
  
 

 

 
Memo resultaat tot en met juni 2022 inclusief prognose voor geheel 2022 GR 
Fryslân-West en NV Empatec (dd 24/08/22) 
 
Achtergrond en aanleiding 
Hieronder wordt het resultaat tot en met juni 2022 van de GR toegelicht. Tevens wordt de 
prognose voor geheel 2022 van de GR toegelicht.  
In de bijlage is het resultaat tot en met juni 2022 inclusief prognose voor 2022 van NV 
Empatec ter informatie opgenomen. Dit memo wordt door de algemeen directeur van de 
NV besproken met het bestuur van de GR.  
 
Resultaat tot en met juni 2022 en prognose 2022 GR Fryslân-West 

 
Toelichting op het resultaat tot en met juni 2022 
Het resultaat van de GR tot en met juni 2022 is € 182k beter dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door € 80k hogere opbrengsten (mn rijksbijdrage nav meicirculaire 2021 en 
en per saldo € 102k lagere (loon)kosten.  

De loonkosten SW liggen in lijn met begroting (€ 129k lager) ondanks nieuwe CAO SW 
(najaar 2021), de loonkosten ambtenaren zijn € 55k lager door vertrek van een 
ambtenaar.  

De loonkosten Beschut Werk zijn € 62k hoger en de subsidie beschut werk is op 
begroting. Deze posten zijn lastig te begroten omdat deze afhankelijk zijn van moment 
van instroom gedurende het jaar en individuele omstandigheden zoals loonwaarde. 

 

 

Resultatenrekening GR Fryslân-West t/m periode 6 2022
Periode tot en met juni 2022

(bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Begroting Prognose

t/m juni 2022 t/m juni 2022 Geheel 2022 Geheel 2022

Rijkssubsidie 12.153 12.233 80 24.306 25.584 1.278
Gemeentelijke bijdragen 1.270 1.270 2.540 2.540
Overige subsidies 2 -2 4 -4
Subsidie Beschut Werken + overige doelgroepen 739 741 2 1.478 1.478
Totale Baten 14.164 14.244 80 28.328 29.602 1.274

Loonkosten Ambtenaren 310 255 55 620 530 90
Loonkosten SW 11.534 11.404 129 23.067 23.200 -133
Loonkostensubsidie Begeleid Werken 765 795 -30 1.530 1.590 -60
Loonkosten Beschut Werken + overige doelgroepen 1.040 1.102 -62 2.079 2.147 -68
Overige bedrijfskosten 58 67 -9 115 115
Kostenverdeling NV-GR 411 391 20 821 785 36
Totale lasten 14.116 14.014 102 28.232 28.367 -135
Eventuele frictiekosten nav businesscase 250 -250
Resultaat 48 230 182 98 985 889

Verschil 
begroting - 

realisatie t/m 
juni 2022
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prognose - 
begroting 

2022

Geheel 2022
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Toelichting op de prognose 2022 
 De prognose van de GR voor geheel 2022 is € 889k beter dan begroot door: 

- De rijkssubsidie is, conform de meicirculaire 2022, € 1.278k hoger. Deze is in 
juli door de GR gefactureerd aan de gemeenten. 

- De kosten en opbrengsten die samenhangen met de regeling Beschut 
Werken is gebaseerd op de gemeentelijke taakstelling, een lagere en/of latere 
instroom en individuele omstandigheden zoals loonwaarde hebben een effect 
op de kosten en opbrengsten zoals opgenomen in deze prognose en zijn 
daarom opgenomen conform de prognose van het 1e kwartaal in samenhang 
met de begroting. Nadeel ten opzichte van de begroting € 68k. 

- De loonkosten ambtenaren zijn € 90k lager doordat in 2021 een ambtenaar 
vertrokken is, de hiermee samenhangende kosten zijn ten laste van 2021 
gebracht en leveren nu een voordeel op. 

- De loonkosten SW zijn gebaseerd op de nu bekend zijnde loonkosten met 
een index van 2%. Door de nieuwe CAO SW (najaar 2021) zijn de loonkosten 
SW hoger dan begroot (nadeel van € 133k).  
De werkelijke salarisontwikkeling van Sw-medewerkers wordt gebaseerd op 
de loon- en prijsontwikkeling (LPO), deze is voor 2022 nog niet bekend. 
Overigens wordt de salarisontwikkeling gedekt door de loon- en 
prijsontwikkeling die het rijk jaarlijks aan het macrobudget WSW toevoegt.  

- De loonkostensubsidie Begeleid Werken is € 60k hoger dan de begroting. In 
de begroting is geen index meegenomen. 

- De kostenverdeling is op basis van de vastgestelde begroting 2022 van de 
NV opnieuw doorberekend en levert (door lagere loonkosten bij de NV) een 
voordeel op van € 36k. 

