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Gemeenschappelijke Regeling Alescon 
 

 

  
 

Betreft: bestuursopdracht Wsw/Participatiewet c.a. 
 

Aan:  de heer A.H. Bruins Slot, algemeen directeur Alescon 
 

Van:  de bestuursleden, te weten mevrouw M. Pauwels  
  Paauw (De Wolden) en de heren H. Dijkstra (Aa en  

  Hunze), H.A.M. van Hooft (Midden-Drenthe),  
  L.M. Kremers (Tynaarlo), J. Kuin (Assen) en K. Smid 

  (Hoogeveen)  

 
Auteurs: BCO en Alescon 

 
Datum: 21 juni 2013 

 
 

 
 
 
 
Geachte heer Bruins Slot, 
 
Hierbij ontvangt u de bestuursopdracht van het bestuur van Alescon. De opdracht is 
opgesteld conform de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals deze zijn besproken in 
een overleg van Portefeuillehouders op 21 maart 2013. In dat overleg presenteerden de 
portefeuillehouders aan elkaar de stand van zaken rond de gemeentelijke visievorming 
op de terreinen van de Wsw/Participatiewet c.a.  
 
De voorliggende opdrachtbeschrijving is tot stand gekomen tussen u, de leden van het 
BCO die het bestuur adviseerden en de besluitvorming die vandaag plaatsvond in het 
bestuur van Alescon.  
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Inleiding 

 

Zoals u weet overlegden de portefeuillehouders geruime tijd gezamenlijk over de effecten 
van nieuwe wetgeving voor de gemeenten en de betrokken uitvoeringsorganisaties, 
waaronder Alescon.  
Het startte, in de tweede helft van 2011 met een bestuurlijke stuurgroep (Task-force) en 
een ambtelijke projectgroep met subgroepen Wet Werken Naar Vermogen die de 
voorbereiding troffen voor de invoering van deze gelijknamige wet.  
De portefeuillehouders lieten zich daarbij bijstaan door adviseurs van PWC.  
 
Tijdens dit traject werd de wet arbitrair verklaard door het vallen van Kabinet Rutte I.  
Ten tijde van Rutte II werd deze wet omgezet naar een Participatiewet en een 
Quotumregeling op basis van het huidige Regeerakkoord. De beoogde invoeringsdatum 
van de Participatiewet was 1 januari 2014 en de invoering van de Quotumregeling was 
voorzien een latere invoeringsdatum, zo mogelijk op 1 januari 2015 met een gefaseerde 
invoeringstermijn van enkele jaren. 
 
In de vergadering van de Portefeuillehouders (Task-force), op 16 november 2012, werd 
het rapport “Werken Loont” vastgesteld, een product van de ambtelijke projectgroep in 
coöperatie met PWC. In dat document staan strategische scenario’s beschreven, op basis 
van de door de portefeuillehouders, begin 2012, vastgestelde visie op de 
Wsw/Participatiewet c.a. 
 
De Task-force heeft, vooraf, de volgende doelgroepafbakening in verdiencapaciteit in %, 
ten opzichte van het wettelijk minimumloon, vastgesteld.  
 
Het betreft de doelgroepen: 
0   -  20 % 
20 -  50 % 
50 -  80 % 
80+ % 
 
De invalshoek daarbij was enerzijds “het beste voor de inwoner in de betreffende 
doelgroep” en anderzijds “het goedkoopste per inwoner in de doelgroep” bezien vanuit 
het oogpunt van de gemeente.   
 
De bestuurders spraken in dat overleg verder af om zich nu binnen de eigen gemeenten, 
op collegeniveau, nader te gaan beraden op de op hen afkomende nieuwe wettelijke 
taken, waaronder specifiek de Participatiewet. Verder spraken zij af om in maart 2013 
elkaar van de uitkomsten nader op de hoogte te stellen en te bekijken wat dit kan 
betekenen voor de samenwerking van de gemeenten in Alescon-verband. Dit overleg 
vond plaats op 21 maart 2013. Van deze overeenkomst is een verslag gemaakt en ook 
zijn de afzonderlijke presentaties (de visies van de gemeenten) van de wethouders aan 
elkaar beschikbaar gesteld.     
 
