrekening ten grondslag liggen. 

Voor een meer nauwkeurige benadering wordt in het nu volgende overzicht inzicht gegeven welke 
mate van betrouwbaarheid op de betreffende kostensoort van toepassing is. De hierbij 

gehanteerde 5-punts schaal kent de waarden 1=volstrekt niet betrouwbaar, 2=niet betrouwbaar, 
3=redelijk betrouwbaar, 4=betrouwbaar binnen de huidig bekende kaders en 5=volledig 

betrouwbaar. 
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Overzicht betrouwbaarheidsinschatting financiële doorrekening 

Kostensoort Betrouwbaarheids- 

inschatting 

INKOMSTEN:  

Rijksbijdrage Wsw (binnen huidige wetgeving) 4 

Opdrachten Leerwerkbedrijf Wsw 3 

Opdrachten Detachering/Werken op locatie Wsw 3 

Opdracht onderhoud groen Dinkelland Wsw (incl. sport) 5 

Opdrachten Detachering/Werken op locatie Wwb 3 

Opdrachten Detachering/Werken op locatie Wajong PM 

Wwb-uitkering proefperiode 2 maanden 3 

Aandeel gemeente Dinkelland exploitatietekort Top-Craft BV 2013 5 

Ingeschat exploitatietekort Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland 3 

  

UITGAVEN:  

All-in directe personeelskosten Wsw'ers 4 

All-in directe personeelskosten Wwb’ers 3 

Extra beloning Wwb’ers Nader te bepalen 

All-in directe personeelskosten Wajong’ers PM 

Kosten uitbesteding Beschut werken 3 

No-risk polis ziekteverzuim Wwb’ers 5 

Extra coachings- en begeleidingskosten Wwb’ers 3 

Scholings- en ontwikkelingskosten Wwb’ers 3 

Scholings- en ontwikkelingskosten Wsw’ers 3 

Loonkosten Staf/personeel in dienst coöperatieve vereniging UA 4 

Kosten inzet vanuit gemeente Dinkelland op uurbasis 4 

Huisvestingskosten 4 

Kosten uitbesteding diensten (Salarisadministratie, Verzuimbegeleiding, Arbo 

werkplekanalyse) 

4 

Afschrijvingskosten materieel grijs/groen PM 

Reserve dekking verzuimrisico Wsw’ers PM 

Financieringskosten PM 

 
 
Belangrijkste conclusies financiële randvoorwaarden 
 De ontwikkelde financiële randvoorwaarden zijn (vanuit fiscale optiek) extern beoordeeld en 

worden (na toetsing door de Inspectie Directe Belastingen) uitvoerbaar geacht;  

 Een financiële doorkijk op basis van de gemaakte keuzes in het businessplan is complex, 
risicovol en deels gebaseerd op inschattingen. De belangrijkste onzekerheden daarbij 

betreffen de inhoud en timing van de nieuwe Wwnv en de onzekere economische situatie; 
 Onder aanname van de gepresenteerde betrouwbaarheidsinschatting wordt in het 

Businessplan Werk- en Dienstenbedrijf (Hoofdstuk 5 – Financiële doorrekening)  meerjarig in 
beeld gebracht hoe het WDD zich bedrijfseconomisch ontwikkelt; 

 Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie in de financiële doorrekening lijkt het 

afbouwen van het door Dinkelland beschikbaar te stellen jaarlijkse exploitatietekort (conform 
begroting 2013 € 688.000, conform meerjarenbegroting 2014 € 688.000, 2015 e.v.  

€ 588.000) tot een lager bedrag haalbaar; 
 Op basis van de resultaten van Fase II is het noodzakelijk de financiële doorrekening aan het 

eind van Fase II te herijken. 
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2.2 Gebruikte gegevensbestanden 

 
 Wsw-taakstelling Dinkelland – 31 mei 2012 

 Wsw-wachtlijst Dinkelland – 31 mei 2012 
 Gedetacheerde Wsw’ers Dinkelland – 1 september 2012  

 Omzetinformatie Top-Craft BV betreffende Dinkellandse opdrachten – 1 juli 2012 

 Onderhoud groenprojecten gemeente Dinkelland door Top-Craft BV – 27 december 2011 
 Opgave Ministerie SZW betreffende de toekenning Wsw-budget gemeente Dinkelland over 

2012 – 3 november 2011 
 Wwb-cliënten gemeente Dinkelland – 1 juli 2012 

 BIRO bestand Dinkelland – 1 januari 2012 
 Samenvatting resultaten gemeente Dinkelland Transitiediagnose Top-Craft BV (door 

Competensys Enschede) – 18 augustus 2012 

 
 

2.3 Externe raadpleging 
 

A. Juridisch 

Advies Kienhuis-Hoving betreffende gekozen structuur Dinkelland d.d. 23 juli 2012 
Advies Kienhuis-Hoving betreffende (Europese) aanbesteding d.d. 23 juli 2012  

 
B. Arbeidsrechtelijk 

Advies Capra Advocaten d.d. 11 september 2012 
 

C. Fiscaal 

Advies PWC d.d. 2 oktober 2012 
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3 Missie, visie en ambities Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland 

 
Bij het bouwen van een nieuwe organisatie is het belangrijk om de bestaansreden van de 

organisatie (de missie) en het gemeenschappelijk toekomstbeeld (de visie) van de organisatie 
duidelijk te maken. Op basis van het in hoofdstuk 2 geschetste beeld worden in dit hoofdstuk 

deze vraagstukken (in contouren) beantwoord. 

 
 

3.1   Missie & Visie 
 

In dit businessplan worden de bouwstenen gepresenteerd waar vanuit in de volgende fase van 
het inrichten van het WWD één missie ontwikkeld dient te worden. De missie van het WDD ziet 

er, op basis van het tot nu toe geformuleerde businessplan, als volgt uit: 

 
 

“Wij (gemeente Dinkelland, stichting, coöperatieve vereniging UA, ondernemingen/organisaties) 
zorgen er voor dat medewerkers afkomstig uit de Wsw, Wwb en de Wajong direct hun 

verdiencapaciteit te gelde kunnen maken. Daarbij staat centraal wat de medewerker WEL kan en 
niet wat de cliënt NIET kan” 

 

 
Zoals aangegeven kent het WDD, naast de Wsw’ers, ook medewerkers met een Wwb- uitkering 

en medewerkers met een arbeidsbeperking vanuit de Wajong. De missie is als volgt. 
 

