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Voor Permar stond 2013 in het teken van de reorganisatie en het inhoud geven aan de 
transitie. Een plan dat begin 2013 onder de titel ‘Werken aan de Toekomst’ werd uitgerold. 
In de zomer was het formele plaatsingsproces afgerond, waarna we begonnen met de 
inhoudelijke kant van de transitie. Eind 2013 lag het transitieprogramma iets achter op 
schema. Om deze reden is in het eerste kwartaal 2014 ‘bijgeschakeld’. In financiële zin 
verloopt de transitie volgens plan. 

Tegelijk moest in 2013 ‘de winkel open blijven.’ In het afgelopen turbulente jaar, met het 
Sociaal Plan, het plaatsingsproces, Van Werk Naar Werk trajecten en proefplaatsingen, is dan 
ook in alle opzichten hard en toegewijd gewerkt aan de ombuiging van Permar.

Inhoudelijk zijn de nieuwe Product Markt Combinaties (PMC’s) gedefinieerd, in lijn met het 
commercieel plan en de gewenste doorstroom. Er is een impactanalyse gemaakt van de 
gevolgen van deze PMC’s voor (ondersteunende) softwaresystemen. Dit is het vertrekpunt 
voor het informatiseringproject, dat hierop zal aansluiten. Qua processen is het primaire 
proces, van intake tot en met definitieve plaatsing, uitgewerkt en vastgesteld. Dit geldt ook 
voor het arbeidsontwikkelproces en het verkoopproces.

In het afgelopen jaar is de nodige aandacht besteed aan de communicatie met 
alle belanghebbenden, zoals onze medewerkers, opdrachtgevers en relaties en de 
gemeenteraden van de vijf in de GR deelnemende gemeenten. Voor onze Wsw-populatie 
werden twee speciale bijeenkomsten georganiseerd, waar ook begeleiding en familie welkom 
waren. De gemeenteraden zijn onder andere via transitierapportages, raadsinformatiebrieven 
en raadsinformatiebijeenkomsten voortdurend op de hoogte gehouden.

Permar is er in geslaagd om het jaar 2013 financieel positief en in lijn met de begroting af te 
sluiten, wat een enorme resultaatverbetering betekent ten opzichte van voorgaande jaren. 
Hierbij kan opgemerkt worden dat Permar, in tegenstelling tot veel andere SW bedrijven in 
het land, naast de rijkssubsidies geen gemeentelijke subsidies kent. 

De doelstelling voor 2013 voor wat betreft ‘van binnen naar buiten’, is niet gehaald. 
Medewerkers zo regulier mogelijk laten functioneren in het arbeidsproces is een belangrijke 
pijler binnen het ‘nieuwe’ Permar. Een proces dat een andere benadering en denkwijze vraagt 
en waarvoor de organisatie tijd nodig heeft om daarop in te spelen. Wat hierbij ook een 
rol speelt, is dat de nieuwe instroom van Wsw-medewerkers steeds zwakker wordt. Tot slot 
spelen de economische omstandigheden waarmee het bedrijfsleven geconfronteerd wordt, 
een belangrijke rol.

Voorwoord
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Het totaal van de omzet van de deelnemende gemeenten bij Permar ligt nog ruim beneden 
het landelijk gemiddelde. Er is wel een positieve ontwikkeling op dit punt waar te nemen. 
Er zijn op dit punt initiatieven in gang gezet en het besef en de bereidheid zijn duidelijk 
toegenomen. 

Permar zal in 2014 nog meer inzetten op de ontwikkeling van medewerkers en plaatsing 
‘buiten’. Het aanwezige ontwikkelingspotentieel inspireert om samen met werkcoaches, 
werkbegeleiders en projectleiders stevig in te zetten op deze ontwikkeling. Sinds het vierde 
kwartaal van 2013 is ook het commerciële team op sterkte, zodat de markt nog nadrukkelijker 
actief en zichtbaar bewerkt kan worden. 

Dankzij alle ontwikkelingen en bereikte resultaten is Permar op de goede weg om de primaire 
doelstelling, ‘het huis op orde hebben’, te realiseren, waarbij vastgesteld mag worden dat het 
vertrouwen in Permar danig is hersteld. Hierdoor geraakt Permar ook klaar voor de toekomst 
en is het in staat een functionele en professionele bijdrage te leveren aan de invulling en 
uitwerking van de Participatiewet en het regionaal werkbedrijf zoals dit vanaf 1 januari 2015 
gestalte moet krijgen.

Namens het Algemeen Bestuur en de Directie van Permar WS, 

Mevrouw G. Ligtelijn-Bruins    De heer J. van Kouterik
Voorzitter Algemeen Bestuur    Algemeen Directeur
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Programmaverantwoording

1. Doelstellingen SW: Wat hebben we gedaan en bereikt?

1.1 Taakstelling

Permar WS is de uitvoeringsorganisatie van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) voor de 
gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Hiertoe werken deze vijf 
gemeenten samen in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). 

Permar heeft als kerntaak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW-
medewerkers) te ontwikkelen en zo regulier mogelijk te laten werken. Dat doen we op een 
marktgerichte, resultaatgerichte, en kostenefficiënte manier. 

Vanuit de subsidiesystematiek wordt deze centrale doelstelling taakstellend gekwantificeerd 
in aantallen Wsw-ers, gemeten in zogenaamde standaardeenheden (SE):

Gemeente Aantal SE
Barneveld 118,2
Ede 427,9
Renkum 102,1
Scherpenzeel 6,8
Wageningen 151,8
Overige gemeenten 19,2
Totaal 826,0

Het aantal gerealiseerde SE is 826. Dat betekent ten opzichte van 2012 een stijging van 2,6%. 
Daarmee hebben we de taakstelling van 825,6 gehaald.

1.2 Arbeidsontwikkeling

Een goede arbeidsontwikkeling bestaat uit twee delen: 
• SW-medewerkers benutten hun potentieel optimaal en;
• door zoveel mogelijk de beweging ‘van binnen naar buiten’ te maken, wordt de 

toegevoegde waarde groter. 

Tabel 1
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SW-medewerkers kunnen de beweging van 
binnen naar buiten maken op de werkladder.  
Er zijn vijf treden van beschut binnen werken 
naar begeleid werken buiten de deur. Daarna 
kan nog de stap gemaakt worden naar een 
regulier dienstverband. In grafiek 1 is de 
verdeling van onze SW-medewerkers 
weergegeven langs de treden van de  
arbeidsladder.

De ‘beweging van binnen naar buiten’ stond centraal in het beleidsprogramma van 2013. 
Met de transitie moet Permar een financieel beheerste organisatie worden, waarbij onze 
SW-medewerkers tegen een fair tarief in een zo regulier mogelijke werkomgeving kunnen 
worden ingezet. Dit doen we door  het centraal stellen van ons kernproces, het maximaal 
ontwikkelen van SW-medewerkers, het kwalitatief inrichten van de organisatie voor een 
optimale ondersteuning van de medewerkers uit de doelgroep en het slimmer matchen van 
markt, SW-medewerkers en bedrijfsmiddelen. 

Het doel voor 2013 was om 40 procent van onze SW-medewerkers extern te plaatsen. We 
zijn uitgekomen op een realisatie van 25 procent. Reden voor deze lagere realisatie is dat 
de uitgangspunten van het jaar  2012, waarop het doel gebaseerd was, niet juist waren door 
‘vervuiling’ van de registratie en systemen. Per 1 oktober 2013 is de personeelsbezetting 
administratief geactualiseerd. Daarbij bleek dat het percentage ‘beschut binnen’ aanzienlijk 
groter was dan eerder werd aangenomen. SW-medewerkers van wie de detachering eindigde 
en voor wie nog geen nieuwe detachering was gevonden, bleven bijvoorbeeld in eerste 
instantie nog geregistreerd op de afdeling detachering. 

Op basis van de aangepaste cijfers hebben we een herberekening gemaakt van de situatie 
per 1 januari 2013. Toen bleek dat de doelstelling voor 2013 niet realistisch was.

Grafiek 1
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Grafiek 2

Hoewel relatief veel instromende Wsw-ers beschut binnen werken ten opzichte van de 
uitstroom (43% versus 35%), zijn we er toch in geslaagd het percentage ‘beschut binnen’ 
te verlagen van 38,2% naar 37,3%. Duidelijk is dat de nieuwe instroom een relatief zwakke 
populatie is.

Het percentage mensen dat werkt op locatie hebben we kunnen verhogen van 33,2% tot 
38,0%. Dit komt vooral door de ontwikkeling van onze dienstverlening op facilitair gebied. 