Unaniem constateerden de wethouders c.q. het bestuur van Alescon dat het wenselijk is 
één opdracht te verstrekken aan de algemeen directeur van Alescon. Zij wensen 
gezamenlijk de overwegingen, de uitgangspunten, de opdracht, de werkwijze en de 
planning nader schriftelijk vast te leggen, zodat het voor iedereen duidelijk is wat de 
opdracht is die de wethouders op 21 maart 2013 feitelijk aan de directeur hebben 
verstrekt. De formele besluitvorming over de schriftelijke opdracht vond plaats op 21 
juni, maar werd mondeling verstrekt in de vergadering van 17 mei jongstleden.  
 
De portefeuillehouders hebben daarbij aangegeven dat het noodzakelijk is dat de 
opdrachtformulering tot stand komt door betrokkenheid van het BCO Alescon en de 
uitvoeringsorganisatie Alescon. Als randvoorwaarde daarbij werd geformuleerd dat 
uitgangspunten en besluiten van de Portefeuillehouders van 21 maart leidend zijn voor 
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de opdrachtformulering en eveneens leidend zijn voor de definitieve vaststelling van deze 
bestuursopdracht aan de algemeen directeur van Alescon op 21 juni 2013. 
  
De vergadering van de Portefeuillehouders van 21 maart geldt daarbij als toetssteen, zo 
werd onderling met elkaar afgesproken.  
 
Op 11 april 2013 werd een Sociaal Akkoord gepresenteerd tussen werkgevers en 
werknemers. Evenzo verscheen hierover een brief van minister Asscher en 
staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. De impact van de voorstellen daarin 
kunnen op dit moment nog onvoldoende in volle omvang worden doorgrond. 
 
Het bestuur van Alescon is van mening dat de voorbereide bestuursopdracht, ondanks 
deze nieuwe feiten, omstandigheden en opnieuw diverse onzekerheden, uitgevoerd moet 
worden, mede tegen de achtergrond van de voorbereiding van de beleidsbegroting 2014 
en de meerjarenperspectieven tot en met 2017.  
 
Het bestuur van Alescon hanteert daarbij als uitgangspunt dat deze opdracht er mede toe 
aanleiding moet geven dat gemeenten nog in deze bestuursperiode tot besluitvorming 
moeten komen. Zij willen dit adviseren aan de colleges die deelnemen in de GR Alescon.  
 

 

Overwegingen 

 
Overwegingen bij de formulering van deze projectopdracht: 
1. rekening wordt gehouden met de effecten van het Sociaal Akkoord van 11 april  
 2013, tussen werkgevers en werknemersorganisaties, alléén meenemen voor 
 zover het relevante financiële consequenties heeft die tussentijds bekend worden 
 en bindend zijn 
2. er komt nieuwe wetgeving in de plaats voor de huidige Wsw, WWB, Wajong 
 (Participatiewet) per 1 januari 2015 
3. gemeenten krijgen te maken met drie grote decentralisatieprojecten in het sociale 
 domein, onder gelijktijdige kortingen op de rijksbudgetten. Op sommige  
 budgetten wordt fundamenteel bezuinigd 
4. genoemde ontwikkelingen vragen om nieuw en innovatief gemeentelijk beleid 
 tussen enerzijds menselijke en sociale doelstellingen en anderzijds doelstellingen 
 van bedrijfs-economische aard 
5. creativiteit is nodig om overstijgend over de huidige wetten en regelingen te 
 kijken en tot komen tot een fundamentele nieuwe aanpak die ook betaalbaar blijft 
 voor de gemeente, geredeneerd vanuit macroniveau per gemeente, nog los 
 beoordeeld van voorgenomen gemeentelijke herindeling, zoals door het Kabinet is 
 voorgesteld en effecten van het eerder genoemde Sociaal Akkoord 
6. gemeenten zullen minimaal voldoen aan wettelijke verplichtingen die gemeenten 
 hebben op grond van deze wetten en regels 
7. de rol van de arbeidsmarktregio’s, gelet op het Sociaal Akkoord, waarbij een deel 
 van de Alescon gemeenten binnen de Regio Drenthe en een deel binnen de Regio 
 Groningen participeren  
8. er kunnen zes afzonderlijk geformuleerde opdrachten ontstaan van gemeenten op 
 het terrein van de Participatiewet en aanpalende wetgeving in het sociale domein, 
 waarbij de huidige uitvoeringsorganisaties één van de geselecteerde partners 
 kan zijn voor één of meer onderdelen 
9. de noodzaak om gemeentelijk en regionaal de werkgeversbenadering nader vorm 
 te geven en af te rekenen op behaalde doelstellingen en resultaten. 
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Uitgangspunten  