 
“Wij zijn een werk-/leerbedrijf voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt, waarbinnen 

wij (de medewerkers) werk voor de leden van de coöperatieve vereniging UA en voor de 
gemeente Dinkelland uitvoeren en dit verzilveren in maximale loonwaarde, uiteindelijk leidende 

tot een positie op de arbeidsmarkt.” 
 
 
Het WDD heeft, naast de ‘re-integratiedoelstelling’, ook een doelstelling met betrekking tot de 

kwaliteit van het geleverde werk. Voor de kwaliteit van het werk geldt, gelet op het merendeel 
van de werkzaamheden die de coöperatieve vereniging UA en de gemeente Dinkelland inbrengen, 

de volgende opdracht. 

 
 

“Schoon, heel en veilig”. 
 

 
Om de missie te verwezenlijken, voert het WDD op een breed terrein werk uit voor de leden van 

de coöperatieve vereniging UA en de gemeente Dinkelland en zorgt het WDD er voor dat: 

 inwoners (met een uitkering van de gemeente en – op een later moment – het UWV) snel 
betaald werk hebben zodat hun competenties worden ontwikkeld en de mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt worden vergroot; 
 medewerkers zeer deskundig en vaardig zijn, hun nek uit durven steken, vernieuwend zijn en 

verantwoording afleggen; 

 de maatschappelijke omgeving weet dat het WDD staat voor werken naar vermogen; 
 het WDD op basis van een heldere commerciële benadering en een bedrijfseconomisch 

sluitend ondernemingsplan opereert; 
 de leden van de coöperatieve vereniging UA en het bestuur van de gemeente Dinkelland 

enthousiast en tevreden zijn over het WDD. 
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3.2 Ambities  

 
Wat wil de gemeente Dinkelland met het WDD de komende tijd bereiken? Om hier antwoord op 

te kunnen geven is het van belang de succesbepalende factoren te benoemen. Dé kritische 
succesfactor is uitstroom. Vanuit deze basis zijn vervolgens de volgende succesbepalende 

factoren geformuleerd. 

 
Algemeen 
 Er is voldoende aanbod van geschikt werk door de gemeente Dinkelland en de coöperatieve 

vereniging UA. 

 De arbeidsmarktbenadering is cruciaal voor het resultaat (uitstroom). 
 

Klanten en partners 
 Klanten ervaren een klantgerichte, resultaatgerichte en niet vrijblijvende dienstverlening. 
 Klanten en partners zijn tevreden, omdat er voldaan wordt aan hun verwachtingen. 

 Werkgevers merken dat ze worden ‘ontzorgd’. 
 

Medewerkers 
 Medewerkers zijn gedreven, ontwikkelen zich en laten dat zien. 
 Medewerkers nemen verantwoordelijkheid en leggen actief verantwoording af. 

 
Maatschappij 
 Ondernemers, organisaties en inwoners weten welke dienstverlening het WDD biedt. 
 Ondernemers, organisaties en inwoners zien dat het WDD aantoonbaar maatschappelijk 

rendement oplevert. 

 De maatschappij ziet dat het WDD zinvol werk verricht. 
 

Bestuur en leden coöperatieve vereniging UA 
 Leden van de coöperatieve vereniging UA zien dat hun inzet voor de vereniging en het 

afnemen van arbeid vanuit de vereniging bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement 

oplevert. 
 Leden van de coöperatieve vereniging UA zien dat de vereniging een commercieel succesvolle 

invulling oplevert om inwoners van de gemeente Dinkelland die zich bevinden aan de grenzen 
van de arbeidsmarkt kansrijk op de arbeidsmarkt te re-integreren. 

 De gemeente Dinkelland en de coöperatieve vereniging UA zijn tevreden, omdat het WDD de 

opdracht waarmaakt en voldoet aan de verwachtingen. 
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4 Uitvoering/regie 

 

Vanuit het businessplan worden in dit hoofdstuk enkele scenario’s gepresenteerd3 ten aanzien van 

mogelijke situaties die zich in de komende jaren kunnen voordoen in de gemeente Dinkelland. In 

de gekozen benadering worden 4 scenario’s voor het Wsw-bedrijf (al dan niet als zelfstandige 
organisatie) en 4 daarop aansluitende rollen van de gemeente beschreven.  

 
 

4.1 Scenario’s 
 

Scenario 1 – De gemeente als beleidsregisseur / Wsw-bedrijf wordt 

uitvoeringsregisseur / De social firm  
In dit scenario heeft de gemeente behoefte aan een organisatie die als uitvoeringsregisseur kan 

optreden. Een organisatie die in de breedte van de totale doelgroep arbeidsontwikkeling als 
integraal proces, als keten neerzet en in stand houdt. De noodzaak om zoveel mogelijk werk bij 

reguliere werkgevers tot stand te brengen blijft bestaan. Arbeidsmarktontwikkeling wordt als dé 

aanpak daartoe gezien.  De uitvoeringsregisseur die hiervoor nodig is heeft het karakter van een 
‘social firm’.  

 
Scenario 2 – De gemeente als ketenregisseur / Wsw-bedrijf verdwijnt in huidige vorm  

In dit scenario is sprake van volledige uitvoering door de gemeente. Het zelfstandig Wsw-bedrijf 
bestaat in scenario 2 niet meer. In een dergelijke variant worden binnen de gemeente de 

beleidsregie opdrachten voor de uitvoering van de Wwb, de Wsw en (later) de Wajong 

samengevoegd. De uitvoeringsregie gericht op re-integratie en gesubsidieerde arbeid leidt tot 
samenvoeging en integratie van de re-integratie en diagnostische capaciteiten van de sociale 

dienst en het Wsw-bedrijf. Bij een consequente uitwerking wordt ook de zeggenschap over de 
inzet van subsidies aan een afdeling uitvoeringsregie gekoppeld. 