Met gerichte acties voor externe plaatsing zijn we er in geslaagd om voor 42 mensen nieuwe 
detacheringen te realiseren in 2013. Maar er was ook terugstroom (totaal 63 mensen) vanuit 
(groeps)detacheringen naar de beschutte omgeving van Permar. Dit heeft verschillende 
oorzaken, zoals het aanhoudende economische klimaat (terughoudendheid bij ondernemers 
en stopzetten van detacheringen) en het niet helemaal aan de verwachtingen voldoen van de 
detachering. 

Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn dat het jaar 2013 een transitiejaar was, met 
onrust en mutaties in staf en begeleiding, en dat de mogelijkheden van de SW-medewerkers 
nog niet optimaal inzichtelijk zijn.  

Joey van Hest - Permar

“Ik hoop dat ik een leuke plek vind op 
een ICT-afdeling.”

Lees het verhaal van Joey op jaarverslag.permar.nl
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Tabel 2

1.3 Opleidingen

Permar organiseert voortdurend de zogenaamde AKA (Arbeidsmarkt Kwalificerende 
Assistenten) opleiding. Dit is een opleiding op MBO niveau 1. Ook in 2013 hebben hier weer 
SW-medewerkers aan deelgenomen. Het aantal was lager dan in 2012, omdat vanwege de 
onduidelijkheid over de subsidiëring er geen nieuwe AKA klassen zijn gestart in de tweede 
helft van 2013.

Permar organiseert en verzorgt de opleidingen intern, waarbij het praktijkleren op de 
werkvloer een belangrijk onderdeel is. Van de personen die de MBO opleiding volgden heeft 
meer dan 70% ook het examen gehaald.

Opleidingen 2009 2010 2011 2012 2013
MBO niveau 1/2 94 88 86 126 56
Percentage diploma 81% 79% 72% 74% in opleiding

WWBtrajecten 696 756 352 285 243

Daarnaast volgden SW-medewerkers in 2013 andere opleidingen en trainingen voor een 
betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Opleidingen/trainingen 2013 Aantal 
2013

Slagings-
percentage

Aantal 
2012

Slagings-
percentage

BBL niv 2 5 100% 14 93%
BBL niv 3 1 Loopt 0
Trainingen omgaan met agressie 24 16
Nederlandse taal (i.s.m. ROC A12) 14 14
Elearning 25 17
Heftruck 26 31
WerkPlekOpleiden (WPO) 18 14
SVS Schoonmaak 10 10
Cursus Motorstokzaag 0 12
Cursus Motorkettingzaag 12 28
Cursus Werken met kleine machines 19 25
Cursus Bosmaaier 42 41
Cursus Gewasbescherming 0 3
Cursus Veilig werken langs de weg 33 72
Cursus Grondbewerking 5 6
Trekker en aanbouwwerktuigen 6 4
Begeleiding Wsw-medewerkers (voor 
werkgevers)

12 12

Tabel 3
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1.4 Trajecten

Het aantal trajecten met WWB-cliënten is de laatste jaren flink afgenomen. Dit in lijn met de 
afname van de participatiebudgetten bij de gemeenten. Bij de trajecten PostNL zien we wel 
een stijging. Deze in 2011 geïntroduceerde werksoort neemt nog steeds toe.
 

Opleidingen/trainingen 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Onderzoeken belastbaarheid 358 435 212 128 59
Renkum Groen Doen - 16 23 18 23
Renkum WF 86 68 3 3 2
Wageningen WF 159 145 52 4 -
Wageningen WIJ - 9 8 - -
Wageningen Arbeidstraining - - - 12 13
Wageningen Jobcoaching - - - 2 1
Barneveld WF - - - 9 -
UWV Arbeidstraining 25 15 3 2 3
UWV Wajong - 1 5 36 34
Losse trajecten 68 67 33 20 22
PostNL trajecten - - 12 51 86
Totaal 696 756 352 285 243

1.5 Toegevoegde waarde (TW)

Naast de arbeidsontwikkeling is het voor onze bedrijfsvoering van belang dat we een markt 
vinden voor onze menskracht. Financieel vertaalt zich dat in het leveren van toegevoegde 
waarde per uur. Vorig jaar startten we met het planmatig informatie verzamelen over de 
gerealiseerde toegevoegde waarde per uur voor de verschillende bedrijfsonderdelen. 
Daarmee is ook richting gegeven aan de doelstellingen van de begrotingen 2013 en 2014. 

TW per uur
TW

* € 1.000
Aantal uren

* 1.000
Realisatie 

2013
Begroting 

2013
Industrie 1.037 246 € 4,22 € 5,07
Groen & Schoon & Kwekerij 3.644 339 € 10,74 € 12,25
WWBtrajecten 3.163 267 € 11,83 € 9,01

 

In de voor 2013 begrote TW per uur bij Industrie, waren Moba en ABB meegenomen (in 2012 
werd dit nog zo geregistreerd). Vanwege het karakter (groepsdetachering) wordt dit sinds 
2013 geadministreerd bij Detachering. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden. 
Industrie heeft nog steeds te maken met lage marktprijzen, mede vanwege de economische 
crisis en de grote concurrentie. Groen (incl. kwekerij) & Schoon heeft in 2013 een nog relatief 
lage TW. Dit wordt deels veroorzaakt door het slechte weer in de eerste maanden van 2013. 
Daardoor kon in de bossen geen werk (gefactureerde omzet) worden gerealiseerd. De 
SW-medewerkers zijn in die periode ingezet bij de kwekerij, die een (veel) lagere TW kent. 
Daarnaast had de kwekerij te maken met gemiddeld behoorlijk lage veilingprijzen in 2013.

Tabel 5

Tabel 4
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1.6 Omzet gemeenten

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken over het verhogen van het gemeentelijk aandeel 
in de omzet van Permar, volgt hieronder een overzicht van de omzet over 2013 afgezet tegen 
de omzet van 2012. 

Onderstaande grafieken tonen de omzet van de gemeente afgezet tegen de totale omzet van 
Permar.

Permar Energiek (trajecten) 2013 2012 toe/afname
Barneveld 53 317 -/- 264
Ede 41 102 -/- 61
Renkum 59 14 45
Scherpenzeel 3 1 2
Wageningen 59 71 -/- 12
subtotaal Energiek 215 505 -/- 290

  
Permar WS 2013 2012 toe/afname
Barneveld 447 583 -/- 136
Ede 714 676 38
Renkum 779 669 110
Scherpenzeel 246 186 60
Wageningen 252 278 -/- 26
subtotaal WS 2.438 2.392 46

    
totaal 2.653 2.897 -/- 244

Door gemaakte beleidskeuzes op gemeentelijk niveau is het aantal trajecten gedaald en 
daarmee ook de omzet. De in 2013 genomen initiatieven per gemeente hebben in 2013 nog 
niet geleid tot een omzettoename die het verlies van deze trajectenomzet compenseren.

Tabel 6

Grafiek 3
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1.7  Wachtlijst

De wachtlijst is gedaald van 152 Wsw-geïndiceerden eind 2012 naar 27 eind 2013. Dit is 
mede te danken aan het geïntensiveerde wachtlijstbeheer. Wsw-geïndiceerden worden, in lijn 
met de afspraken, van de lijst gehaald in geval van langdurige ziekte of (ander) werk. Ook de 
gerealiseerde instroom heeft bijgedragen aan de forse terugdringing van het aantal mensen 
op de wachtlijst. 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de wachtlijst per gemeente eind december 
2013. In totaal staan 27 personen op de wachtlijst waarvan één inmiddels werkzaam is in een 
dienstverband bij Permar Energiek B.V.

Statusomschrijving Barneveld Ede Renkum Scherpenzeel Wageningen Tot.
Al in dienst/op korte termijn in 
dienst Energiek

1 1

Overig 2 6 3 10 21
Ziek of ZW-uitkering 
(<13 weken)
Misschien op korte termijn van de 
wachtlijst i.v.m. instroom Wsw

3 2 5

Totaal 2 9 3 0 13 27
Tabel 7

Grafiek 4

Yvonne van Geel - Bartiméus

“Iemands beperking zegt meestal niets 
over wat iemand wel en niet kan.”

Lees het verhaal van Yvonne op jaarverslag.permar.nl
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1.8  De Wsw-raad van de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS

De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen werken samen in de 
gemeenschappelijke regeling Permar WS. Permar WS voert voor de vijf gemeenten de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) uit.

De gemeenten hebben in 2008 besloten om samen een Wsw-raad op te richten. Hierin 
kunnen medewerkers met een indicatie voor de Wsw meepraten over het gemeentelijk 
Wsw-beleid. De raad adviseert gevraagd of ongevraagd over alle zaken die betrekking 
hebben op het terrein van de Wsw, of andere beleidsterreinen die van invloed kunnen zijn 
op de positie van Wsw-geïndiceerden. Jaarlijks maakt de Wsw-raad haar eigen jaarverslag. 

