
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

BELANGRIJK WERK 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

SWB positioneert zich als zelfstandige ketenpartner van de Midden Twentse 

gemeenten en richt zich zowel op “arbeidsontwikkeling voor de brede 

doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt” als “het realiseren 

van voldoende beschutte arbeidsplaatsen voor mensen die daarop aangewezen 

zijn”. SWB zoekt actief naar samenwerking in de regio Twente, waaronder de 

collega SW organisaties. 

 

 

 

 



 

 

MISSIE 

SWB ontwikkelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot 

waardevolle werknemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE 

Voor optimale arbeidsontwikkeling is een productieve in – of externe 

werkomgeving belangrijk. 

Elk mens is waardevol en verdient het om te participeren in de 

maatschappij. 

Als er onvoldoende marktvraag is, verbindt SWB publieke – en 

private middelen om voldoende werk(leer)plekken te regelen. 

 

 

 

 

  



 

 

KERNWAARDEN 

SWB staat voor de volgende kernwaarden: 

 

 Sociaal 

 

 Waardevol 

 

 Ontwikkelend 

 

 Regelkrachtig 

 

 

 

 

KERNCOMPETENTIES 

SWB acht het van groot belang dat professionals over de juiste 

competenties beschikken om hun maatschappelijk belangrijke 

werk (in een continu veranderende maatschappelijke omgeving) 

verantwoord uit te kunnen voeren. Zij dienen daarom minimaal over 

de volgende kerncompetenties te beschikken: 

 Coachend leidinggeven 

“haal het beste uit anderen” 

 Persoonlijk ondernemerschap 

“denk in win-win, wees resultaatgericht” 

 Klant – en ketengericht denken 

“overzie je rol en wees procesgericht” 

 (Zelf)reflectievermogen 

“wederzijds durven en mogen aanspreken op afspraken” 

 

  



 

 

OMGEVINGSANALYSE 

De invoering van een nieuwe Participatiewet zal naar verwachting 

per 1 januari 2015 plaatsvinden. Alhoewel de inhoud nog niet 

vaststaat, is het wel duidelijk dat de rijksbijdragen voor de uitvoering 

van de Wsw vanaf 2015 fors zullen dalen en dat daardoor het 

“subsidieresultaat Wsw” structureel fors zal verslechteren.  

Ook zullen de beschikbare budgetten voor participatie afnemen, 

waardoor er waarschijnlijke minder financiele ruimte zal zijn bij 

gemeenten om re-integratietrajecten in te kopen. 

Inhoudelijk is nog onduidelijk of en hoe de aangekondigde 

werkbedrijven vorm zullen krijgen, wat de gevolgen van de nieuwe 

benadering van de Wajong-populatie zullen zijn en waar de 

toekomstige taakafbakening tussen gemeenten, UWV en SW-bedrijf 

zullen komen te liggen.   

De centrale overheid draagt steeds meer verantwoordelijkheid over 

aan gemeenten en kort bovendien de budgetten. De gemeente zal 

dus “meer met minder” moeten doen. Dit wordt voor wat betreft 

“werk & inkomen” door de gemeenten in Midden Twente vorm 

gegeven door regie en uitvoering steeds meer te scheiden.  

 

 

Kortom: bestuurlijk politiek is veel onzeker.  

De economische situatie van Nederland is niet rooskleurig. Ons 

land verkeert al enige jaren in een recessie en de werkloosheid is 

hoog. Dit maakt de mogelijkheden voor succesvolle re-integratie 

beperkt. Werkgevers vechten in vele sectoren primair voor hun 

eigen voortbestaan.  

Deze omgevingsanalyse heeft het bestuur van SWB doen beseffen 

dat een eenduidige strategische keuze wenselijk is, omdat anders 

het verlies vanaf 2015 stevig zal oplopen, hetgeen in de toekomst 

fors hogere gemeentelijke bijdragen onafwendbaar zal maken.  