  

Scenario 3 – De gemeente als netwerkmanager / werkbedrijven binnen het Wsw- 
bedrijf worden intern of extern verzelfstandigd / Wsw bedrijf als beschutte 

werkplaats  
In dit scenario kiest de gemeente voor de rol van beleidsregie en uitvoeringsregie. De keten van 

arbeidsontwikkeling wordt ondergeschikt gemaakt aan de focus op de arbeidsmarkt. De 
afdelingen van het Wsw-bedrijf die zich bezighouden met trajectplanning, diagnostiek en 

loonwaardebepaling worden geïntegreerd met onderdelen van de sociale dienst. Werkbedrijven in 

het publieke domein worden intern verzelfstandigd met een taakstelling. Werksoorten op de 
private markt worden via subsidies gekoppeld aan werkgevers of op contractbasis gekoppeld aan 

private intermediairs. 
 

Scenario 4 – De gemeente als contractmanager / Wsw-bedrijven privatiseren of 

verdwijnen  
In dit scenario maakt de gemeente in haar beleidsregie de keuze om bij de uitvoering van de 

participatietaken (Wwb, Wsw en later Wajong)  zoveel mogelijk te werken met private partijen. 
Per werksoort of doelgroep wordt een prestatiecontract gesloten. De focus is gericht op werk en 

participatie bij reguliere werkgevers. Ook beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding worden zo 

weggezet. De uitvoeringsregie van gemeenten beperkt zich tot diagnostiek, loonwaardebepaling 
en contractmanagement. Ook achtervang wordt aanbesteed.  

 
 

4.2  Rollen 
 

De bij deze scenario’s passende rollen die de gemeente Dinkelland kan innemen, kunnen als volgt 

beschreven worden. 
 

                                                 
3 De Haas Consultancy – Opstellen over omstellen; op weg naar een nieuwe uitvoeringspraktijk voor de Wet werken naar 
Vermogen - 2012 
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Rol A – Beleidsregisseur  

Lage invloed van de gemeente / de gemeente werkt met inbesteding / focus op 
arbeidsontwikkeling.  
De gemeente kiest ervoor om zelf de beleidsregie in te vullen. Er wordt een aparte organisatie 
ingezet om de uitvoeringsregie vorm te geven. Met de focus op arbeidsontwikkeling is deze 

aanpak verankerd in de beleidsregie. Het is tot nu toe praktijk in ons land dat de uitvoeringsregie 

door publieke organisaties wordt ingevuld. Arbeidsontwikkeling en leerwerkplekken in één hand 
bij de uitvoeringsregisseur.  

 
Rol B – Ketenregisseur  

Hoge invloed van de gemeente / de gemeente voert uit in eigen beheer / focus op 
arbeidsontwikkeling.  
De gemeente vult zelf beleidsregie en uitvoeringsregie in. De focus op arbeidsontwikkeling zorgt 

ervoor dat de gemeente de ketenaanpak van arbeidsontwikkeling centraal stelt en daar zelf de 
regie over voert. Slechts zeer beperkt wordt werk uitbesteed of aanbesteed. Arbeidsontwikkeling 

en leerwerkplekken in één hand. 
 

Rol C – Netwerkmanager  

Hoge invloed van de gemeente / de gemeente werkt met uitbesteding en subsidies / focus op de 
arbeidsmarkt.  
De gemeente kiest voor beleids- en uitvoeringsregie. Bij de uitvoeringsregie wordt gefocust op 
goede en cyclische aanpak van diagnostiek en loonwaardebepaling. De uitvoeringsregisseur van 

de gemeente plaatst deelnemers aan de participatie bij op afstand gezette werkbedrijven in het 
publieke domein en bij private werkgevers. De gemeente maakt daarbij gebruik van uitbesteding 

en de inzet van loonkostensubsidies, loonsuppleties en begeleiding.  

 
Rol D – Contractmanager  

Lage invloed gemeente / de gemeente werkt met aanbesteding / focus op de arbeidsmarkt.  
De gemeente kiest ervoor om zelf de beleidsregie in te vullen. De focus op de arbeidsmarkt leidt 

tot het sluiten van contracten met een groep van private partijen die op de reguliere markt 

werkplekken realiseren voor de doelgroep van de betreffende wet. Arbeidsontwikkeling volgt de 
arbeidsmarkt. De contracten kunnen gekoppeld worden aan specifieke arbeidsmarkten of aan 

doelgroepen binnen de deelnemersgroep van het wettelijke kader.  
 

 

4.3    Keuzes gemeente Dinkelland 
 

Vanuit de in dit businessplan gekozen benadering geldt voor de gemeente Dinkelland dat voor 
een mengvorm gekozen wordt van scenario 3 en scenario 4. De keten van arbeidsontwikkeling 

wordt ondergeschikt gemaakt aan de focus op de arbeidsmarkt. De inzet op trajectplanning, 
diagnostiek en loonwaardebepaling wordt (voor zover nu te overzien) extern ingekocht. De 

werkvorm Groen wordt door een aan de gemeente Dinkelland gebonden stichting uitgevoerd. 

Beschut werken/arbeidsmatige dagbesteding wordt uitbesteed.  De gemeente Dinkelland stuurt 
op deze ontwikkelingen als netwerkmanager, waarvoor het volgende geldt. 

 
 

Netwerkmanager  

Hoge invloed van de gemeente / de gemeente werkt met uitbesteding en subsidies / focus op de 
arbeidsmarkt.  
De gemeente kiest voor beleids- en uitvoeringsregie. Bij de uitvoeringsregie wordt gefocust op 
goede en cyclische aanpak van diagnostiek en loonwaardebepaling. De gemeente maakt  gebruik 

van een juridisch toegestane inbestedingvorm (werkvorm Groen) en uitbesteding (werkvorm 
Beschut werken/arbeidsmatige dagbesteding). 

  

 
Daarnaast maakt de gemeente Dinkelland de keuze om bij de uitvoering van de werkvorm 

Detachering/Begeleid werken (en op een later moment de Wajong) te werken met het model van 
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de  coöperatieve vereniging UA. De focus is gericht op werk en participatie bij reguliere 

werkgevers. De achtervang kan (voor zover nodig) worden aanbesteed. Het Wsw-bedrijf Top-
Craft BV verdwijnt. In deze ontwikkelingen stuurt de gemeente als contractmanager, waarvoor 

het volgende geldt. 
 