Op 1 januari 2013 waren de volgende personen door het DB benoemd tot lid van de 
Wsw-raad:
• Cees van den Heijkant (voorzitter)
• Ben Droog
• Erik Erkelens
• Yvonne van Geel
• Hans Gerritsen 
• Adrie van Harn
• Frank van Kerkhof
• Dick Kevelam
• Bert Mulder
• Willem Buitenhuis (ambtelijk secretaris)

Hoewel hij zich enthousiast had aangemeld bij de Wsw-raad, heeft Chris van Zadelhoff uit 
Voorthuizen niet de gelegenheid gehad als lid aan te treden. Hij is in 2013 vrij plotseling 
overleden. 

De samenstelling van de Wsw-raad kende in 2013 een aantal mutaties. De volgende leden 
zijn in de loop van het jaar 2013 gestopt als lid van de Wsw-raad:
• Ben Droog
• Erik Erkelens
• Yvonne van Geel

Er is in de loop van 2013 een nieuw lid benoemd in de Wsw-raad:
• Joop van Dijk

Ondersteuning van de Wsw-raad
De Wsw-raad wordt ambtelijk ondersteund door één van de leden van de ambtelijke 
werkgroep Wsw van de bij de GR Permar WS betrokken gemeenten. In 2013 was in eerste 
instantie Willem Buitenhuis en vervolgens Hans Ebbers van de gemeente Scherpenzeel 
ambtelijk secretaris van de Wsw-raad. Naast de ambtelijke ondersteuning wordt de Wsw-
raad secretarieel ondersteund door een medewerker van Permar WS. Deze secretariële 
ondersteuning wordt geboden door N.M. Godin.
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2. Wat heeft het opgebracht en gekost?

Programmarekening Permar WS (bedragen x € 1.000) Rekening 2013 Begroting 2013 Rekening 2012

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet producten en diensten 

Netto-omzet 8.909 8.780 9.300
Mutatie voorraden 106 - -/- 68

Som der bedrijfsopbrengsten 9.015 8.780 9.232

Kosten grond- en hulpstoffen 1.059 885 969

Netto toegevoegde waarde 7.956 7.895 8.263

Indirecte productiekosten 66 33 86

Netto-opbrengst productie 7.891 7.862 8.177

Overige bedrijfsopbrengsten 554 229 951

TOTALE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8.445 8.091 9.128

LASTEN
Personeelskosten

Loonkosten Wsw personeel 22.264 21.697 21.581
Loonkosten ambtelijk personeel 1.513 1.421 2.135
Loonkosten derden 2.060 2.062 2.444
Overige personeelskosten 1.415 993 1.351

Totale personeelskosten 27.252 26.173 27.511

Kapitaallasten 754 1.089 921

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 980 1.011 992
Onderhoudskosten 485 520 508
Marketing-/verkoopkosten 64 110 91
Advies-, reis- en verblijfskosten 140 68 324
Algemene kosten 244 199 242
Diverse lasten 37 -/- 128 22
Dotaties voorzieningen 3.180 155 134

Totaal overige bedrijfskosten 5.131 1.935 2.313

TOTALE LASTEN 33.138 29.197 30.745

BEDRIJFSRESULTAAT -/- 24.693 -/- 21.106 -/- 21.617

BIJDRAGEN GEMEENTEN
Gemeentelijke Wsw-bijdrage 21.542 21.128 20.876
Extra Gemeentelijke bijdrage - - 3.726

Totaal bijdragen gemeenten 21.542 21.128 24.602

Resultaat voor bestemming -/- 3.151 22 2.985

Toevoeging bestemmingsreserve - - 3.255
Onttrekking (bestemmings)reserve 3.255 - -

-/- 3.255 - 3.255

RESULTAAT NA BESTEMMING 104 22 -/- 270
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Permar WS en het groepsbeeld van Permar totaal
Vanwege de regels voor de financiële verslaglegging (BBV) mag als programmarekening 
formeel geen geconsolideerd beeld worden opgenomen. De cijfers in de programmarekening 
gaan alleen over Permar WS. Het rekeningresultaat 2013 van Permar WS bedraagt  
€ 104.000. Het Permar groepsresultaat kwam uit op € 13.000.

Aansluiting met het ‘geconsolideerde resultaat’ (bedragen * € 1.000)
Resultaat Permar WS 104 V
Resultaat Pertax B.V. 3  V 
Resultaat Energiek B.V. 39  V
Resultaat Zorg & Meubel B.V. -/- 133 N
Saldo 2013    13  V

In Bijlage 1 is een ‘geconsolideerd’ beeld van de exploitatie opgenomen, waarvan het format 
aansluit op de eerder in het jaar verstrekte bestuursrapportages. Daar geven we ook een 
nadere toelichting op het totale resultaat en de samenstellende onderdelen daarvan.

Tabel 8

Marco van Beeten - Zwembad De Vrije Slag

“Bezoekers hebben veel waardering voor 
wat je doet.”

Lees het verhaal van Marco op jaarverslag.permar.nl
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Paragrafen BBV
1. Weerstandsvermogen
In 2009 is in nauw overleg met de gemeenten binnen de GR een nieuwe notitie voor 
weerstandsvermogen vastgesteld, waarin is vastgelegd op basis van welke redenen en 
onder welke voorwaarden het weerstandvermogen moet worden bepaald. Op basis van een 
periodieke risico-inschatting en een kansberekening, berekenen we op basis van een drietal 
factoren het benodigde weerstandsvermogen. Deze drie factoren zijn:

1. Economische en marktrisico’s;
2. Maatschappelijke risico’s;
3. Bedrijfs- en ondernemingsrisico’s.

Berekening van het weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)

Item Omschrijving en berekening
Grond-

slag Kans Factor
Risico-
bedrag

Toe-/ 
afname

( jr 2013) (t.o.v. begr. 2014)

Economische en Marktrisico’s (omzet)
1.1 Verlies van marktaandeel industriële klanten 200 beperkt 0,25 50 -/- 80
1.2 Verlies van detacheringen 300 beperkt 0,25 75 -
1.3 Verlies van opdrachten bij gemeenten in 

Groenvoorziening en overig groen
200 beperkt 0,25 50 -/- 25

1.4 Omzetverlies door verminderde afzet kwekerij 
(marktomstandigheden)

500 beperkt 0,25 125 -/- 38

1.5 Omzetverlies overige opdrachten 400 middel 0,50 200 75
Telling 1.600 500 -/- 68

Maatschappelijke risico’s
2.1 Beperking subsidies door bezuinigingen 

Rijksoverheid
1.000 groot 0,75 750 -/- 188

Telling 1.000 750 -/- 188

Bedrijfs- en ondernemingsrisico’s (kosten)
3.1 Opvang verliezen Permar Energiek BV, 

Permar Zorg en Meubel BV en Pertax BV bij 
teruglopende opdrachten (trajecten)

300 groot 0,75 225 -

3.2 Boetebedingen Groenvoorziening bij extra 
groeizaam weer

500 beperkt 0,25 125 -

3.3 Onvoorziene omstandigheden 500 middel 0,50 250 -
3.4 Imagoschade Permar WS (negatieve publiciteit) - groot 0,75 - -/- 250
3.5 Kwaliteit processen (personeel) en 

cultuuromslag
500 middel 0,50 250 -

3.6 Succes uitvoering transitieproces 1.000 middel 0,50 500 -
3.7 Inzet overige doelgroepen vanuit gemeenten 480 middel 0,50 240 240

Telling 3.280 1.590 -/- 10

Totaal 5.880 2.840 -/- 265
Tekort weerstandsvermogen 2.840

Tabel 9
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De toe- en afnamen zijn berekend aan de hand van de vorige berekening, gedaan in de 
begroting 2014, en worden hieronder nader toegelicht. 

Omzetrisico’s (-/- € 0,1 mln)
Met het maken van de begroting voor 2014 is een realistischer beeld neergezet van de te 
realiseren omzet. Bovendien hebben gemeenten de principe-uitspraak gedaan om zich in te 
zetten om Permar nadrukkelijk in beeld te houden, ook voor gemeentelijk werk. Daarmee is 
de risico-inschatting over het algemeen iets positiever geformuleerd. Omdat we ook extra 
omzet met inzet van niet-Wsw-ers in de begroting 2014 hebben opgenomen, is het risico 
omzetverlies overige opdrachten iets hoger ingeschat.

Bezuinigingen Rijksoverheid (-/- € 0,2 mln)
Inmiddels is de dalende reeks van het subsidiebedrag per SE voor de komende jaren bekend. 
Daarmee is het risico op verdere daling verlaagd. 