 
1. rapport “Werken Loont” de dato november 2012 van de ambtelijke projectgroep 
 en PWC en vervolgens vastgesteld door de gezamenlijke Portefeuillehouders 
2. visies van de onderscheiden colleges, zoals neergelegd in de presentaties van 21 
 maart 2013 en hetgeen is opgenomen in het bijbehorende verslag van genoemde 
 vergadering 
3. de gemeenten respecteren de huidige Raamovereenkomst voor de Uitvoering van 
 de Wsw voor de periode 2009 tot en met 2014. Men wil zich aan de lopende 
 overeenkomst houden, met in achtneming van effecten van de wetswijzigingen 
 per 1 januari 2015 (met name geen nieuwe instroom meer in de Sw) 
4. de gemeenten respecteren de huidige Uitvoeringsovereenkomst voor de 
 Uitvoering van de Wsw voor de periode 2013 en 2014 
5. Gemeenten en Alescon respecteren dat nationale wet- en regelving effecten kan 
 hebben op de huidige contracten, bijvoorbeeld in de zin van geen nieuwe instroom 
 meer in de Wsw ingaande 1 januari 2015, het buiten werking stellen van de 
 wachtlijst Wsw. Nationale wet- en regelgeving is dan bovenliggend 
6. ten aanzien van de huidige overige re-integratietrajecten, niet zijnde Wsw-
 trajecten of Wsw-voortrajecten gelden de overweging dat zij een integraal 
 onderdeel uitmaken van de Participatiewet c.a. 
7. bestuurlijk wordt 2014 gezien als een overgangsjaar om het beleid voor de 
 uitvoering van de Wsw vorm te geven, besluitvorming in de raad en de 
 aansluitende  implementatie van het vastgestelde beleid per 1 januari 2015 
8. het beleid van de gemeenten, dat per gemeente kan overeenstemmen, maar ook 
 kan verschillen, zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2015  
9. Het begrote nadelige saldo van de gemeenschappelijke regeling Alescon over het 

jaar 2013 (conform vastgestelde beleidsbegroting 2013) en de nog vast te stellen 
beleidsbegroting voor het jaar 2014 is de maximale bijdrage van de deelnemende 
gemeenten. Op basis van de afname van de ‘oude’ SW-populatie daalt de 
maximale bijdrage evenredig.  

10. Nieuwe activiteiten, niet zijnde uitvoering van WSW, zijn minimaal 
kostendekkend. 

 

 

Opdracht en fasering fase I 

 

Fasering van de opdracht op hoofdlijnen 

 

I  Uitwerken ruwe schets  (houtskoolschets) conform opdracht (periode 19 
  april tot 20 september2013) voor bestaande en nieuwe activiteiten voor de 
  uitvoeringsorganisatie Alescon 
 
II  Verwerken uitkomsten overleg 20 september 2013 en voeren   
  bilateraal overleg met de gemeenten door Alescon om tot nadere invulling 
  van het keuzemenu per gemeente te komen, inclusief financiële vertaling 
  (periode 20 september 2013 – 20 december 2013) 
 
III  Vaststellen propositie en keuzes per gemeente op basis van fase II en  
  uitkomsten overleg op 20 december en ontwikkelen definitieve voorstellen 
  per gemeente en in kaart brengen van de effecten hiervan voor de huidige 
  GR (20 december 2013 – medio februari 2014) 
 
IV  Aanbieden definitieve voorstellen per gemeente op basis van het  
  programma van eisen van de zes gemeenten, inclusief financiële paragraaf 
  met toetsing door PWC (eind februari 2014) 
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V  Gemeentelijk besluitvormingstraject (maart 2013  – juli 2014) 
 
VI  Implementatie gemaakte keuzes per gemeente. 
  Opstellen van plannen voor reorganisatie van de uitvoeringsorganisaties 
  1 juli 2014 – 31 december 2014 
 
VII  Start nieuw beleid op 1 januari 2015 
  
 
 
Opdracht fase I 

 
De opdracht van het bestuur aan de algemeen directeur bestaat uit 2 
hoofdbestanddelen: 
1.  voorstellen doen die de uitvoering van de bestaande ‘oude’ doelgroep efficiënter 
 laten verlopen. 
2.  ontwikkelen van kostendekkende nieuwe arrangementen voor de gemeenten. 
 