 

 

 

 

  



 

 

INTERNE ANALYSE 

SWB voert sinds 1 januari 2008 naast de Wsw ook participatie- en 

re-integratietaken uit als voorkeursleverancier voor de deelnemende 

gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Daarmee focust 

SWB zich op een tweetal kerntaken: 

 arbeidsontwikkeling  

 beschut werk. 

De organisatie is aangepast aan deze kerntaken en daarmee “klaar 

voor de toekomst”, waarin het met name op de werkvloer dient te 

gebeuren. Daar vindt immers het belangrijke werk van 

arbeidsontwikkeling plaats! 

De financiële situatie van SWB was tot en met 2010 zeer gezond 

met een eigen vermogen van 7 mln € en een jaarlijks sluitende 

begroting. Maar de daling van de rijksbijdrage Wsw van 27.080 € 

per SE (2010) naar 25.759 € per SE (2011) heeft een fors gat in de 

begroting geslagen. Dit gat zal de komende jaren groter worden 

omdat de rijksbijdrage verder zal afnemen naar 22.700 € in 2020.  

Om dit gat (deels) op te vangen, voert SWB al enige jaren een 

transitie door.  

 

Het resultaat uit eigen bedrijfsvoering (operationeel resultaat) dient 

verder verbeterd te worden door kostenbesparingen te bereiken, 

nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en efficiënter samen te 

werken met ketenpartners.   

Anno 2013 is SWB nog steeds als gezond te betitelen, met een 

eigen vermogen van 5 mln € en een gedefinieerd 

weerstandsvermogen van 2,5 mln €, maar de exploitatie laat een 

verlies van 0,5 mln € per jaar zien.  

Maar wellicht nog belangrijker, er heerst ultimo 2013 nog veel 

onduidelijkheid over de politieke keuzes en de toekomstige 

beschikbare budgetten voor de uitvoering van participatie – en 

arbeidsmarktbeleid. Verdergaande maatregelen blijven dan ook 

noodzakelijk, waarbij een optimale ketensamenwerking absoluut 

noodzakelijk is.  

 

 

  



 

 

STRATEGISCHE KERNKEUZES 

Voor de periode 2014 – 2018 is gekozen voor een voortzetting van 

de gekozen strategische rol.  

SWB zal de (aflopende) SW-taken en beschut werk blijven 

uitvoeren, een belangrijke rol gaan vervullen in de uitvoering van 

relevante wetgeving en voorkeursleverancier blijft voor 

participatietrajecten (arbeidsontwikkeling, inclusief de huidige 

Wajong) voor de deelnemende gemeenten aan de GR. Op deze 

wijze wil SWB „klaar zijn voor de toekomstige Participatiewet‟. 

 Ketenoptimalisatie 

De ketensamenwerking met de deelnemende gemeenten binnen de 

Gemeenschappelijke Regeling, zal verder worden doorgevoerd, zowel in 

de keten naar werk (SZW – SWB – Werkplein) als in overige onderdelen 

van de organisaties (bv. Groen en Grijs).  

 Infrastructuur 

Vanuit de visie dat arbeidsontwikkeling optimaal plaatsvindt in een 

productieve werkomgeving, kiest SWB bewust voor een dynamische en 

gevarieerde infrastructuur. Daarbij is het van toenemend belang om 

passende verdienmodellen te ontwikkelen.  

 

 

 Samenwerking  

SWB zoekt samenwerking met allerhande partijen en beschouwt zichzelf 

als katalysator en partner van nieuwe samenwerkingsverbanden. De 

Twentse SW organisaties zullen de handen meer ineen (moeten) slaan om 

de grote toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan.  

 Cultuur  

SWB is zich zeer bewust van haar publieke taak en verantwoordelijkheid, 

maar acht een zakelijke cultuur binnen haar zelfstandige 

uitvoeringsorganisatie gewenst. Daarbij staan de beginselen van Stephen 

Covey centraal in een meerjarig cultuurprogramma.  

 Financiële continuïteit 

SWB streeft naar financiële continuïteit op lange termijn. Het aanwezige 

eigen vermogen zal deels ingezet worden om de transitie te financieren. 