Bedrijfs- en ondernemingsrisico’s (€ 0,0 mln)
Het risico van imagoschade is naar nihil gebracht; met de reorganisatie en het nieuwe elan 
van Permar zien wij niet langer reden om een risico voor negatieve publiciteit op te nemen.

We hebben een risico opgenomen dat samenhangt met de inzet van niet Wsw-ers. Als we 
niet voldoende mensen beschikbaar hebben om de binnengehaalde opdrachten ook uit te 
voeren (zoals groen en schoonmaak), moeten we mensen inhuren. 

Het risico van een claim vanuit het faillissement van Meubel is, net als vorig jaar, niet 
financieel vertaald in de jaarrekening. Deze zaak loopt nog. Een mogelijk te verwachten claim 
van de arbodienst Claris is ook niet financieel vertaald. Onze advocaat verwacht dat deze niet 
zal worden toegewezen. 

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Wat deze concreet voor Permar zal 
betekenen, is nog niet duidelijk. De invoering van deze wet zal gevolgen hebben voor de 
inkomensstroom van Permar, waardoor er een risico voor de bedrijfsvoering 2015 ontstaat.

Michel Reinders - Kröller Müller Museum

“Ik kwam toevallig in de groenvoorziening 
terecht. Nu wil ik niets anders meer.”

Lees het verhaal van Michel op jaarverslag.permar.nl
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2. Kapitaalgoederen

Voor de gebouwen (Horaplantsoen 2) is er een voorziening groot onderhoud, waarvan de 
onderbouwing is geactualiseerd in 2013. In het geactualiseerde plan is een veiligheidsmarge 
van 7% ingebouwd voor onvoorziene kosten. De voorziening groot onderhoud voorziet 
uitgaven op basis van het bijgestelde plan van in totaal € 2,1 miljoen. Dat is inclusief het 
reserveren van geld voor het vervangen van de dakbedekking in 2026/2033 (totaal €1,5 
miljoen). Het op niveau houden van de voorziening voor het groot onderhoudsplan vraagt 
een jaardotatie van € 75.000.

3. Financiering

Renterisiconorm
De wet financiering decentrale overheden (FIDO) geeft de bepalingen betreffende het 
financieringsbeleid, waar openbare lichamen zich aan moeten houden. Eén van de punten 
betreft de renterisiconorm. De risiconorm vaste schuld over 2013 is getoetst over de 
werkelijke uitkomsten over 2013. Daarnaast worden de begrote cijfers van volgende jaren 
vermeld.

(bedragen x € 1.000) 2013 
(uitkomst)

2013
(begroot)

2014
(begroot)

2015
(begroot)

2016
(begroot)

1. Renteherziening 0 0 0 0 0
2. Aflossingen 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334
3. Renterisico (1 + 2) 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334
4. Renterisico (minimum) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5a. Ruimte onder renterisico 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166
5b. Overschrijding risiconorm 0 0 0 0 0

Renterisico 2013 e.v.
4a. Realisatie 2013 en begr. uitkomsten 6.633 7.632 8.122 7.334 7.334
4b. Percentage regeling 20 20 20 20 20
4. Rente risiconorm 1.327 1.526 1.624 1.467 1.467

Als Permar voldoen we aan de renterisiconorm voor de vaste schuld en lopen we geen 
materieel risico op de rentekosten.

Met betrekking tot de kasgeldlimiet: de vlottende schuld is niet hoger geweest dan de limiet 
van 8,5% van het begrotingstotaal, waarmee we binnen de risicomarges opereren.

In 2014 is bij overheidsinstellingen en overheidvolgende instellingen het zogenaamde 
‘Schatkistbankieren’ ingevoerd. In dit kader zet Permar haar publieke middelen op de eigen 
rekening-courant bij het ministerie van Financiën en ontvangt hiervoor van het ministerie van 
Financiën een scherpe rentevergoeding.

Tabel 10
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Deelnemende instellingen regelen het betalingsverkeer via de eigen bank. Aan het einde 
van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op hun bankrekening(en) aangezuiverd 
vanaf de rekening-courant die de instelling heeft bij het ministerie van Financiën. Andersom 
wordt een positief saldo op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten 
gunste van de rekening-courant van de instelling bij het ministerie van Financiën.

4. Bedrijfsvoering

4.1 Transitie

Nieuwe koers, herinrichting en transitie
Onder de titel ‘Werken aan onze toekomst’ startten we in 2013 met de invulling van de 
nieuwe koers van Permar. Met deze koers willen we de SW-medewerkers, die aan onze zorg 
zijn toevertrouwd, zo regulier mogelijk plaatsen in een passende arbeidsomgeving, waarbij 
zij naar vermogen kunnen functioneren. De ontwikkeling en de begeleiding van de SW-
medewerkers is hierop gericht, zodat er ook daadwerkelijk perspectief is op passend werk dat 
naar vermogen beloond wordt. Dit is een realistische ambitie, die de nodige impact op de 
organisatie heeft en veel doorzettingsvermogen van de professionals van Permar vraagt.

De reorganisatie en het Sociaal Plan 
Op basis van de visie en voornemens in onze contourennota ‘Werken aan onze Toekomst’1, 
is in 2013 gestart met het opnieuw inrichten van Permar. Dat heeft geresulteerd in een, met 
instemming van de OR vastgesteld, inrichtingsplan met een nieuw functiegebouw en een 
overeengekomen Sociaal Plan. Met vakbonden en de ondernemingsraad is overeengekomen 
om ook de kwaliteit van medewerkers mee te nemen in de beoordeling of zij in het nieuwe 
functiegebouw geplaatst konden worden. Als gevolg is de formatie met ongeveer 20% 
gekrompen en zijn 18 medewerkers boventallig geworden. Deze medewerkers zijn in 
re-integratietrajecten opgenomen om, met ondersteuning vanuit Permar, op zoek te 
gaan naar werk buiten Permar. Naast de 18 niet geplaatste medewerkers met een vast 
dienstverband, heeft Permar ook afscheid genomen van vier medewerkers met een tijdelijk 
contract en hebben drie pensioengerechtigden afscheid van Permar genomen. Eind 2013 
heeft Permar van zeven boventallige medewerkers definitief afscheid genomen2. Permar 
kijkt hiermee terug op een zorgvuldig vormgegeven en uitgevoerd reorganisatie- en 
plaatsingsproces.

De transitie
De onderhandelingen over het Sociaal Plan hebben wat langer geduurd dan voorzien, 
waardoor de formele reorganisatie en het formele plaatsingsproces drie maanden is 
vertraagd. Dit heeft in 2013 zowel operationeel als financieel voor een extra grote uitdaging 
gezorgd. Daarnaast heeft het de feitelijke transitie iets vertraagd. 

Na de kwalitatieve en kwantitatieve plaatsing waren de eerste transitiestappen in het najaar 
van 2013 er op gericht om de geplaatste medewerkers duidelijkheid te geven over wat er  

1  Vastgesteld door het Bestuur op 24 oktober 2012 en gepubliceerd op 31 oktober 2012.

2  Op het moment van schrijven (eind maart 2014) zijn er nog 6 boventallige medewerkers in re-integratietrajecten opgenomen.
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van hen verwacht wordt. We hebben daarnaast uitgebreid aandacht geschonken aan (de 
communicatie voor) onze doelgroep van SW-medewerkers, de doelgroep waarop de eerste 
fase van de reorganisatie gericht was. Daarbij hebben we de blik naar buiten gericht en 
hebben we in 2013 de ontwikkelinstrumenten en begeleiding daarop ingericht. Tegelijkertijd 
zijn we als Permar gestart met het (her)inrichten van processen en werkzaamheden om het 
primaire proces goed te kunnen ondersteunen en uitvoeren. 

Eind 2013 zijn de vervolgstappen in de transitie vormgegeven in SMART3 geformuleerde 
projecten, om de beheersing van het transitieproces te verbeteren. Deze projecten zijn 
gebaseerd op de vier in het transitieplan benoemde ontwikkelperspectieven, te weten:
 

• Arbeidsontwikkeling, HRM & Organisatie
• Commercie, Marketing en cliëntenregistratie
• Financiën, Beheer & Governance
• Product Markt Combinaties en leerwerkplekken

Deze ontwikkelperspectieven zijn gericht op het effectief en efficiënt inregelen van het 
primaire proces en daaraan ondersteunende processen. Dit moet leiden tot matching van 
SW-medewerkers aan rendabele en zo regulier mogelijke werkplekken. Met wekelijkse 
transitiebijeenkomsten stellen we de projectresultaten vast en wordt de transitie waar nodig 
bijgestuurd. We verwachten de met de contourennota aangekondigde transitie hiermee 
binnen de gegeven financieringsruimte, eind derde kwartaal van 2014 af te ronden. De 
financiering van de transitie komt niet ten laste van de exploitatie, maar wordt ten laste 
gebracht van de in de jaarrekening van 2012 gevormde reorganisatievoorziening4.