Vanuit de business case Werkleerbedrijf Fryslân-West zal er in 2022 nog € 250k 
toegevoegd worden aan de reserve transitiekosten, deze was nog niet bekend bij de 
begroting 2022 (begroting 2022 van de GR is opgesteld in voorjaar 2021 en 
businesscase eind 2021). Dit kan als bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2022 
van de GR worden aangemerkt, vanuit het positief verwachtte resultaat over 2022. 
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BIJLAGE Periode resultaat NV Empatec 
Het resultaat over P6 (tot en met juni 2022) is als volgt samen te vatten: 

 
Resultaat tot en met juni 2022 NV Empatec 
Het operationeel resultaat is t/m juni is € 323k beter dan begroot. De NTW1 is € 12k lager 
dan begroot (t/m mei € 69k beter dan begroot). De vakbedrijven met een hogere NTW dan 
begroot zijn Metaal € 185k, Kas € 81k en verpakken € 44k. Bij Metaal is de NTW € 75k 
hoger dan begroot bij WOL-locatie Lankhorst maar de NTW bij afdeling Metaal Sneek is 
flink hoger dan begroot en is nu € 110k beter dan begroot. Bij Kas blijft de omzet uit 
detachering achter op begroting door beperkingen in de Horeca door Corona maatregelen 
eerste maanden van 2022 en door een plantenziekte bij telers was er minder detachering. 
Gelukkig heeft de plantenziekte onze teelt op dit moment niet geraakt. De 
detacheringsopbrengst loopt € 38k achter op begroting. De Kas kende wederom een 
goede maand en de NTW is € 119k beter dan begroot. 

De NTW van Dienstverlening - € 104k, Meubel - € 176k en Pastiel 2.0 € -49k is lager dan 
begroot t/m juni. Bij Dienstverlening zakt vooral de NTW van het bedrijfsonderdeel 
Publieke Werken al enkele maanden weg doordat de instroom van de doelgroep 
Participatiewet achterblijft vanuit de gemeenten. Bij Meubel wordt de lagere NTW 
veroorzaakt door niet realiseren van nieuwe omzet en klanten (€ 150k). Ook doet de 
grootste klant minder omzet dan begroot. De lagere NTW van Meubel t/m juni is vooral 
ontstaan in januari en februari van dit jaar.  

 
De achterblijvende instroom van cliënten vanuit de gemeenten bij Pastiel en Wurkjouwer 
blijft een aandachtspunt, hierover is in februari 2022 door het DT van Empatec met de 

 

 

 
1 NTW = Netto toegevoegde waarde, het positieve verschil tussen de omzet en de kostprijs omzet 

Resultatenrekening NV Empatec t/m periode 6 2022
Periode tot en met juni 2022

(bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Begroting Prognose

t/m juni 2022 t/m juni 2022 Geheel 2022 Geheel 2022

Omzet 10.142 10.329 188 20.361 20.423 61
Kostprijs omzet 2.102 2.302 -200 4.267 4.503 -236
NTW 8.040 8.027 -12 16.095 15.920 -175

Overige opbrengsten -30 -38 -8 -60 -36 24

Loonkosten NV/BV 4.685 4.498 187 9.305 8.890 416
Afschrijvingskosten 448 442 5 856 873 -18
Overige bedrijfskosten 3.078 2.908 170 6.275 6.446 -171
Kostenverdeling NV-GR -411 -391 -20 -821 -785 -36
Totale lasten 7.800 7.457 343 15.615 15.424 191

Resultaat (uit gewone bedrijfsvoering) 210 532 323 420 460 40

Eventuele frictiekosten nav businesscase -125 -125 -250 -250

Resultaat 85 532 448 170 210 40

Verschil 
begroting - 

realisatie t/m 
juni 2022

Geheel 2022

Verschil 
prognose - 
begroting 

2022
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beleidsambtenaren van alle gemeenten over gesproken en afzonderlijk door de algemeen 
directeur en manager Pastiel met de manager sociaal domein van SWF. Ook worden de 
gemeenten, conform de gebruikelijke rapporteringscyclus, maandelijks geïnformeerd over 
(o.a.) de instroom. Deze achterblijvende instroom wordt nu ook merkbaar bij andere 
onderdelen van Empatec, bijvoorbeeld bij Dienstverlening waar omzet en NTW achterblijft 
omdat de instroom van nieuwe medewerkers achter blijft en er minder werk verricht kan 
worden. 

Daarnaast zal de omzet van Pastiel 2.0 door vertraging van de businesscase lager zijn 
dan begroot doordat vooral de ingroei naar evenredige re-integratie omzet van de 
gemeente SWF mogelijk niet zal plaatsvinden. Dit is geanalyseerd en naar verwachting is 
dit vooralsnog grotendeels op te vangen door detacheringen van jobcoaches van 
gemeenten niet door te zetten, de formatie uitbreiding niet te effectueren en in de kosten 
te snijden. Het effect van de lagere re-integratie omzet (t/m juni € ca 195k) van SWF en 
mogelijkheid tot compensatie/extra opdrachten van SWF is aangekondigd bij manager 
sociaal domein SWF en zal worden gepland. 