 

Contractmanager  
Lage invloed gemeente / werken met coöperatieve vereniging UA (lid) / focus op de 
arbeidsmarkt.  
De gemeente kiest ervoor om zelf de beleidsregie in te vullen. De gemeente sluit zich als lid aan 

bij de coöperatieve vereniging UA, die op de reguliere markt werkplekken via detachering 
realiseert. Arbeidsontwikkeling volgt de arbeidsmarkt.  
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5. Financiële doorrekening  

 
In de financiële doorrekening is diverse inkomsten en uitgavensoorten gedefinieerd. Deze 

inkomsten en uitgaven zijn daarna voorzien van een onderbouwing t.b.v. de nu volgende 
financiële doorrekening.  

 

 
5.1 Inkomsten 

 
Rijksbijdrage Wsw 

Dit betreft de Rijksbijdrage die de gemeente Dinkelland ontvangt in het kader van de Wsw.  
 

 

Vooreerst is rekening gehouden met een stijging van 7,0 SE voor 2013, zoals opgegeven in een 
schatting van Cedris. 

 
 

Opdrachten Leerwerkbedrijf Wsw 

Dit betreft de omzet vanuit de werkvorm Beschut werken binnen het huidige Leerwerkbedrijf van 
Top-Craft BV. 

 
 

Rekening is gehouden met de overname van de opdrachten die Top-Craft BV nu uitvoert in de 
gemeente Dinkelland. Ingeschat wordt een afname van deze omzet (oplopend van ca. -/- 30% in 

2014 naar ca. -/- 60% in 2016) i.v.m. enerzijds de opdrachten die deel uitmaken van de 

werkvorm Beschut Werken (onder te brengen bij een externe partij) en anderzijds de overgang 
van opdrachten uit het Leerwerkbedrijf naar de werkvorm Detachering/Werken op locatie. 

 
 

Opdrachten Detachering/Begeleid werken Wsw 

Dit betreft de omzet vanuit de werkvorm Detachering/Begeleid Werken die door Top-Craft BV 
gerealiseerd wordt. 

 
 

Rekening is gehouden met de overname van de opdrachten die Top-Craft BV nu uitvoert in de 

gemeente Dinkelland, naast een toename van deze omzet (jaarlijks oplopend met ca. + 7%) in 
verband met enerzijds de positieve geluiden van Dinkellandse ondernemers/organisaties en 

anderzijds de overname van opdrachten uit het Leerwerkbedrijf naar deze werkvorm.  
 

 
Opdrachten Onderhoud groen Wsw 

Dit betreft de omzet vanuit de werkvorm Onderhoud groen die door Top-Craft BV bij de 

gemeente Dinkelland gerealiseerd wordt. 
 

 
Rekening is gehouden met een gelijkblijvende opdracht, zoals voorzien in de begroting 2013 en 

de meerjarenbegroting. Wanneer het onderhoud van de sportparken uit het onderhoudscontract 

gehaald wordt, wordt er van uitgegaan dat het WDD in staat is deze opdrachten rechtstreeks te 
verwerven van de lokale sportverenigingen/beheerders, respectievelijk andere aanvullende 

opdrachten weet te verwerven.  
 

 
Opdrachten Detachering Wwb 

Dit betreft de (ingeschatte) omzet als gevolg van de detachering van (ex) uitkeringsgerechtigden 

vanuit de Wwb.  
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Rekening is gehouden met de detachering van (ex) Wwb’ers via de coöperatieve vereniging UA. 

Daarbij wordt uitgegaan van de detachering van (gemiddeld) 20 fte in 2014, 40 fte in 2015 en 50 
fte in 2016. Bij de inzet wordt uitgegaan van een productiviteit/declarabiliteit van 1.600 uur (ca. 

90%) per jaar tegen een (gemiddeld) uurtarief van €  16,00 per uur (loonwaarde 80-100%) 

Mocht de detachering van de (ex) Wwb’ers voorspoedig verlopen, dan wordt gestreefd naar 
uitbreiding van de inzet. 

 
 

Opdrachten Detachering Wajong 
Dit betreft de (ingeschatte) omzet als gevolg van de detachering van (ex) uitkeringsgerechtigden 

vanuit de Wajong.  

 
 

Er wordt nog geen rekening gehouden met de detachering van Wajongers via de coöperatieve 
vereniging UA. Het UWV heeft positief gereageerd op een mogelijke inzet en denkt graag mee 

over de exacte vorm. Wanneer er sprake is van een tekort aan inzetmogelijkheden vanuit de 

coöperatieve vereniging UA kan een beroep op het UWV worden gedaan. Inzet vindt dan wel 
plaats via de reguliere UWV kanalen. Definitieve invulling is aan de orde wanneer de (nieuwe) 

Wwnv is vastgesteld.  
 

 
Toezicht/controle op Social Return 

Voorzien is dat het WDD toezicht houdt op het nakomen van de door de gemeente Dinkelland in 

contracten met derden overeengekomen Social Return door de inzet van Wsw’ers, Wwb’ers en 
Wajong’ers. 

 
 

Vooreerst wordt geen rekening gehouden met te genereren opbrengsten uit deze activiteit.  

 
 

Aandeel Participatiebudget Wwb 
Dit betreft het aandeel in het Participatiebudget Wwb (ten behoeve van re-integratie, scholing en 

inburgering) bedoeld voor de Wwb’ers (20 fte in 2014, 40 fte in 2015, 50 fte in 2016) die 

instromen in het WDD 
 

 
Deze opbrengst wordt als PM geschat. De opleiding en ontwikkelingen van de in de coöperatieve 

vereniging UA ondergebrachte Wwb’ers wordt betaald uit de beschikbare middelen binnen de 
post Scholingskosten Wwb. 

 

 
Wwb uitkering proefperiode 2 maanden 

Dit betreft de (ingeschatte) uitkeringsoverdracht vanuit de gemeente, als gevolg van de inzet 
gedurende de proefplaatsing van 2 maanden van (ex) uitkeringsgerechtigden vanuit de Wwb (in 

tijdelijke dienst van de coöperatieve vereniging UA).  

 
 

Rekening is gehouden met een proefplaatsing voor alle (ex) Wwb’ers die tewerk worden gesteld 
via het WDD. Daarbij wordt uitgegaan van een proefplaatsing voor een periode van 2 maanden 

van (gemiddeld) 20 fte in 2014, 40 fte in 2015 en 50 fte in 2016.  
 