Het jaar 2014 staat vooral in het teken van de overgang van de ‘tekentafel’ naar de dagelijkse 
praktijk en vooral naar de inrichting van ondersteunende processen en systemen, alsmede 
het optimaliseren van het matchingsproces.

Net als in 2013 houden we de stakeholders van Permar met periodieke transitierapportages 
op de hoogte over de bereikte resultaten en gemaakte vorderingen met deze transitie.

3  SMART staat voor Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch en Tijdgebonden

4  De reorganisatievoorziening ter hoogte van € 3,7 miljoen is zowel bedoeld voor de re-integratiekosten van boventallige   

    medewerkers (Sociaal Plan), als voor transitiekosten en vooruitlopende kosten in 2012 (ca. € 0,5 miljoen)

Monique Willemsen - Plus Supermarkt

“Het is hier heel gezellig met de klanten en
de collega’s.”

Lees het verhaal van Monique op jaarverslag.permar.nl
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4.2 Personeel

Personeelsopbouw 
Permar WS heeft een relatief oud personeelsbestand (Wsw én niet-gesubsidieerd). Gevolg 
is een relatief hoog bedrag aan gemiddelde salariskosten per FTE. In onderstaande grafiek 
wordt de leeftijdsopbouw weergegeven van de laatste jaren (2007 t/m 2013). Dit zal de 
komende jaren leiden tot een hoog verloop van personeel.

Personeelsverloop 2013
Aant. instroom FTE instroom Aant. uitstroom FTE uitstroom

Wsw 86 57,9 69 54,1
Energiek trajecten 37 25,4 49 35,1
Ambtenaren 0 0 5 4,1
Energiek ambtenaren 9 9 15 13,8
Totaal 132 92,3 138 107,1

De belangrijkste ontwikkeling in de in- en uitstroom van niet-gesubsidieerd personeel is het 
aanpassen van de bezetting aan de met de reorganisatie nieuwe vastgestelde formatie.

Ziekteverzuim 
We zijn in 2012, ondersteund door de arbodienst, een stevig traject ingegaan om het 
ziekteverzuim terug te dringen. Dit heeft effect gehad. In 2012 was het verzuim flink lager 
dan in 2011. De grootste winst is behaald door leidinggevenden te prikkelen een actief 
verzuimbeleid te voeren. De maatregel om ziekmeldingen altijd eerst via de arbodienst te 
laten verlopen, heeft ook bijgedragen aan de daling. Het gemiddelde verzuim in 2013 was 
11,1% voor de Wsw. Dat is flink lager dan het branchegemiddelde van 12,8% (informatie 
Cedris). Toch zien we eind 2013 dat het percentage is opgelopen. Dit heeft te maken met 
de in 2013 ingezette transitie, waardoor er wat onzekerheid en onrust was en er minder 
focus op dit onderwerp lag. In 2014 gaan we deze trend, samen met een nieuwe arbodienst, 
analyseren en van daaruit nieuwe acties inzetten.

Grafiek 5

Tabel 11
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Het totale gemiddelde verzuim (Wsw en staf bij elkaar) van 2013 (10,6 %) is iets hoger dan in 
2012 (10,3 %). Het kortdurend verzuim is ook iets gestegen ten opzichte van 2012.

Ongevallen registratie
Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een ongeval op het werk, dat onmiddellijk 
leidt tot schade aan de gezondheid. De wet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen 
die tot blijvend letsel, ziekenhuisopname, of tot de dood hebben geleid, direct aan de 
Arbeidsinspectie te melden. In 2013 vonden er 20 ongevallen of bijna-ongevallen plaats. Dit 
is gelijk aan 2012.

Per categorie zijn er wel verschillen. Er is een toename van drie meldingen van bijna-
ongevallen. Deze stijging komt door een betere bewustwording van de organisatie om ook 
bijna-ongelukken te melden. De meldingen van pleisterongevallen zijn ten opzichte van 2012 
gelijk gebleven. De lichte ongevallen en arts-/ziekenhuisbezoek zijn afgenomen. Er is een 
stijging van drie ziekenhuisopnamen. Er is geen logische verklaring voor deze toename.

Grafiek 7

Grafiek 6
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In 2013 werden de volgende ongevallen geregistreerd:

• 5 bijna-ongeval
• 4 ongeval pleister
• 2 lichte ongevallen
• 5 arts/ziekenhuis
• 4 ziekenhuisopnamen

Bedrijfshulpverlening 
Om het certificaat BHV’er te behouden zijn alle daarvoor in aanmerking komende BHV’ers op 
(herhalings)cursus geweest. Permar beschikt over voldoende BHV’ers per locatie. 

In 2013 zijn er op alle vestigingen van Permar onaangekondigde ontruimingsoefeningen 
gehouden. Onze BHV’ers hebben, vaak in samenwerking met de brandweer, realistische 
oefeningen gehouden. Uit de oefeningen is gebleken dat de calamiteitenplannen op 
hoofdlijnen werken. Op details zijn en worden bepaalde punten aangescherpt. Voor 2014 
staan er wederom onaangekondigde ontruimingsoefeningen op de agenda.

4.3 Investeringen

In de begroting werd rekening gehouden met ca. € 0,6 mln aan investeringen. Ook in 2013 
was ons investeringsbeleid terughoudend. Alleen bij hoge uitzondering, en alleen met 
toestemming van de algemeen directeur, is in zeer beperkte mate geïnvesteerd in nieuwe 
bedrijfsmiddelen. De investeringen in 2013 bedroegen € 0,1 mln. 
Een overzicht van de investeringen is opgenomen in de bijlage materiële vaste activa in de 
financiële jaarrekening.

Moba groepdetachering

“Het werk hier is heel afwisselend.”

Lees het verhaal van Dolf op jaarverslag.permar.nl
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4.4 Bestuur 

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur
Het algemeen- en dagelijks bestuur bestaat uit de vijf wethouders van de deelnemende 
gemeenten, die bij voorkeur de sociale werkvoorziening in hun portefeuille hebben. Het 
dagelijks bestuur wordt ondersteund door een commissaris. Dit is een extern adviseur, die 
beschikt over aantoonbare deskundigheid, vooral op het gebied van de bedrijfseconomische 
aspecten van de aan het werkvoorzieningschap opgedragen taak.

Het dagelijks bestuur kwam in 2013 regelmatig bijeen in een reguliere vergadering, in 
aanwezigheid van de algemeen directeur. Daarnaast hebben er extra vergaderingen 
plaatsgevonden, waarin specifieke onderwerpen aan de orde kwamen.

De samenstelling van het dagelijks bestuur was als volgt:
Voorzitter:  mevrouw G. Ligtelijn 
Secretaris:  mevrouw S. Efdé (tot 1 april 2013)
   de heer G. van den Hengel (vanaf 1 april 2013)
Plv. voorzitter:  de heer P. van Lent 
Leden:   de heer H. Vreeswijk
   mevrouw E. Theune

Commissaris:  de heer M. Korff 

Ambtelijk overleg
Maandelijks en zoveel vaker als nodig is, vindt er een ambtelijk overleg plaats. Hieraan nemen 
ambtenaren van de vijf deelnemende gemeenten, de algemeen directeur en de manager 
Financiën, Control en Informatisering van Permar deel. In het overleg worden de nota’s/
besluiten voorbereid, die voortkomen uit de regiefunctie van de gemeenten, als gevolg van 
de veranderde Wsw. Daarnaast worden in dit overleg de bestuursvergaderingen voorbereid 
c.q. voorbesproken. 

Gemeentelijke deelnemers aan dit ambtelijk vooroverleg zijn:

Barneveld  mevrouw L. Mulder
Ede   mevrouw E. van der Aa, opgevolgd door de heer R. Albersnagel
Renkum  mevrouw J. Krechting
Scherpenzeel  de heer H. Ebbers
Wageningen  Mevrouw R. Ubachs
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4.5 Ondernemingsraad (OR)/Georganiseerd overleg (GO) 

Permar heeft een geïntegreerde OR waarin vertegenwoordigers van de medewerkers (Wsw-
ers, mensen met een ambtelijk dienstverband en medewerkers met de arbeidsvoorwaarden 
van Permar Energiek EBA) zitting hebben. Er zijn negen Wsw-leden en vier ambtelijke/EBA-
leden. Het Georganiseerd overleg leidde sinds 2005 een slapend bestaan en is vanwege 
de voorgenomen reorganisatie in november 2012 weer officieel actief geworden en 
geïnstalleerd.

