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€ 5,4 ton terug naar gemeenten; voltooiing bedrijfsmatige inhaalslag 

Financieel gezond Paswerk basis voor breed regionaal leerwerkbedrijf  
 
Een aantal jaren van financiële herstructurering heeft opgeleverd dat bij Paswerk het 
boekjaar 2007 kon worden afgesloten met een klein positief resultaat. 
Dit resultaat kwam tot stand zonder gebruikmaking van de 538.000 euro aan 
gemeentelijke bijdragen die reeds waren ingepland om de begroting over 2007 
sluitend te maken 
 
Na een moeizame periode rond 2004 waarin de jaarlijkse verliezen tot enige 
miljoenen waren opgelopen, is met deze gunstige financiële ontwikkeling de basis 
gelegd voor een gezonde toekomst als veelzijdig leerwerkbedrijf voor Zuid-
Kennemerland. 
Door het structurele herstel is het mogelijk een bijdetijdse sociale koers in te zetten 
gericht op maatschappelijke integratie en doorstroming van cliënten naar de reguliere 
arbeidsmarkt.  
 
Het realiseren van deze maatschappelijke doelstelling ten bate van grotere en meer 
gevarieerde doelgroepen is aanleiding geweest voor een grondige 
organisatieaanpassing bij Paswerk. Voorwaarde voor goede doorstroming is het 
bieden van opleidingen en ervaringsplaatsen in werksoorten waaraan op de 
regionale arbeidsmarkt behoefte is. Paswerk is blijvend bezig met een omslag naar 
werksoorten en scholingsmogelijkheden die perspectief bieden op een baan in het 
bedrijfsleven. Intern en productiegericht werk maakt daarom plaats voor externe, 
dienstverlenende activiteiten. 
  
Uitbreiding activiteiten 
Naast de verwachte groeiende taakstelling vanuit de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) is in 2007 fors ingezet op uitbreiding van leerwerk- en re-integratieactiviteiten 
in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb). Om deze ontwikkelingen op te 
vangen vindt sinds jaren weer werving van begeleidend personeel plaats. 
 
In 2007 hadden ruim 950 medewerkers Wsw een dienstverband bij Paswerk, werden 
er 125 staf- en leidinggevende functies vervuld en waren er ca. 590 personen 
betrokken bij trajecten in het kader van de Wet werk en bijstand.   
Ruim eenderde van deze laatste groep hoeft na de zes tot negen maanden geen 
beroep meer te doen op een uitkering. Per saldo levert dat de bij Paswerk 
aangesloten gemeenten een voordeel van enige miljoenen op. 
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Verhoogde taakstelling SW; kortere wachtlijst 
In de jaarlijkse Sw-taakstelling bestaat een relatie met de uitstroom in het verleden. 
Door historische keuzes was enige tijd van een neerwaartse spiraal sprake. 
Inmiddels zijn deze effecten omgeslagen en is de taakstelling groeiend. Bovendien 
heeft de minister extra geld voor het verkorten van de wachtlijsten vrijgemaakt.  
In combinatie met doorstroom naar regulier werk en opschoning (niet gebruik maken 
van de vrijwillige Sw) is de prognose dat in 2008 de wachtlijst meer dan gehalveerd 
zal worden: van ruim 250 naar ca.115 personen. 
Voor 2008 levert dat een stijging van 50 tot 60 dienstverbanden Sw op,  tot een totaal 
van ruim 1.000 medewerkers Sw. 
 
Seinen op groen 
Cees Boon, directeur van Paswerk, is tevreden met de wijze waarop zijn organisatie 
inspeelt op veranderingen. Over de gunstige  ontwikkelingen die het beeld van 2007 
hebben bepaald, zegt hij: 
“Van veel kanten stonden de seinen op groen. Dat heeft alles te maken met een 
sterke conjunctuur. De ervaring leert dat we dan dubbel profiteren: het bedrijfsleven 
ontdekt de mogelijkheden van onze werknemers èn de overheid besteedt meer uit. 
We hebben voor een aantal oplopende kosten compensatie gekregen, maar dat 
gebeurt vaak alleen in de economisch goede jaren. Ik ben pas helemaal tevreden als 
ook de exploitatie structureel sluitend is. Daarvoor blijft een groeiende omzet nodig. 
Omdat onze productiefste medewerkers meer en meer buiten Paswerk aan de slag 
gaan, is dat een steeds moeilijker opgave. We moeten dus inventief blijven en tonen 
dat sociaal ondernemerschap onze specialiteit is”. 
  
(einde bericht) 

 
 
 
 
 

 
 
 