Noodzakelijke maatregelen zullen genomen worden. De ingezette transitie 

wordt in dit scenario voortgezet en de vaste kosten van de organisatie 

zullen geleidelijk dalen. Flexibiliteit, samenwerking, doorontwikkeling en 

eventuele kleinschalige reorganisaties zullen in de periode 2014 – 2018 

nodig blijven. 

  



 

 

KETENOPTIMALISATIE  

De rol van SWB heeft zich sinds 2008 stap voor stap ontwikkeld van 

een “Werk - en Werk-leerbedrijf” naar een “geïntegreerde 

ketenpartner, met een eenduidige focus op arbeidsontwikkeling”.  

Ultimo 2013 wordt aangenomen dat een nieuwe Participatiewet 

ingevoerd zal worden per 1 januari 2015, waarvan de inhoud nog 

onzeker is. De nieuwe wet zal van toepassing zijn op (een deel van) 

de huidige Wsw, Wajong en WWB populaties en dus een grotere 

doelgroep behelzen dan nu.  

De beschikbare budgetten per cliënt zullen afnemen en dus nieuw 

beleid noodzakelijk maken. Hierin zullen de gemeenten de regie 

voeren. Daarbij gaat SWB er van uit dat voor deze brede doelgroep 

de “preferred supplier relatie” tussen deelnemende gemeenten en 

SWB zal blijven bestaan en dat afspraken jaarlijks in 

prestatiecontracten zullen worden vastgelegd met heldere 

wederzijdse doelstellingen en kpi‟s.  

Op deze wijze wordt gewerkt aan een optimale ketensamenwerking 

op basis van een zakelijke relatie in het publieke domein. In de 

periode tot 2020 zal het aantal trajecten langzaam stijgen, met 

name voor trajecten op trede 3, 4 en 5 van de participatieladder. 

SWB focust zich in deze ketensamenwerking binnen de “keten naar 

werk & inkomen” op haar kerntaken arbeidsontwikkeling en beschut 

werk. Schematisch: 

 

Maar ook buiten de “keten naar werk & inkomen” wordt gestreefd 

naar ketenoptimalisatie. Er is nog veel wederzijdse synergie te 

behalen als de uitvoerende diensten van de deelnemende 

gemeenten en SWB intensiever samenwerken of (in bepaalde 

gevallen samengaan).  
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INFRASTRUCTUUR 

SWB kiest vanuit haar visie dat arbeidsontwikkeling optimaal 

plaatsvindt in een productieve werkomgeving, bewust voor een 

gevarieerde infrastructuur.  

Maar deze infrastructuur hoeft niet volledig eigendom te zijn van 

SWB; slechts een deel is aldus te betitelen als interne infrastructuur. 

Een toenemend deel is te betitelen als externe infrastructuur; 

hiervan kan SWB wel gebruik maken (bv. op basis van 

overeenkomsten, allianties of convenanten), maar het juridische 

eigendom is in handen van derden.  

De mix van werksoorten binnen de totale infrastructuur zal continu 

aangepast worden aan de behoeften van de hoofdprocessen 

(arbeidsontwikkelingen beschut werk) van de organisatie. De 

weging zal plaatsvinden op basis van een drietal parameters: 

1. waarde voor het arbeidsontwikkelproces 

2. waarde als beschutte werkomgeving 

3. bedrijfseconomische bijdrage.  

Voor wat betreft haar “beschutte werk taak” rekent SWB ermee dat 

de zittende Wsw populatie met 5 % per jaar zal afnemen.Hiernaast 

zullen deelnemende gemeenten slechts beperkt arbeidsplaatsen  

 

“inkopen” bij SWB voor burgers die daarop aangewezen zijn. En 

omdat de totale beschutte groep over steeds minder competenties 

zal beschikken, zullen de opbrengsten per persoon dalen en de 

begeleidingskosten stijgen. Beschut werk zal dus een steeds 

grotere verliespost op de begroting van SWB worden.  