De OR brengt over haar werkzaamheden in 2013 het volgende verslag uit:

Het jaar 2013 stond geheel in het teken van de reorganisatie: van Permar weer een gezond 
bedrijf maken, aangezien er sprake was van een ‘technisch faillissement’. Vanwege de 
val van kabinet Rutte-1 eind april 2012, kwamen er geen gelden uit het zogenaamde 
herstructureringsfonds ter beschikking, waardoor de reorganisatie werd doorgeschoven naar 
2013. 

Reorganisatie en transitie
Permar voert de Wsw uit voor de GR-gemeenten Ede, Wageningen, Scherpenzeel, Barneveld 
en Renkum. Politieke besluitvorming leidde ertoe, dat de gemeenten met een budget 
kwamen voor het gezond maken van Permar. Vanaf dat moment kon er gewerkt worden aan 
het toekomstbestendig maken van Permar. Het mag duidelijk zijn dat de adviesaanvraag 
reorganisatie bij de Ondernemingsraad alle aandacht heeft gehad. De transitie is gaande en 
als Ondernemingsraad blijven wij procedures en processen monitoren.

De Ondernemingsraad is regelmatig bijeen geweest in het eigen reguliere overleg. Daarnaast 
vond met regelmaat overleg plaats met de algemeen directeur. Als het nodig was, en dat was 
soms het geval, waren er extra vergaderingen.Met betrekking tot de reorganisatie heeft de 
Ondernemingsraad eerst een preadvies uitgebracht aan de algemeen directeur. Op 19 maart 
2013 hield de Ondernemingsraad een kantinebijeenkomst om het personeel bij te praten en 
zaken voor te leggen. 

Instemmingaanvragen verbandhoudende met de reorganisatie bereikten de 
Ondernemingsraad onder andere in verband met het in zee gaan met Bureau 
Leeuwendaal, voor wat betreft het maken van een nieuw functieboek, de aanschaf van 
functiewaarderingssysteem HR21, het inzetten van het assessmentbureau GITP, het 
Inrichtingsplan en de inzet van Tempo Team Employability. Over het Sociaal Plan is veelvuldig  
vergaderd tussen de vakbonden, de directie, de  
Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg.

Nadat de laatste plooien waren gladgestreken, 
bracht de Ondernemingsraad uiteindelijk op 2 mei 
2013 een  positief advies uit over de reorganisatie. 
Daarna brak er een spannende tijd aan voor de 
ambtenaren en Energiek ambtenaren. Eind juni werd 
duidelijk wie mocht blijven en wie niet. 
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Overige activiteiten
In 2013 zijn ook andere onderwerpen dan de reorganisatie, grote en minder grote zaken, 
door de Ondernemingsraad tegen het licht gehouden en behandeld. Zoals het sluiten van de 
kantines buitenlocaties, evaluatie arbodienst Claris en bureau Leeuwendaal, het aanbrengen 
van een prikbord OR, het arbojaarplan, het vaccinatiebeleid voor risicogebieden, rookcabines 
enzovoort. Afin, nog vele andere zaken die onze tijd en aandacht hebben gehad.

Wisselingen in de OR
Begin juli trad John Boer als voorzitter van de Ondernemingsraad af en nam Hans Gerritsen 
het roer ad interim over. Erik Erkelens nam afscheid van de Ondernemingsraad, evenals 
ambtelijk secretaris Natalie Godin. Jacqueline ter Haar werd de nieuwe ambtelijk secretaris en 
maakte nagenoeg haar debuut tijdens de jaarlijkse cursusdagen van de Ondernemingsraad. 
Deze vonden medio november plaats in Almelo onder leiding van adviesbureau MEDE. Daar 
werden onder andere de begroting 2014 behandeld en werd de visie over samenwerking in 
de FoodValley en met IW4 bedrijven besproken.

De Ondernemingsraad van Permar kijkt terug op een enorm spannend en arbeidsintensief 
2013. Samen werken aan de toekomst en daarbij de belangen van de werknemers en 
het bedrijf niet uit het oog verliezen, daar staat de Ondernemingsraad voor. Permar 
toekomstbestendig maken vanuit een nieuwe organisatiestructuur, nieuwe werkprocessen en 
met minder mensen meer arbeid verzetten op een slimmere manier. De Ondernemingsraad 
van Permar is er klaar voor.

Groepsdetachering Dorenweerd college

“Als het maar enigszins kan, moet je vooral 
blijven werken.”

Lees het verhaal van het team op jaarverslag.permar.nl
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4.6  Administratieve organisatie en informatisering

Jaarlijks beoordeelt onze accountant of de informatievoorziening en de daarmee 
samenhangende administratieve organisatie van voldoende niveau is, zodat Permar WS 
daarmee ‘in control’ is. 

De accountant concludeert dat Permar, ondanks een hectisch jaar vanwege de reorganisatie, 
nog steeds de basis op orde heeft en beveelt een aantal ontwikkelingen aan om te groeien 
naar een adequater management control. Hiervoor zijn acties gepland en in gang gezet, die 
we bewaken aan de hand van de planning. Deze actielijst wordt periodiek besproken met het 
dagelijks bestuur.

5. Verbonden partijen en deelnemingen

Permar kent op dit moment drie deelnemingen. Dit zijn de vennootschappen Permar Energiek 
BV, Permar Zorg & meubel BV en Pertax BV. 

Permar Energiek BV (100% dochter van Permar WS)
Permar Energiek BV is opgericht met het doel om ambtelijk personeel (tijdelijk) aan te stellen 
en via deze vennootschap aan o.m. Permar WS te detacheren. Zo besparen we op personele 
kosten en houden we de nodige flexibiliteit. 

Door de wetswijziging van de Wsw (in 2008) is er een strikte scheiding tussen publieke 
middelen voor de SW-activiteiten en private gelden voor de re-integratieactiviteiten. Daarom 
zijn de re-integratie activiteiten van Permar WS in 2007 overgeheveld naar Permar Energiek 
BV. Het voordelig resultaat over 2013 bedraagt € 39.000.

Permar Zorg & Meubel BV (100% dochter van Permar Energiek)
Permar Zorg & Meubel BV is opgericht in 2012, als voorzetting van eerdere private 
activiteiten door derden. Als gevolg van beslaglegging (door wanbetaling door de vorige 
eigenaar) zijn deze activiteiten ondergebracht in deze vennootschap. De medewerkers van 
Permar Zorg & Meubel worden ingeleend van Permar.

Het nadelig resultaat over 2013 bedraagt € 133.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 
hoge personeelskosten (vanwege het relatief oude personeelsbestand van SW-medewerkers). 
Daarnaast was 2013 een enorm moeilijk jaar qua orderportefeuille, door de stop van 
investeringen in nieuwbouw en renovaties in de sectoren waar de meubels van Permar Zorg 
& Meubel afzet vinden.

Pertax BV (50% dochter van Permar Energiek)
In 2012 startte Pertax BV, samen met Noot BV. In deze vennootschap komen de expertise 
van Noot op het gebied van personenvervoer en de belangen van Permar rond de inzet van 
Wsw-ers en goed vervoer van Wsw-ers, samen. Permar WS detacheert SW-medewerkers aan 
Pertax BV, die chauffeursdiensten verrichten. Het voordelig resultaat over 2013 bedraagt  
€ 6.000, waarvan 50% voor Permar Energiek B.V. is, op basis van de aandelenverdeling. 
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6. Rechtmatigheid

Het Algemeen Bestuur heeft opnieuw het normenkader financiële rechtmatigheid vastgesteld. 
In dit normenkader is externe regelgeving opgenomen (bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek), 
maar ook interne regelgeving (bijvoorbeeld AB en DB besluiten). Het normenkader is in de 
inleiding van de jaarrekening vermeld. Daarnaast wordt het normenkader vermeld in het 
meerjaren auditplan en jaarlijks in het werkplan/begroting.

Op basis van dit normenkader toetst de accountant of de financiële transacties met 
betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Permar WS conform deze regelgeving hebben 
plaatsgevonden. Een oordeel hierover staat in de controleverklaring van de accountant 
vermeld. 

 

Groepsdetachering PostNL

“Je hebt je eigen stukje werk, waar je zelf 
helemaal verantwoordelijk voor bent.”