 

Aandeel gemeente Dinkelland exploitatietekort 2013 – Top-Craft BV 
Dit betreft het door de gemeente Dinkelland in de begroting 2013 ingeschatte af te dekken 

exploitatietekort van Top-Craft BV. 
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Het in 2013 (en in 2014) voorziene exploitatietekort van Top-Craft BV bedraagt € 688.000. Voor 

2015 en 2016 wordt gerekend met een exploitatietekort van €  588.000. Deze bedragen worden 
niet meegenomen in de financiële doorrekening.  

 

 
Ingeschat exploitatietekort WDD 

Dit betreft het door de gemeente Dinkelland af te dekken (ingeschatte) exploitatietekort van het 
WDD. 

 
 

Er wordt (vooreerst) rekening gehouden met een garantstelling van de gemeente Dinkelland 

voor mogelijke tekorten binnen het WDD. Deze worden geschat op max. €  200.000 in 2014 en € 
100.000 in 2015 en 2016.   

 
 

 

5.2 Uitgaven 
 

All-in directe personeelskosten Wsw’ers 
Dit betreft de directe personeelskosten van de Wsw’ers, woonachtig in de gemeente Dinkelland, 

gebaseerd op een doorrekening van alle individuele salarissen (inclusief werkgeverslasten) per 1 
juli 2012.   

 

 
Er wordt rekening gehouden met gelijkblijvende toekomstige personeelskosten. Het is bekend 

dat in de komende jaren ca. 20 Dinkellandse Wsw’ers zullen uitstromen als gevolg van het 
bereiken van de leeftijd van 62,5 jaar/65 jaar. Dit vertrek levert een besparing op. Het betreft 

daarbij relatief ‘dure’ medewerkers, doordat ze het maximum van hun salarisschaal bereikt 

hebben. Deze medewerkers zullen waarschijnlijk (deels) vervangen worden door medewerkers 
die nu op de wachtlijst geplaatst zijn. Deze categorie kan geplaatst worden tegen lagere 

personeelskosten, wat tevens een besparing oplevert. Gekoppeld aan de onzekere factor die 
wordt gevormd door de ingeschatte invoering van de (nieuwe) Wwnv wordt uitgegaan van 

gelijkblijvende all-in salariskosten. 

 
 

All-in directe personeelskosten Wwb’ers 
Dit betreft de directe personeelskosten van de (ex) Wwb’ers (inclusief werkgeverslasten) die met 

een contract voor bepaalde tijd vanuit de coöperatieve vereniging UA worden geplaatst.  De 
loonkosten van de Wwb’ers worden gemiddeld uitbetaald over de 1e tot de 18e maand.  

 

 
Er wordt uitgegaan van de detachering van (gemiddeld) 20 fte in 2014, 40 fte in 2015 en 50 fte 

in 2016. De kosten zijn berekend op basis van het all-in salariskosten per jaar gebaseerd op het 
minimumloon (€ 22.866). De all-in salariskosten per uur (gebaseerd op 1.600 jaarlijks te 

declareren uren) bedragen € 14,25 / uur. Mocht de detachering van de (ex) Wwb’ers 

voorspoedig verlopen, dan wordt direct gestreefd naar uitbreiding van de inzet. 
 

 
Toelage Wwb’ers 

Dit betreft de extra directe personeelskosten van de (ex) Wwb’ers (inclusief werkgeverslasten) als 
gevolg van het toekennen van een toelage op het minimumloon wegens de bereidheid deel te 

nemen aan het project. 
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Er wordt uitgegaan van een toelage van €  100,- bruto per maand voor gemiddeld 20 fte in 

2014, 40 fte in 2015 en 50 fte in 2016 (incl. werkgeverslasten €  130,- per maand). 
 

 

All-in directe personeelskosten Wajong’ers 
Dit betreft de directe personeelskosten als gevolg van de detachering van (ex) 

uitkeringsgerechtigden vanuit de Wajong.  
 

 
Vooreerst wordt geen rekening gehouden met de detachering van Wajong’ers via de 

coöperatieve vereniging UA. Het UWV heeft positief gereageerd op een mogelijke inzet en denkt 

graag mee over de exacte vorm. Wanneer er sprake is van een tekort aan inzetmogelijkheden 
vanuit de coöperatieve vereniging UA kan een beroep op het UWV worden gedaan. Inzet vindt 

dan wel plaats via de reguliere UWV-kanalen. Definitieve invulling is aan de orde wanneer de 
(nieuwe) Wwnv is vastgesteld.  

 

 
Kosten uitbesteding Beschut werken Wsw 

Dit betreft de kosten die gemoeid zijn met de uitbesteding van de werkvorm Beschut werken bij 
een gespecialiseerd organisatie in of buiten de regio. Ten behoeve van de aanbesteding zal een 

bestek worden samengesteld, waarna een nader te structureren aanbesteding plaats zal vinden. 
 

 

Het betreft de werkvorm Beschut werken, waarbinnen ca. 25 Wsw’ers zijn ondergebracht. 
Geschat wordt dat de kosten, gemoeid met het extern plaatsen van deze werkvorm, ca.  

€ 10.000,- per SE zullen bedragen. Dit is gebaseerd op kengetallen die gebaseerd zijn op een 
analyse samengesteld door adviesbureau Hiemstra & de Vries (€ 13.900,- per SE voor fulltime 

dagbesteding op jaarbasis, €  6.000,- per SE op jaarbasis voor Beschut werken) en KplusV 

organisatieadvies (€ 10.000,- per SE op jaarbasis voor Beschut werken). 
 

 
No-risk polis dekking ziekteverzuim Wwb 

Dit betreft de kosten van een af te sluiten verzekering voor de Wwb’ers, waarmee het eigen 

risicodragerschap in het kader van verzuim in verband met ziekte wordt uitgesloten. 
 

 
Het betreft de kosten van de verzuimverzekering, waarmee het WDD voor werkgevers (en voor 

de eigen organisatie) de financiële gevolgen van ziekteverzuim van Wwb’ers grotendeels 
wegneemt. 