Er zullen voor de kandidaten vanuit de nieuwe Participatiewet 

nieuwe verloningsconstructies en verdienmodellen ontwikkeld 

moeten worden om instroom in de infrastructuur mogelijk te maken. 

Daarbij zal het met name een uitdaging vormen om arrangementen 

te ontwikkelen voor personen met een lagere loonwaarde (30 – 60 

% van het wettelijk minimumloon).   

 

  



 

 

SAMENWERKING 

SWB staat midden in de maatschappij en wil een verbindende 

schakel zijn tussen partijen. Vanuit onze maatschappelijke opdracht 

en gebruikmakend van onze “regelkracht”  zoeken we bewust 

samenwerking met andere partijen om onze doelstellingen te 

bereiken.  

Van oudsher gebeurde dit al door middels van individuele 

detacheringen, groepsdetacheringen en zogenaamde Sociale Joint 

Ventures. Maar ook convenanten, allianties en 

samenwerkingsverbanden worden steeds vaker aangegaan. SWB 

vervult daarbij allerlei rollen, variërend van katalysator of 

deelnemer, tot leverancier van diensten/personeel of business 

partner. 

De regio Twente vormt één arbeidsmarktregio, waarin 14 

gemeenten hun SW-verantwoordelijkheid anno 2013 (nog) hebben 

georganiseerd middels 4 SW-organisaties: Top-Craft, Soweco, 

DCW en SWB.  

Deze 4 organisaties hebben in het verleden met variërende 

intensiteit hun beleid afgestemd en met wisselend succes 

samengewerkt.  

 

Er zijn op dit moment verschillende bestuurlijke en politieke 

ontwikkelingen gaande, die een verandering van deze “SW-

structuur” tot gevolg zullen hebben.  

Deze ontwikkelingen, maar ook de huidige economische – en 

politieke omstandigheden maken het zeer wenselijk en noodzakelijk 

om de handen ineen te slaan en (zonder het verlies van de eigen 

individuele identiteit van de gemeenten en/of SW-organisaties) 

nieuwe waarde te creëren in “Social Valley Twente”. SWB zet in op 

deze samenwerking. 

 

 

 

  



 

 

CULTUUR   

SWB is zich zeer bewust van haar publieke taak en 

verantwoordelijkheid; de relatie met de deelnemende gemeenten is 

goed gebaseerd op een scheiding van regie (gemeenten) en 

uitvoering (SWB).  

Als zelfstandige uitvoeringsorganisatie acht SWB een zakelijke 

cultuur gewenst om „klaar te zijn voor de toekomst‟. Professioneel 

en bevlogen kaderpersoneel is daarvoor cruciaal. Alle professionals 

dienen bovendien over een aantal kerncompetenties te beschikken. 

In het cultuurprogramma van SWB staan de beginselen van 

Stephen Covey centraal.  

Dit meerjarige programma is gestart in 2012, waarbij de volgende 

vier kerncompetenties centraal staan: coachend leidinggeven, 

persoonlijk ondernemerschap, klant/ketengericht denken en 

(zelf)reflectievermogen.  

 

 

 

 

“De 7 eigenschappen van Covey” 

  



 

 

FINANCIELE CONTINUITEIT 

De drie deelnemende gemeenten aan de GR (Hengelo, Borne en 

Hof van Twente) streven naar bestuurlijke rust en financiële 

continuïteit.  

Daartoe wordt een jaarlijkse Planning & Control cyclus gevolgd, op 

basis van (realisatie van) begrotingen. De afgelopen jaren heeft het 

financiële resultaat van SWB geleden onder de forse daling van het 

subsidieresultaat Wsw: 

 2010 2011 2012 2013 

SW mede-
werkers (SE) 

804 794 774 785 

Aantal trajecten 
WWB 

600 702 583 500 

Professionals 
(FTE) 

112 100 97 91 

Netto Toege-
voegde Waarde  

10.453 10.473 9.636 9.200 

Subsidieresultaat 
Wsw 

-292 -689 -601 -654 

Resultaat na 
bestemming 

239 -743 -516 -228 

Eigen vermogen 
(ultimo) 

7.155 6.344 5.677 5.186 

Het weerstandsvermogen is vooralsnog (totdat de definitieve inhoud 

van de nieuwe wetgeving duidelijk is) gedefinieerd op 2,5 miljoen €.  