Lees het verhaal van Ilonka op jaarverslag.permar.nl
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Kengetallen

Aantal dienstverbanden per ultimo 2013 2012 2011 2010
Wsw (inclusief begeleid werken) 928 909 862 836
Ambtelijk (exclusief Permar Energiek BV) 29 34 38 45
Ambtelijk (inclusief Permar Energiek BV) 69 76 107 108
Verhouding Wsw/Ambtelijk (incl. Energiek) 1:13 1:12 1:8 1:8

Wsw-personeel in aantallen 2013 2012 2011 2010
Instroom 86 100 58 34
Uitstroom 69 51 37 51
Wachtlijst per ultimo 27 152 236 219

Opbouw personeel per ultimo 2013 2012 2011 2010
Wsw in SE 815,39 805,13 781,97 768,68
Ambtenaren (gemiddeld aantal FTE) 27,58 31,3 34,92 41,2
Ambtenaren (gemiddels aantal FTE), inclusief Energiek 59,69 69,92 92,26 81,5
Ambtenaren (incl. Energieker) in percentage SE 7,3% 8,7% 11,8% 10,6%

Urenverantwoording Wsw-personeel (x 1000 uur) 2013 2012 2011 2010
Productieve uren 893 858 842 789
Indirecte productieve uren 106 125 133 163
Niet productieve uren 64 78 42 55
Subtotaal aanwezige uren 1.063 1.061 1.017 1.007
Ziekte uren 179 170 188 172
Overige afwezige uren 266 256 249 264
Totaal betaalde uren 1.508 1.487 1.454 1.443

Balansgegevens 2013 2012 2011 2010
Voorraden in % van netto-omzet aan derden 4,3 3,8 4,1 5,2
Handelsdebiteuren in % van netto-omzet 15,1 18,7 15,8 17,5
Vaste activa in % van langlopend vreemd vermogen 88 66 96 160,0
Eigen vermogen in % van het totaal vermogen 0,7 0 0 9,3

Resultaten in indexcijfers 2013 2012 2011 2010
Netto toegevoegde waarde 91 95 100 100
Loonkosten ambtelijk personeel 55 77 82 100
Totale personeelskosten (incl. Wsw ed.) 100 101 100 100
Overige bedrijfskosten en kapitaallasten 60 74 90 100
Totaal van de kosten 95 97 99 100

Bijdrage in indexcijfers 2013 2012 2011 2010
Wsw subsidie 104 101 97 100
Loonkosten Wsw-personeel 106 103 102 100
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Bijlage 1: Geconsolideerd resultatenoverzicht met toelichting
Permar geconsolideerd bedragen * € 1.000 

Realisatie 2013 Begroting 2013 2013 R -/- B Realisatie 2012
Productieomzet Wsw 8.626 8.780 (154) 8.819
Omzet trajecten 634 600 34 475
Bruto omzet 9.260 9.380 (120) 9.295

Kosten grondstoffen en uitbesteed werk 1.122 925 197 1.067
Toegevoegde waarde 8.137 8.455 (318) 8.228
Indirecte productiekosten 66 33 33 86
Brutomarge 8.072 8.422 (350) 8.142
Overige bedrijfsopbrengsten 301 130 171 967
Totaal bedrijfsopbrengsten 8.372 8.552 (180) 9.109

Personeelskosten formatie 2.898 3.359 (461) 4.496
Inhuur en uitzendkrachten 567 365 202 549
Kosten secundaire arbeidsvoorwaarden 842 553 289 822
Opleidingskosten 106 80 26 132
Overige kosten (wo. bestuur, Arbo) 496 363 133 411
Totaal personeel kosten 4.909 4.720 189 6.410

Afschrijvingen 523 854 (331) 654
Financieringskosten 231 235 (4) 267
Kapitaallasten 754 1.089 (335) 921

Onderhoudskosten 492 522 (30) 525
Huisvestingskosten 994 1.023 (28) 1.001
Marketing-/verkoopkosten 66 110 (44) 91
Algemene kosten 219 208 11 223
Advies-, reis- en verblijfskosten 156 87 69 120
Dotaties voorzieningen (75) 155 (230) 134
Totaal overige indirecte kosten 1.851 2.104 (253) 2.095

Totaal bedrijfskosten 7.515 7.913 (398) 9.425

Operationeel resultaat 857 639 218 (316)

Diverse lasten (baten) (71) 35 (106) (633)

Transitie-/reorganisatievoorziening - - - 471
Dekking transitie vanuit gemeenten 3.726

Bijdragen gemeenten 111 120 (9) 413
Subsidie Wsw 21.542 21.128 414 20.876
Loonkosten Wsw/trajecten 22.439 21.830 609 21.983
Subsidieresultaat (786) (582) (204) (694)

Resultaat deelnemingen (129) - (129) (51)

Exploitatieresultaat 13 22 (9) 2.827

Toevoegingen/onttrekkingen reserves - - - 3.255

Te bestemmen resultaat 13 22 (9) (428)
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De geconsolideerde cijfers 2013 laten zien dat we een positief financieel resultaat boeken:

(bedragen * € 1.000)

Begroot resultaat   22 

Minder bedrijfsopbrengsten -/- 180
Lagere bedrijfskosten 398
Hogere diverse baten 106
Lagere bijdragen gemeenten -/- 9
Hogere subsidie Wsw 414
Hogere loonkosten doelgroep -/- 609
Lager resultaat deelnemingen -/- 129

-9
Resultaat 2013 13

In een hectisch jaar (vanwege de reorganisatie en de transitie) hebben we het begrote, (licht) 
positieve resultaat gehaald. 

Het subsidieresultaat viel € 0,2 miljoen lager uit. Daarnaast was er het negatieve resultaat van 
€ 0,1 miljoen aan deelnemingen. Deze tegenvallers worden gecompenseerd door het 
operationeel resultaat, dat € 0,2 miljoen hoger is dan begroot, en door € 0,1 miljoen hogere 
diverse baten. Hieronder gaan we nader in op de samenstellende onderdelen van de 
exploitatie.

De omzet is lager dan begroot

bedragen * € 1.000 

JR 2013 Begroot 2013 Verschil

Productieomzet Wsw 8.626 8.780 -/- 154
Omzet trajecten 634 600 34
Bruto omzet 9.260 9.380 -/- 120

Kosten grondstoffen en uitbesteed werk 1.122 925 197
Toegevoegde waarde 8.137 8.455 -/- 318
Indirecte productiekosten 66 33 33
Brutomarge 8.071 8.422 -/- 351
Overige bedrijfsopbrengsten 301 130 171
Totaal bedrijfsopbrengsten 8.372 8.552 -/- 180

In de begroting 2013 is aangegeven dat 2013 een cruciaal jaar zou worden. Permar kreeg fiat 
voor de sanering en de reorganisatie. Met de start van de reorganisatie en het in uitvoering 
nemen van de transitie waren - en zijn nog steeds - commercie en de vaardigheid om SW-
medewerkers op competenties te ontwikkelen en te plaatsen, belangrijke speerpunten. Met 
deze combinatie van speerpunten wilden we direct in het eerste transitiejaar een hogere 
toegevoegde waarde en omzet halen. Het doel was te groeien in detachering met een daarbij 
passend (beter) tarief.
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Ten opzichte van de begroting blijft de omzet bijna € 0,2 miljoen achter. Het transitieproces 
heeft op onderdelen een iets lager tempo gehad dan eerder was voorgenomen, zoals in de 
transitierapportage van het vierde kwartaal 2013 is gemeld.

Het achterblijven van de omzet houdt vooral verband met de mate waarin we er vanuit de 
transitie in zijn geslaagd om de matching te verbeteren en de beweging ‘van binnen naar 
buiten’ succesvol te maken. Daarnaast heeft het, door de langere doorlooptijd van de formele 
reorganisatieprocedure, meer tijd gekost om op cruciale posities de juiste functionarissen te 
plaatsen. De commerciële functie is als gevolg hiervan met ingang van het vierde kwartaal 
van 2013 voor het eerst volledig bezet geweest, waardoor het langer heeft geduurd voordat 
we nieuwe en bestaande opdrachtgevers voor meer omzet aan Permar konden binden.

Het matchen van de vraag in de markt en onze SW-medewerkers heeft in 2013 geleid tot een 
behoorlijk aantal plaatsingen ‘buiten de poorten van Permar’. Toch hadden we in een aantal 
gevallen te maken met de aanhoudende crisis (minder vraag), waardoor SW-medewerkers 
terugstromen naar de beschutte omgeving van Permar. We werden geconfronteerd met 
krimp van activiteiten bij opdrachtgevers. Er zijn ook gedetacheerden met pensioen gegaan. 
De beweging ‘van binnen naar buiten’ heeft per saldo nog niet geleid tot het toenemen van 
het percentage ‘buiten’. 

