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Beschut binnen - Buiten 220Zo - 78% 40% - 60%

Ziekteverzuim SW-personeel 13,00Zo 13,4%

Medewerkerstevredenheid 7,3 7,0

Omzet per SW-medewerker ê 12.729 ê 10.780
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Wethouder Torunoglu met kandidaten van het groenproject Tongelre; 
'Van bijstand naar baan in de buitenlucht'.

04Werkt is gelanceerd, hét werkgeversservicepunt voor Zuidoost-Brabant. Gemeenten, 
UWVen SW-bedrijven werken samen in het matchen van werkzoekenden en werkgevers.

Ergon Werkt. IMMENSE PRESTATIES

Ondanks de onzekerheden presteert Ergon immens. Dit heeft 
geresulteerd in een mooi bedrijfsresultaat van 1,5 miljoen euro plus, 
met bovendien 40 mensen extra aan het werk! Dit betekent dat er ook 
dit jaar geen gemeentelijke bijdrage nodig is. Door de steeds verder 
krimpende rijkssubsidie komt dit de komende jaren wel onder druk 
te staan.

Werkt □□u

AAN DE SLAG

Het Regionale Werkbedrijf en het daaruit voortvloeiende werkgevers
servicepunt '04Werkt' zijn in 2015 opgericht. Ergon is actief deelnemer aan 
deze netwerkorganisatie waarin ook 14 gemeenten en UWV participeren.

In afwachting van de definitieve besluitvorming, zijn we samen met onze 
partners volop aan de slag om mensen toe te leiden naar werk. Op jaarbasis 
gaat dit om ongeveer 1500 trajecten. Ergon levert inzet bij het Werkleerbe- 
drijf, een belangrijk poortwachtersproject ter voorkoming van instroom in 
de bijstand. De pilots 'Loonkostensubsidie' en 'Wajongtrajecten UWV' 
hebben in 2015 een vervolg gekregen. Daarnaast zet Ergon Buurtbedrijven 
zich voor haar gemeenten in met het instrument 'sociale activering'. Heel 
belangrijk om mensen te laten stijgen op de Participatieladder.

Samen met de gemeente Eindhoven heeft Ergon het afgelopen jaar een 
unieke en succesvolle pilot opgestart om mensen uit de bijstand via werk in 
de openbare ruimte van de wijk Tongelre, een betere kans te bieden op een 
baan en terugval op uitkering te voorkomen.

AFBOUWEN Ã OPBOUWEN

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet van kracht en is er dus 
geen instroom meer vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De 
SW-infrastructuur blijft nog jarenlang bestaan voor de 2200 SW-mede- 
werkers met een dienstverband. Doordat er geen nieuwe instroom meer 
komt, krimpt dit medewerkersbestand met 4Zo per jaar. Dit betekent 
een krimp van 800 medewerkers in tien jaar tijd.

De Ergon-gemeenten hebben besloten de Participatiewet gezamenlijk 
uit te voeren, in synergie met Ergon en de WSW uitvoering. Besloten is 
tot de gezamenlijke oprichting van een Participatiebedrijf, waarvoor 
inmiddels de taken en de werkprocessen zijn vastgesteld en een 
businesscase is opgesteld. Aansturing van en inbedding in de 
gemeentelijke en regionale structuren vergen nog aandacht. Maar er is 
grote vooruitgang geboekt en er zijn succesvolle pilots uitgevoerd. Dit 
geeft vertrouwen voor de komende jaren in een beheerste afbouw van 
de WSW en tegelijkertijd beheerste opbouw van een Participatiebedrijf.

WERK IN UITVOERING

Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan 
het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar 
uitvoering van de Participatiewet. En tijdens deze verbouwing blijft 
de winkel bij UWV, gemeenten en Ergon gewoon open.

De eerste helft van 2015 hebben de Ergon-gemeenten besteed aan 
het beantwoorden van de vraag 'wat' gaan we doen in het kader 
van de Participatiewet. De tweede helft van het jaar stond het 'hoe' 
en 'met wie' centraal, waarbij Ergon nadrukkelijk in beeld kwam.

Totdat er een definitief besluit valt, blijft Ergon doen waar ze goed 
in is; een kwetsbare groep een plek geven op de arbeidsmarkt. Want 
daar draait het om. Natuurlijk blijft Ergon dat doen voor de 
SW-medewerkers in dienst, maar hopelijk ook voor de nieuwe 
'participanten', zodat de kennis en kunde van de doelgroep en de 
markt voor de toekomst benut blijft. In welke vorm dan ook.

Inhoudelijk is Ergon koersvast en toch flexibel. Er ligt een zeer stabiel 
werkpakket met een gezonde exploitatie en een stevig ondernemers
netwerk. Dit laatste is belangrijk omdat de Participatiewet stuurt op 
zoveel mogelijk plaatsingen bij externe werkgevers. Doordat Ergon al 
ruim tien jaar dezelfde strategie heeft, is 60Zo van de 2.200 SW-mede- 
werkers extern werkzaam, terwijl dit landelijk met 360Zo beduidend 
lager ligt. Daarnaast is bij Ergon slechts 22Z werkzaam in de 'beschut 
binnen' omgeving. Landelijk ligt dat op 40Z.

Peter Quik,
algemeen directeur Ergon
“Veel beleidsontwikkeling, veel overleg, 
veel onzekerheid en dan toch 1,5 miljoen 
plus realiseren met onze bedrijfsvoering.
Ik vind dat onze mensen het imMENS goed 
hebben gedaan!

Jack Mikkers,
bestuursvoorzitter werkvoor- 
zieningschap Regio Eindhoven
“Ook op momenten dat het spannend is, 
blijft Ergon goed presteren. Zelf 
ondernemen en ondernemers laten 
ondernemen in personele oplossingen, 
dat is de kracht van Ergon."

In samenwerking met netwerkorganisatie WTC/e brachten 80 ondernemers een 
bedrijfsbezoek aan DAF Paccar Parts, een belangrijke samenwerkingspartner van Ergon.

In 10 jaar tijd is Textieldiensten uitgegroeid naar een professionele wasserij met 25.000 kilo 
wasgoed per week. Zeer geschikt werk voor de 200 meest kwetsbaren.

GEEN ORDERS, MAAR PARTNERS

Ergon is geen ordergestuurde, maar partnergestuurde organisatie met 
80Z langlopende contracten, vaak van minimaal 5 jaar. Dit biedt veel 
stabiliteit voor de toekomst. In 2015 zijn diverse contracten getekend 
met bestaande relaties, zoals het wascontract voor Severinus en de 
groencontracten voor de gemeente Eindhoven en Veldhoven.
Ook begin 2016 is een aantal nieuwe klanten verwelkomd met een 
zeer passend werkpakket voor mensen met een arbeidsbeperking, 
zoals Bol.com en het Chinese bedrijf HKC.

In de regio is Ergon alom aanwezig door de ruim 1.000 betalende klant
relaties en deelname aan werkgeversnetwerken. In 2015 was de commer
ciële omzet 32 miljoen euro, waarvan 40Z vanuit de gemeenten.

Steeds meer regionale ondernemers sluiten zich aan bij het PSO-net- 
werk. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een landelijk 
keurmerk voor bedrijven en instellingen die een grote bijdrage leveren 
aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt. Namens de gemeenten geeft Ergon uitvoering hieraan.
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