 

 
Externe coachings- en begeleidingskosten Wsw/Wwb 

Dit betreft de coachings- en begeleidingskosten van de Wsw’ers en Wwb’ers tijdens en na de 
diagnosefase. 

 

 
Uitgegaan wordt van een eerste intensieve opvang in het kader van coachen en begeleid door de 

voorman/werkbegeleider. Door de gemaakte keuze om één voorman/werkbegeleider in te zetten 
op max. 15 medewerkers (‘coaching on the job’), wordt ingeschat dat de kosten ten behoeve van 

de additionele coaching en begeleiding kunnen worden beperkt. 
 

 

Scholingskosten Wwb 
Dit betreft de kosten voor materiaal en de scholingskosten voor Wwb’ers.  
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Voor de scholingskosten wordt uitgegaan van 2% van de all-in personeelskosten Wwb’ers. 
 

 
Scholingskosten Wsw 

Dit betreft de out-of-pocket kosten voor materiaal en de scholingskosten voor Wsw’ers.  

 
 

Voor de scholingskosten wordt uitgegaan van 2% van de all-in personeelskosten Wsw-ers 
 

 
All-in personeelskosten staf/personeel in dienst coöperatieve vereniging UA 

Dit betreft de all-in personeelskosten van het personeel in dienst van de coöperatieve vereniging 

UA. 
 

 
Uitgegaan wordt van 0,5 fte bedrijfsleider, 1,0 fte Intercedent, max. 10,0 fte meewerkende 

voormannen/werkbegeleider (1,0 fte meewerken voorman/werkbegeleider per gemiddeld 15 

medewerkers) x €  50.000,- all-in personeelskosten per fte gemiddeld. Voor de meewerkend 
voormannen/werkbegeleiders geldt er een (in de tijd) toenemende inzet, omdat de in te zetten 

aantallen medewerkers direct invloed hebben op de aantallen meewerkend voormannen/ 
werkbegeleiders die in het WDD nodig zijn. 

 
 

Kosten inzet personeel gemeente Dinkelland op uurbasis 

Dit betreft de personeelskosten van het personeel van de gemeente Dinkelland (of van elders) op 
uurbasis ondersteuning biedt aan de coöperatieve vereniging UA. 

 
 

Uitgegaan wordt dat vanuit de gemeente Dinkelland op uurbasis beschikbaar gesteld worden 

maximaal 1,0 specialist Wwb, 0,33 fte ondersteuning P&O, 0,33 fte ondersteuning Financiën x €  
50.000 all-in personeelskosten per fte gemiddeld. Er zal sprake zijn van een (in de tijd) 

toenemende inzet, omdat het in te zetten aantal uren afgeleid is van het aantal medewerkers 
binnen het WDD. 

 

 
Huisvestingskosten en kosten voor stalling, opslag en reparatie 

Dit betreft de kosten voor de huisvesting van de bedrijfsleider en de intercedent. Daarbij wordt 
uitgegaan van huisvesting in een (betaalbare) commercieel verantwoorde locatie buiten het 

gemeentehuis. 
 

 

Dit betreft een inschatting, gebaseerd op de behoefte van ca. 75 m2 à € 750, - per maand excl. 
overige kosten. 

 
 

Kosten uitbesteding diensten 

Dit betreft de kosten van extern te betrekken diensten. 
 

 
Uitgegaan wordt van salarisadministratie €  300, -/per jaar/per medewerker, verzuimbegeleiding 

€  200, -/per jaar/per medewerker, Arbo werkplekanalyse volgens globale inschatting. 
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Leasekosten materieel Groen/Grijs 

Dit betreft de kosten voor het leasen van het rijdend materieel en het gereedschap dat wordt 
gebruikt voor de activiteiten die de gemeente als contractpartner onderbrengt bij het WDD. 

 
 

Deze kosten worden vooreerst als PM ingeschat. 

 
 

Reserve ten behoeve van dekking verzuimrisico Wsw’ers 
Dit betreft een reserve voor de dekking van het verzuimrisico van Wsw’ers. Hiermee kan het 

risicodragerschap in het kader van verzuim in verband met ziekte van Wsw’ers worden afgedekt. 
 

 

Deze kosten worden vooreerst als PM ingeschat. 
 

 
Financieringskosten 

Dit betreft de kosten van (voor)financiering van werkkapitaal, investeringen en andere 

financieringsbehoeftes van het WDD.  
 

 
In het businessplan en de exploitatie van het WDD worden in eerste instantie geen 

financieringskosten opgenomen. 
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5.3  Totaal overzicht – Financiële doorrekening Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland 

 2013 2014 2015 2016 
 
INKOMSTEN:     

Rijksbijdrage Wsw  €  3.063.000,00   €  3.063.000,00   €  3.063.000,00   €  3.063.000,00  

Opdrachten Leerwerkbedrijf Wsw  €     181.000,00   €     130.000,00   €     100.000,00   €       75.000,00  

Opdrachten Detachering/Werken op locatie Wsw  €     290.000,00   €     310.000,00   €     330.000,00   €     350.000,00  

Opdracht Groen Dinkelland Wsw  €     661.000,00   €     661.000,00   €     661.000,00   €     661.000,00  

     

Opdrachten Detachering/Werken op locatie Wwb   €     512.000,00   €    1.024.000,00   €  1.280.000,00  

Opdrachten Detachering/Werken op locatie Wajong   PM   PM   PM  

     

Wwb-uitkering proefperiode 2 maanden   €        94.500,00   €     189.000,00   €     236.250,00  

Aandeel participatiebudget Wwb  PM PM PM 

     

Toezicht/controle Social Return  PM PM PM 

     

Aandeel Dinkelland exploitatietekort Top-Craft BV  2013 (begroting)  €     688.000,00     
Ingeschat exploitatietekort Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland 
  

 €     200.000,00 
  

 €     100.000,00 
  

€     100.000,00 
 

Totaal inkomsten  €  4.970.500,00 €  5.467.000,00 €  5.765.250,00 

     

UITGAVEN:     

All-in directe personeelskosten Wsw’ers  €  3.371.000,00   €  3.371.000,00   €  3.371.000,00   €  3.371.000,00  

All-in directe personeelskosten Wwb’ers   €     457.320,00   €     914.640,00   €    1.143.300,00  

