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Agenda

➢Ferm Werk (heel in het kort)

➢Om gauw te vergeten: 2020 en 2021

➢Bestuursopdrachten & Analyse 

➢Begroting 2022

➢Begroting 2023

➢Spoorboekje naar 2024



Ferm Werk (in het kort)

➢ Voert in opdracht van vier gemeenten

➢ Diverse wetten uit (PW, IOZW, IOAZ, BBZ, 

NWI) en gemeentelijke regelingen

➢ Samengevat: geldelijke verstrekkingen en 

begeleiding naar passend werk

➢ Ruim 100 medewerkers en ruim 350 

medewerkers met een “beperking” in dienst 



Om gauw te vergeten: 2020 & 2021

➢ Moeizame samenwerking

➢ Discussie over governance, kosten en

transparantie

➢ Gebrek aan onderling vertrouwen

➢ Cafetariamodel discussie

Kortom: Gedoe



Bestuursopdrachten & Analyse
(gericht op verbetering bestuurbaarheid en verantwoording)

➢ Vereenvoudig de governance structuur
➢ Het onderbrengen van alle activiteiten in de GR

➢ Het vereenvoudigen van de interne kostenstructuur

➢ (herijken kostenverdeelsleutels)

➢ (herijken basisdienstverlening)

➢ Stel een gewijzigde begroting 2022 op
➢ Passend bij de nieuwe juridische structuur

➢ Breng transparantie aan in uitvoering en kosten 
als basis voor vervolgstappen

➢ (Stel een spoorboekje op voor 2022)
➢ Vervolg governance: GR model en kostenverdeling

➢ Vervolg transparantie: inzicht in efficiëntie en effectiviteit

➢ Als opmaat naar inhoudelijke koers in Kadernota als 
GEZAMENLIJK KADER



Gewijzigde begroting 2022

➢ Financiële wijzigingen 2022
➢ Vaste methode volume berekening en effect voor 2022

➢ Verhoging ICT kosten

➢ Eenmalige kosten overgang pensioenregeling (incidenteel)

➢ Één integrale begroting ipv consolidatie van vier begrotingen

➢ Structuur wijziging document
➢ Alle uitgangspunten uitgebreid benoemd en beschreven

➢ Alle individuele bezuinigingsopdrachten van de vier gemeenten beschreven

➢ Baten vereenvoudigd en geen onderscheid meer in kleine en grote geldstroom

➢ Vier programma’s ipv twee programma’s
(Inkomensregelingen; Arbeidsparticipatie; SW-bedrijf en Nieuw Beschut; Aanvullende 
dienstverlening)

➢ Bedrijfsvoering uitgebreid benoemd en beschreven

➢ Proces in samenwerking met gemeenten
➢ Geen individuele overleggen meer tussen Ferm Werk en gemeente



Begroting 2023

➢ Nieuwe wet inburgering opgenomen

➢ Indexatie is toegepast

➢ Volumes zijn conform afspraak berekend

➢ Technische wijzigingen (herstel BBV foutjes)



Spoorboekje naar 2024
➢Nota inzicht in efficiency en effectiviteit

➢ Inzichten en feiten als basis voor kadernota

✓ Begroting 2023 – 2026
➢ Geen beleidswijzigingen

➢ Verkiezingen
➢ Kennismakingen
➢ Bedrijfsbezoeken
➢ Themabijeenkomsten

➢ Vervolg Governance: GR wijzigen
➢ Kostenverdeelsleutels
➢ Structuur GR

➢ Kadernota 2024