Zonder maatregelen zal het verlies de komende jaren oplopen, het 

eigen vermogen verdampen en een hogere gemeentelijke bijdrage 

onafwendbaar zijn. Dit feit heeft het bestuur van SWB doen 

beseffen dat een eenduidige strategische keuze wenselijk is, 

aangezien anders in de toekomst fors hogere gemeentelijke 

bijdragen onafwendbaar zijn.  

Het bestuur van SWB heeft de directie medio 2013 de opdracht 

gegeven om een aantal scenario‟s uit te werken. De directie heeft 

dit vertaald naar een viertal mogelijke scenario‟s, welke uiteindelijk 

geleid hebben tot een eenduidige strategische oriëntatie. Deze is te 

betitelen als: 

SWB positioneert zich als zelfstandige ketenpartner van de Midden Twentse 

gemeenten en richt zich zowel op “arbeidsontwikkeling voor de brede 

doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt” als “het realiseren 

van voldoende beschutte arbeidsplaatsen voor mensen die daarop aangewezen 

zijn”. SWB zoekt actief naar samenwerking in de regio Twente, waaronder de 

collega SW organisaties. 



 

 

FINANCIEEL RESULTAAT 

Het gekozen scenario gaat er van uit dat SWB de aflopende SW-

taken en beschut werk zal blijven uitvoeren, een belangrijke rol zal 

gaan vervullen in de uitvoering van de Wajong-taken en 

voorkeursleverancier blijft voor participatietrajecten 

(arbeidsontwikkeling) voor de deelnemende gemeenten aan de GR.  

Ook zal de ketenoptimalisatie verder worden doorgevoerd. Hiermee 

kunnen naar verwachting significante financiële voordelen behaald 

worden voor alle partners, zowel in de keten naar werk (SZW – 

SWB – Werkplein) als in overige onderdelen van de organisaties 

(bv. Groen en Grijs).  

Het totaal aantal medewerkers / cliënten zal in dit scenario 

uiteindelijk hoger zijn dan nu; dit voornamelijk door de nieuwe 

Wajong-taken.  

De ingezette transitie wordt in dit scenario voortgezet en de vaste 

kosten van de organisatie zullen geleidelijk dalen.  

Flexibiliteit, samenwerking, doorontwikkeling en eventuele 

kleinschalige reorganisaties zullen in de periode 2014 – 2018 nodig 

blijven.   

Op basis van een gelijkblijvende jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 

van 363 k€ is dit scenario tot en met 2024 doorgerekend.  

SWB zal daarbij ook samenwerking op Twentse schaal (met andere 

gemeenten en/of SW-organisaties) zoeken. Dit zal met name leiden 

tot betere opbrengsten voor de productiewerkzaamheden van de 

beschutte doelgroep.  

Dit scenario heeft de volgende financiële gevolgen voor SWB (in 

1.000 €): 
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VERANTWOORDING 

Deze strategienota is tot stand gekomen op basis van een opdracht 

van het dagelijks bestuur van SWB Midden Twente aan de directie 

van SWB in april 2013. 

In de periode april – december 2013 heeft de directie van SWB 

meerdere scenario’s doorgerekend en deze (in juni en september 

2013) voorgelegd aan een gecombineerde vergadering van 

dagelijks bestuur, algemeen bestuur, beleidsregiegroep, 

ondernemingsraad, beleidsmedewerkers van de deelnemende 

gemeenten en MT SWB. 

Door voor dit proces te kiezen is een optimaal draagvlak gecreëerd 

en maximale transparantie geborgd.  

Deze strategienota is vastgesteld in de vergadering van dagelijks 

bestuur van SWB Midden Twente van 13 december 2013.  

 

 

 