Het achterblijven van de omzet blijkt vooral een gevolg van dit tegenvallende saldo van 
plaatsingen naar buiten. Hier staat wel omzet ‘binnen’ tegenover (verpakken, industrie, 
assemblage), maar de toegevoegde waarde van die omzet is lager, door lagere marges en 
meer grondstofkosten en uitbesteed werk.

Productieomzet Wsw bedragen * € 1.000 

JR 2013 Begroot 2013 Verschil

Groen & Schoon 4.425 4.332 93
Detachering 3.075 3.699 -/- 624
Industrie 1.126 749 377
Totaal 8.626 8.780 -/- 154

De productie omzet Wsw is € 154.000 lager dan begroot. Dit is vooral gevolg van het niet 
slagen in het vergroten van het percentage van onze SW-medewerkers dat ‘buiten’ werkt. 
Daardoor blijft de omzet op (groeps)detachering achter op de begroting. De compenserende 
meer-omzet op industriële werkzaamheden onder de regie van Permar, kan dat verschil niet 
goed maken.

De omzet van trajecten lag iets boven de begroting. De gemeentelijke omzet trajecten is € 0,2 
miljoen lager, maar dat wordt gecompenseerd door € 0,25 miljoen meer omzet voor begeleid 
werken voor PostNL.

De kosten van uitbesteed werk komen € 0,2 miljoen hoger uit dan was begroot. Dit komt 
onder andere door noodzakelijke inhuur om de afgesproken beeldbestekken (groen) en 
andere opdrachten op tijd en op het afgesproken kwaliteitsniveau te realiseren.
De overige bedrijfsopbrengsten komen hoger uit dan begroot. Hierin zitten onder meer de 
Bonus begeleid werken (€ 84.000) en de opbrengsten van het project GroenDoen (€ 17.000). 
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De bedrijfskosten zijn lager dan begroot

Bedrijfskosten bedragen * € 1.000 

JR 2013 Begroot 2013 Verschil

Personele kosten 4.909 4.720 189
Kapitaallasten 756 1.089 -/- 333
Overige indirecte kosten 1.850 2.104 -/- 254
Totaal 7.515 7.913 -/- 398

Bij de bedrijfskosten is er gedeeltelijk sprake van een verschuiving van kosten (rubricering) 
ten opzichte van de begroting 2013. In de begroting van 2013 was geen rekening gehouden 
met het overbrengen van het vervoer van onze Wsw-ers naar Pertax B.V. (onze joint-venture 
met Noot B.V.). Hierdoor nemen de overige personeelskosten toe. Daar staan wel lagere 
kapitaallasten (Pertax heeft de auto’s overgenomen) en lagere brandstofkosten (‘energie’ in 
overige indirecte kosten) tegenover.

Ons investeringsbeleid is terughoudend gebleven, met het bijbehorende effect op de 
kapitaallasten. Van de voor 2013 begrote investeringen is het grootste deel (nog) niet 
gedaan. Deze investeringen hangen voor een groot deel samen met de vertraagde transitie 
en de daarbij behorende projecten, gericht op het ondersteunen van het primaire proces. 
In 2013 is in totaal voor € 0,1 miljoen geïnvesteerd (één auto, containervelden/folie en een 
bollenknipper), terwijl in de begroting 2013 was gerekend op investeringen van totaal bijna 
€ 0,6 miljoen. Vooral de investeringen in ICT zijn uitgesteld. Deze worden in 2014/2015 
verwacht.

Ook de overige indirecte kosten zijn lager dan begroot. Door gedurende het jaar extra alert 
te blijven en het steeds weer kritisch beschouwen van nut en noodzaak van elke uitgave, 
hebben we deze kosten gereduceerd. Op onderhouds- en huisvestingskosten komen we in 
totaal € 60.000 positiever uit dan begroot.

Eind 2013 hebben we het groot onderhoudsplan geactualiseerd met opnieuw een horizon 
van dertig jaar. Hiermee hebben we een goed onderbouwd beeld van de lasten waarmee 
we rekening moeten houden. Het vorige plan dateerde nog van 2006. In het geactualiseerde 
plan is een veiligheidsmarge van 7% ingebouwd voor onvoorziene kosten. Het fonds 
groot onderhoud voorziet uitgaven op basis van het bijgestelde plan van in totaal € 2,1 
miljoen. Dat is inclusief het reserveren van geld voor het vervangen van de dakbedekking in 
2026/2033 (totaal €1,5 miljoen). Het op niveau houden van de voorziening voor het groot 
onderhoudsplan vraagt een jaardotatie van € 75.000. Toetsing van de voorziening voor het 
groot onderhoud op toereikendheid en noodzaak per balansdatum leidde tot een vrijval van 
€ 75.000 ten opzichte van een begrote storting van € 100.000 voor groot onderhoud.

Maandelijks wordt actief gestuurd op incasso van openstaande debiteurensaldi. Bij het 
opstellen van de voorlopige jaarcijfers is zoals gebruikelijk de voorziening voor dubieuze 
debiteuren getoetst op toereikendheid en noodzaak, hetgeen leidde tot het achterwege 
blijven van de begrote storting van € 55.000 voor de voorziening debiteuren. 
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Diverse lasten en baten vallen gunstig uit ten opzichte van begroot
In de begroting 2013 is voor diverse lasten een stelpost van € 35.000 opgenomen. De 
realisatie laat per saldo een bate zien van € 71.000. Grootste posten zijn de vrijval van de FPU 
voorziening van € 44.500 (in verband met moment van uitdiensttreding) en het niet meer 
benodigde restant van de reservering voor het afvoeren van glas bij de kwekerij in Lunteren 
(€ 11.000). Daarnaast zijn er diverse posten kleiner dan €10.000 (zoals verrekeningen electra/
gas, schade-uitkering, subsidieafwikkeling). 

Het subsidieresultaat is lager dan begroot
Zoals aangegeven is het subsidieresultaat in 2013 € 0,2 miljoen lager uitgekomen dan 
begroot. De subsidie was weliswaar € 0,4 miljoen hoger dan begroot, maar de loonkosten 
waren € 0,6 miljoen hoger. 

Ter toelichting is in onderstaande tabel het verband gelegd met de gerealiseerde plaatsingen 
(in SE en FTE):

Subsidieresultaat bedragen * € 1.000 

JR 2013 Begroot 2013 % afwijking

Aantal SE 825,33 814,50 1,33%
Bedrag subsidie/SE € 26,101 € 25,939 0,62%
Aantal FTE 793 786 0,89%
Loonkosten/FTE € 28,077 € 27,598 1,74%

Als eerste valt op dat de taakstelling in 2013 hoger is uitgekomen dan begroot. Dat leidt tot 
een klein negatief saldo.

De subsidie is vanuit het ministerie iets verhoogd. Maar het hogere subsidiebedrag per SE 
was niet voldoende om de stijging van de gemiddelde loonkosten van onze SW-medewerkers 
te dekken. 

De loonkosten per FTE kwamen in de eerste plaats hoger uit dan begroot vanwege de niet 
in de begroting voorziene werkgeverslastenverhoging (CAO). Bovendien is het wettelijk 
minimumloon in 2013 verhoogd. Ook is er het verhogende effect van de loonkosten van de 
‘trajecters’; van WWB-ers in combinatie met een verlaagde gemeentelijke bijdrage. Tenslotte 
hadden we in de begroting rekening gehouden met een voordelig effect vanuit de uitstroom 
(van bijvoorbeeld gepensioneerden). De verwachting was dat ‘duurdere’ SW-medewerkers 
zouden uitstromen en ‘goedkopere’ SW-medewerkers zouden instromen. Dat effect is niet 
opgetreden; een overgroot deel van de uitstroom betrof minder dure SW-medewerkers . 

Het resultaat deelnemingen valt tegen
In de begroting was op een neutraal resultaat van de deelnemingen gerekend. Permar 
Zorg & Meubel B.V. had in de eerste helft van 2013 te maken met een sterk verminderde 
orderportefeuille, wat een verlies betekende van ruim € 0,1 miljoen in het eerste halfjaar. 
Daarop zijn maatregelen genomen, zoals het benutten van detacheringmogelijkheden elders 
en het intensiveren van de verkoopinspanning. Met die maatregelen hebben we kunnen 
voorkomen dat het verlies 2013 nog groter zou uitvallen. 
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Het toekomstperspectief van Permar Zorg & Meubel B.V. maakt onderdeel uit van een 
product-markt (PMC)-analyse. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden tot samenwerking, 
dan wel vervreemding. Begin 2014 is de orderportefeuille overigens behoorlijk aangetrokken 
en laten de resultaten een verbetering zien.

De rechtszaak over de afwikkeling van Permar Meubelmakers B.V. loopt nog. Net als vorig jaar 
zien wij geen reden om voor deze zaak een voorziening op te nemen.
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