Voor de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek per gemeente informatie 
verstrekken over het totaaleffect per gemeente  per  doelgroep. Naast kwantitatieve 
persoonsgegevens vindt eveneens een financiële doorrekening plaats. 
 
Op basis van de hiervoor uitgevoerde opdrachten (per doelgroep verdiencapaciteit per 
gemeente) zichtbaar maken van de effecten voor de Gemeenschappelijke Regeling als 
geheel, zowel op het niveau van de doelgroep verdiencapaciteit als ook voor het totaal 
van alle doelgroepen verdiencapaciteit.  
 
De opdracht zodanig uitvoeren, dat, afhankelijk van de keuzes die gemeenten uit het 
keuzemenu maken, de effecten per gemeente zichtbaar worden en eveneens op het 
niveau van de Gemeenschappelijke Regeling.  
 
Opmerkingen in dit verband 
Efficiencyverbetering Sw door kostenverlaging en opbrengstverhoging realiseren, zoals 
genoemd in de Participatiewet: 
- de totale gemeentelijke bijdragen voor de uitvoering budgettair neutraal of zo laag 
 mogelijk laten zijn (subsidieresultaat èn exploitatieresultaat) met inachtneming 
 van de verwachte krimp door uitstroom 
- uitvoering van nieuwe activiteiten door de uitvoeringsorganisatie Alescon mogen 
 niet verliesgevend zijn, zij mogen wel bijdragen aan winst, waarbij per activiteit 
 afzonderlijk ook de risico’s, inclusief financiële effecten nader worden benoemd 
- besteed hierbij aandacht aan de effecten voor de Governance, waarbij de  
 uitwerking zal plaatsvinden na de eerste fase 
- ontwikkel daarbij ook een nieuwe verrekensystematiek voor bestaande en nieuwe 
 activiteiten. 
 
Ontwikkel samen met het BCO voorstellen voor een nieuwe verrekensystematiek voor de 
verdeling van het nadelig saldo. Daarbij wordt een scheiding aangebracht tussen de 
uitvoering van werkzaamheden voor de ‘oude’ doelgroep (uitvoering Wsw) en nieuwe 
opdrachten op basis van het keuzemenu. 
 
Op te leveren kengetallen 
 
     - Aantal aja  
 (arbeidsjaren) 
 
     - Subsidieresultaat  
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 (ontvangen rijkssubsidie minus feitelijk niet beïnvloedbare personeelskosten Sw) 
 

- Exploitatieresultaat  
(brutomarge minus feitelijke kosten bedrijfsvoering, inclusief loonkosten 
begeleidend en leidinggevend personeel, overige beïnvloedbare personeelskosten 
en infrastructuur) 
 

- Liquidatiekosten infrastructuur (door niet meer uitvoeren van werkzaamheden 
gepaard gaande met krimp bestaande Sw-bezetting) 
 

- Kosten sociaal plan  
(frictiekosten in verband met krimp niet Sw-bezetting) 

 
 
Opties / scenario’s binnen het keuzemenu 

 

 

   bestaand SW bestaand AWBZ nieuw beschut langdurig 20-50 arb ontw 20-50 arb ontw 50-80 

beschut binnen A D F H K N 

beschut buiten B E G I L O 

extern begeleiden C Nvt Nvt J M P 

 

  
 
 

 Jaar 

 Gemeente 

 

 Scenario aantal aja subsidieresultaat exploitatieresultaat liquidatiekosten kosten sociaal plan 

 A           

 B           

 C           

 D           

 Etc 

       
 
  Toelichting op de tabellen: 
  In de eerste tabel staat in de linkerkolom aangegeven welke vormen van dienstverlening 
  mogelijk zijn vanuit Alescon, te weten beschut binnen, beschut buiten en extern  
  begeleiden.  
  Deze vormen van dienstverlening worden vervolgens afgezet tegen te onderscheiden 
  bestaande en nieuwe doelgroepen als bestaande Sw, bestaande AWBZ, nieuw beschut, 
  langdurig in de groep met een verdiencapaciteit 20-50, de groep met een   
  verdiencapaciteit 20-50 met arbeidsontwikkelmogelijkheden en de groep met een  
  verdiencapaciteit 50-80 met arbeidsontwikkelmogelijkheden.  
 