Extra beloning Wwb’ers   €      31.200,00   €       62.400,00   €      78.000,00  

All-in directe personeelskosten Wajong’ers  PM PM PM 
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Kosten uitbesteding Beschut werken   €     250.000,00   €     250.000,00   €     250.000,00  

No-risk polis ziekteverzuim Wwb   €        24.480,00   €        48.960,00   €        61.200,00  

Extra coachings- en begeleidingskosten Wsw/Wwb   €        10.000,00   €        10.000,00   €        10.000,00  

Scholings- en ontwikkelingskosten Wwb   €         9.146,00   €        18.292,00   €        22.866,00  

Scholings- en ontwikkelingskosten Wsw   €        67.420,00   €        67.420,00   €        67.420,00  

     

Loonkosten staf/personeel in dienst coöperatieve vereniging UA   €     285.000,00   €     450.000,00   €     600.000,00  

Kosten inzet personeel vanuit gemeente Dinkelland op uurbasis   €        50.000,00   €        83.000,00   €        83.000,00  

     

Huisvestingskosten   €        10.000,00   €        10.000,00   €        10.000,00  

Kosten uitbesteding diensten        

- Salarisadministratie   €        39.000,00   €        45.000,00   €        52.500,00  

- Verzuimbegeleiding   €        26.000,00   €        30.000,00   €        35.000,00  

- Arbo werkplekanalyse   €        20.000,00   €        25.000,00   €        30.000,00  

     

Leasekosten materieel Groen/Grijs  PM PM PM 

Reserve dekking verzuimrisico Wsw’ers  PM PM PM 
Financieringskosten 
  

 PM 
  

 PM 
  

 PM 
  

Totaal uitgaven  €  4.650.566,40 €  5.385.712,80 €  5.814.286,00 

     

Exploitatieoverschot /-tekort  €    319.933,60 €    81.287,20 €       49.036,00 - 
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6.  Vervolg en planning 
 

Op basis van het raadsbesluit van 24 april 2012 is gedurende de uitvoering van het 
Haalbaarheidsonderzoek het volgende gewenste eindbeeld ontstaan:  

 
 

“Vormgeven van een nieuwe lokale uitvoeringsorganisatie (het Werk- en Dienstenbedrijf 
Dinkelland) waarin uitvoeringstaken van de gemeente worden verzelfstandigd én 

uitvoeringstaken gericht op arbeidsmarktparticipatie van Wsw’ers, Wwb’ers en Wajong’ers 
worden opgenomen. Dit eindbeeld dient als vertrekpunt voor de verkenning.” 

 
 

Voorgesteld wordt in een fasegewijze aanpak een zelfstandig WDD vorm en inhoud te geven. 
Daarbij wordt de volgende aanpak voorgesteld. 

 
 

6.1  Fase I – Haalbaarheidsonderzoek: mei 2012 – november 2012 

In de eerste fase is een Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een 
zelfstandig WDD. Dit om te komen tot een efficiëntere en effectievere aanpak van bemiddeling 

van inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze eerste fase is afgerond met een 
businessplan waarin de haalbaarheid van het WDD is onderzocht. Tevens wordt een visie 

gepresenteerd om te komen tot een nieuwe aanpak tot participatie van groepen aan de randen 

van de arbeidsmarkt, inclusief een doorkijk naar de toekomstige situatie. In deze toekomstige 
situatie is sprake van een nieuwe organisatie, te weten het Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland.  

 
 

6.2 Fase II – Kwartier maken: december 2012 – augustus 2013 
Op basis van de uitkomsten van de eerste fase kunnen het college en de gemeenteraad medio 

november 2012 opdracht geven om te komen tot een nadere uitwerking van het WDD. Op basis 

van het nu voorliggende businessplan kan in de tweede fase gestart worden met de verdere 
uitwerking. Daarbij zal in ieder geval aandacht geschonken moeten worden aan de volgende 

aandachtspunten: 
 

Tactische uitwerking: 

 doorontwikkelen businessplan; 
 voortdurend afstemmen inzake de ontmanteling van Top-Craft BV en inspelen op relevante 

consequenties van deze ontmanteling op het WDD; 
 ontwikkelen werkwijze en bestek ten behoeve van uitvoering Groen (in samenwerking met 

Tubbergen); 
 in beeld brengen leasekosten materieel Groen/Grijs; 

 samenstellen bestek werkvorm Beschut werken, aanbesteden bestek (in samenwerking met 

Losser/Oldenzaal); 
 afspraken maken met het UWV rond de inzet van Wajong’ers via het WDD en de daarmee 

gemoeide kosten (ook afhankelijk van de ontwikkelingen in het kader van de Wwnv); 
 onderzoeken van de mogelijkheid om de doelgroep uit te breiden op basis van de Wet 

Participatieplaatsen en het 1000-Jongerenenplan Provincie Overijssel; 

 toetsen van het ontwikkelde businessplan bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (Programmadirectie Werken naar Vermogen); 

 onderzoeken van mogelijkheden met betrekking tot projectsubsidiering vanuit nationale of 
Europese fondsen; 

 voortdurend afstemmen met de gemeente Tubbergen enerzijds en de gemeenten Losser en 

Oldenzaal anderzijds om inzicht te verkrijgen en te behouden over de daar ontwikkelde 
voorkeursvarianten. 

 
Personeel: 

 uitwerken arbeidscontracten Wwb’ers; 
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 uitwerken detacheringconstructie Wsw’ers; 

 uitwerken welke inzet mogelijk is vanuit de formatie van GR WOT/Top-Craft BV/Priwotco BV, 
vanuit de formatie van de gemeente Dinkelland respectievelijk via externe inhuur; 

 uitwerken van de wijze waarop het ondersteunend personeel in dienst van de coöperatieve 
vereniging UA treedt; 

 onderzoeken tot in welke mate het haalbaar en betaalbaar is de no-risk polis 

ziekteverzuimverzekering in te zetten ten behoeve van de te detacheren Wsw’ers; 
 onderzoeken van de consequenties voor de Wwb’ers (en de gemeente) wanneer het 

arbeidscontract met de Wwb’er na 1½ jaar niet overgaat in een vaste aanstelling bij de 
onderneming/organisatie waar hij/zij tewerk gesteld is; 

 ontwikkelen van een werkwijze ten behoeve van de toekenning van de 
beschikbaarheidstoeslag voor Wwb’ers; 

 maken van afspraken met de Wsw’ers voor de overdracht naar het WDD van de door 

Competensys opgestelde individuele competentieprofielen. 
 