  In de vakjes die vervolgens in de matrix staan wordt een letter opgenomen die  
  correspondeert met een letter, bijvoorbeeld “A”. Dit staat dan voor scenario A. 
 
  Op deze wijze wordt vervolgens elk scenario of combinaties van scenario’s   
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  (= keuzemenu) (waarvoor de gemeenten kunnen kiezen) doorgerekend per gemeente en 
  jaar tot en met bijvoorbeeld 2017. 
   
  Het resulteert in een analyse van de aantallen personen per scenario, het   
  subsidieresultaat, het exploitatieresultaat, de liquidatiekosten en kosten uitvoering  
  sociaal statuut. De uitkomsten per onderdeel zijn de resultante van het betreffende  
  scenario en kunnen per scenario afzonderlijk sterk verschillen. 
   
  De keuze van het totaal menu bepaalt het aanbod per gemeente inclusief de financiële 
  vertaling ervan, zowel op de samenstellende delen als het totaalsaldo per gemeente.  
  Op basis van alle keuzen van alle gemeenten ontstaat ook een “plaatje” voor de effecten 
  van de Gemeenschappelijke Regeling, zowel op het niveau van de gekozen scenario’s als 
  ook voor het totaal.  

 

Werkwijze en aanpak fase I 

 
De algemeen directeur van Alescon is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de 
uitvoering van de opdracht en de oplevering daarvan aan het bestuur, rekening 
houdende met de afgesproken fatale termijnen in de opdracht.  
 
Het directieteam van Alescon, zijnde de stuurgroep, betrekt bij de uitvoering van de 
opdracht, in fase I,  een interne projectgroep onder leiding van de heer Peter van der 
Wal (directeur Finance & Control). Deze projectgroep voert diverse onderzoeken uit op 
verzoek van de stuurgroep. Deze projectgroep is breed samengesteld en bestaat uit een 
controller, een teamleider, een coach, een werkleider en de voorzitter van de 
ondernemingsraad.  
 
Verder voert de algemeen directeur in fase I minimaal twee keer overleg met het BCO, 
inclusief de financiële experts van de gemeenten, om enerzijds de voortgang te 
bespreken en anderzijds te toetsen wat de tussenresultaten zijn en de voorgenomen 
acties voor de komende periode.  
 
Indien het noodzakelijk en/of wenselijk geacht wordt is het BCO (inclusief financiële 
experts) ook op afroep beschikbaar.  
 
Voor de onafhankelijke validatie van de tussenuitkomsten en einduitkomsten maakt 
Alescon gebruik van het accountantskantoor PWC, in de persoon van de heer John 
Bonnema.  
 
Het bestuur verzoekt Alescon de financiële opdracht aan PWC vóóraf te laten toetsen 
door de financiële experts van het BCO. 
 
 

Planning 

De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit: 
 
Fase I 

21 juni:  opdrachtverstrekking aan de algemeen directeur 
 
20 september: bespreking ruwe schets van de algemeen directeur in het bestuur 
 
Fase II 

 
20 september: 
20  december: maken nadere vervolgafspraken over verfijning, gemaakte  
   opmerkingen  tijdens het overleg over de ruwe schets, effecten van 
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   concept wetsvoorstel verwerken en indien aanwezig van de beoogde 
   Quotumregeling, overleg met individuele gemeenten 
 
Fase III 
 
20 december 
medio februari 2014:bespreking stand van zaken vervolg en concept uitkomsten sinds 20 
   september  2013 
   Vaststellen voorstellen algemeen directeur Alescon, eventueel   
   laatste wijzigingen aanbrengen na overleg 
 

Fase IV 
 
eind februari 2014: uitkomsten aanbieden aan de colleges voor behandeling  
 
Fase V 

 
maart: 
juli 2014:  gemeentelijke besluitvormingstraject 
   uiterlijk besluitvorming door de gemeenteraden 
 
Fase VI 
 
juli 2014:   start voorbereiding implementatie van het nieuwe beleid 
31 december 2014: 
 
Fase VII 

 
1 januari 2015:  invoering nieuw beleid 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in het  Dagelijks Bestuur op 21 juni 2013 
 
 
J. Kuin ,       H.A.M. van Hooft, 
 
  
 
 
Voorzitter        secretaris  
 