Informatisering: 
 ontwikkelen urenadministratie voor de medewerkers ten behoeve van doorberekening aan de 

klanten/leden coöperatieve vereniging UA. 

 
Juridisch: 

 inrichten juridische structuur (inclusief voorbereiding oprichting rechtspersonen); 
 in beeld brengen van consequenties van de (nieuwe) Wwnv op het businessplan; 

 uitwerken leveringsvoorwaarden van de coöperatieve vereniging UA. 
 

Organisatie: 

 inrichten organisatie, beschrijven structuur en daarin opgenomen functies; 
 inrichten van het klantproces (frontoffice) en de overige werk gerelateerde vraagstukken 

(backoffice); 
 ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk “Lid Werk Dienstenbedrijf Dinkelland – MVO proof”; 

 ontwikkelen van een werkwijze om toezicht uit te kunnen voeren op Social Return in de door 

de gemeente Dinkelland uitbestede contracten; 
 ontwikkelen Dienstverleningsconcept; 

 voorbereiden huisvesting WDD. 
 

Financiën: 

 vaststellen financiële en fiscale werkwijze (incl. afspraken Inspectie Directe Belastingen); 
 samenstellen investerings- en liquiditeitsbegroting, in beeld brengen benodigd startkapitaal en 

daarmee gemoeide financiële lasten; 
 herijken financiële doorrekening. 

 
Marketing & Acquisitie: 

 continueren en intensiveren gesprekken met het lokale bedrijfsleven over mogelijkheden die 

het WDD voor Dinkellandse ondernemers en organisaties kan bieden; 
 voorbereiden en uitvoeren van een communicatieplan; 

 voorbereiden marketing & acquisitie WDD (externe presentatie, website en dergelijke); 
 werven van leden voor de coöperatieve vereniging UA. 

 

Fase II zal leiden tot een in detail uitgewerkt ondernemingsplan, inclusief een analyse van het 
benodigd startkapitaal en een herijking van de financiële doorrekening. Ter afronding van Fase II 

zal dit ondernemingsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college. 
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6.3 Fase III – Start Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland: september 2013 –    

       juli 2014 
In de derde fase wordt de nieuwe organisatie opgestart. Met de ingrediënten van de eerste en 

tweede fase is het businessplan in detail ontwikkeld en vertaald naar een ondernemingsplan. Was 
het in de tweede fase nog ‘droogoefenen’, nu richt de uitwerking zich op het concreet oprichten 

en operationeel starten van het WDD. 

 
Ten tijde van de derde fase wordt geschat dat ook de (bijgestelde) Wwnv door het kabinet 

aangeboden wordt aan de Tweede Kamer. Op basis van dit wettelijke kader worden de Wajong, 
Wwb en Wsw formeel ontschot en krijgt de gemeente de taak om uitvoering te geven aan de 

(bijgestelde) Wwnv. 
 

Onafhankelijk van de invoering van de Wwnv wordt er van uitgegaan dat het WDD opgericht 

wordt, waarbij op Dinkellandse schaal de Wsw en de Wwb (en in een later stadium de Wajong) 
deels of geheel ontschot wordt. Gelijktijdig zal Top-Craft BV worden ontmanteld. Daarbij zal de 

volgende deelfasering worden nagestreefd: 
 uiterlijk 1 juni 2013: oprichting stichting en coöperatieve vereniging UA; 

 1 september 2013: onderbrengen van de werkvormen Detachering en Begeleid werken 

(Wsw) bij de stichting; 
 1 september 2013: start van de coöperatieve vereniging UA t.b.v. de werkvormen 

Detachering en Begeleid werken (Wsw); 
 1 september 2013: start tewerkstelling, begeleiding en coaching van Wwb’ers via de 

coöperatieve vereniging UA; 
 1 januari 2014: onderbrengen van de werkvorm Groen (Wsw) bij de stichting. 

 1 juli 2014: afronding aanbesteding en onderbrengen werkvorm Beschut werken (Wsw) bij 

een externe partij. 
 

Deze aanpak vraagt om een vitale gemeente die vernieuwend werkt en is ingericht op de 
toekomst. De taak van de overheid c.q. gemeente hierin is herijkt, met excellente dienstverlening 

voor wie wil en effectieve handhaving voor wie niet wil. Dat dwingt de gemeente om nieuwe 

partnerschappen met werkgevers en maatschappelijke instellingen aan te gaan, zoals 
vormgegeven in het Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland. 



Businessplan  02112012 
Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland  

42 

Bijlage 

 
Lijst gebruikte afkortingen 

 

  AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten 

BIRO Bedrijven en instellingenregister Overijssel 

Cao Collectieve arbeidsovereenkomst 

College College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland 

Coöperatieve vereniging 
UA Coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid 

DCW Enschede Dienst collectieve werken gemeente Enschede (uitvoerder Wsw  

 gemeente Enschede) 

Fte Fulltime equivalent 

Gemeenteraad  Gemeenteraad van de gemeente Dinkelland 

GR Gemeenschappelijke regeling 

GR WOT Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oost Twente 

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  

 werkloze werknemers 

KplusV Organisatieadviesbureau  

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

P&O Personeel & Organisatie 

PM Pro memorie 

PPS Publiek private samenwerking 

Priwotco BV Werkmaatschappij van Top-Craft BV waarin het personeel t.b.v. Top-Craft BV  

 is ondergebracht 

PWC PriceWaterhouseCoopers 

SE Standaard eenheid (fulltime medewerker met een Wsw-indicatie) 

SOWECO SW bedrijf t.b.v. de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen/Holten,  

 Tubbergen, Twenterand en Wierden 

SR Social Return 

SWB groep SW bedrijf t.b.v. de gemeenten Hengelo en Borne  

SZW Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid 

UA Uitgesloten Aansprakelijkheid 

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Wajong Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WDD Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WSP Werkgever Service Punt 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

Ww Werkloosheidswet 

Wwb Wet werk en bijstand 

Wwnv Wet werken naar vermogen 

 