De overige opbrengsten ad € -38k (een last derhalve) betreft de maandelijkse dotatie voor 
de voorziening groot onderhoud en boekwinst van verkoop machines. 

Voordeel op de loonkosten ad € 187k zit met name bij staf (doordat loonkosten vml 
directeur-bestuurder worden gedekt uit een reservering langdurige ziekte ten laste van 
2021), Pastiel (door lagere omzet is formatie ook lager dan begroot) en verpakken (door 
latere invulling van vacatures (hier staan hogere kosten externe inhuur tegen over). Bij de 
overige bedrijfsonderdelen zijn de loonkosten in lijn met begroting. 

De afschrijvingen zijn € 5k lager, dit wordt mn. veroorzaakt door later realiseren van 
investeringen tov begroting. Dit wordt gecompenseerd door de aanschaf (per 1/1/22) en 
afschrijving van de biomassa centrale (afwikkeling koop was na goedkeuring begroting 
dus afschrijvingslasten zijn niet begroot). Hier staat een corresponderende lagere last in 
de huisvestingskosten van de kas tegenover. 

Voordeel op de overige bedrijfskosten ad € 170k wordt vooral veroorzaakt door lagere 
kosten bij Pastiel (€ 32k door lagere omzet), kas (€ 53k, voordeel door mn. afrekening 
subsidies biomassa uit voorgaande jaren), meubel € 60k (lagere productie- en 
verkoopkosten). De kosten bij verpakken zijn hoger dan begroot (€ 43k door externe 
inhuur HR businesspartner door langdurige ziekte). Tevens zien we toenemende kosten 
voor brandstof, elektriciteit en grond- en hulpstoffen zoals plastic folies en 
verpakkingsmaterialen. Bij staf zijn de bedrijfsbrede elektriciteitskosten € 57k hoger dan 
begroot doch zijn de begrote kosten voor externe inhuur, onvoorzien en verkoopkosten 
€120k lager dan begroot. 

De doorbelasting FA/SA/PB in over geheel 2022 is circa € 36k lager (doordat deze 
(loon)kosten bij de NV structureel lager zijn). Dit is de realisatie verwerkt waardoor de baat 
€ 20k lager is t/m juni ten opzichte van de begroting. 

 

Toelichting op de prognose voor geheel 2022 NV Empatec 
De prognose voor geheel 2022 voorziet in een hoger operationeel resultaat van € 40k in 
2022. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een verwachte lagere NTW ad € 175k, lagere 
loonkosten (€ 416k) en hogere kosten van vooral energie (€ 171k).  
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De NTW daalt naar verwachting met € 175k door vooral de vakbedrijven Meubel (- € 300k 
door lagere omzet bij bestaande klanten en minder nieuwe), Dienstverlenging (€ - 277k 
door mn achterblijvende omzet bij Publieke werken door lagere instroom en nog weinig 
afgesloten contracten voor winterwerk/ 4e kwartaal) en Pastiel ( € - 88k door lagere re-
integratie omzet SWF2). Een hogere NTW wordt verwacht bij Metaal (door Lankhorst en 
topklanten), Kas (mn door prijsverhogingen en gunstige verkoopmix (producten met hoge 
marge)) en Verpakken. 

De overige baten en lasten zijn € 24k beter door de (verwachte) boekwinst van enkele 
voertuigen (Dienstverlening) en machines (Meubel). 

De loonkosten zijn naar verwachting € 416k lager door met name de loonkosten vml 
directeur-bestuurder worden gedekt uit een reservering langdurige ziekte ten laste van 
2021 en de formatie van Pastiel naar beneden is bijgesteld door achterblijvende re-
integratie omzet SWF.  Bij dienstverlening wordt bespaard door tijdelijk niet vervangen 
voorman en bij verpakken worden bespaard op onder andere later invullen van vacatures. 

De afschrijvingen zijn € 18k hoger door de investering in de biomassacentrale zoals die 
eind 2021 (na vaststelling begroting 2022) geëffectueerd is maar deze stijging wordt deels 
gecompenseerd door investeringen die later uitgevoerd worden dan begroot waardoor de 
afschrijvingen lager zijn. 

In de prognose van de overige bedrijfskosten is het effect de stijgende energiekosten in 
2022 goed zichtbaar. De toename van de kosten ad € 171k wordt vooral veroorzaakt door 
hogere elektriciteit kosten (€ 164k) aangezien het contract verliep eind 2021. We 
profiteren nog wel van het tot eind 2022 doorlopende gascontract. Daarnaast zijn de 
brandstofkosten bij medisch vervoer (€ 12k), voertuigen zoals de busjes van de hoveniers 
(€ 70k) en brandstof aangedreven machines en gereedschappen (€ 50k) naar 
verwachting aanzienlijk hoger dan begroot. Wel wordt gepoogd om in overleg met klanten 
door middel van bijvoorbeeld (brandstof) toeslagen deze kosten door te berekenen maar 
dit is nog onzeker door bijvoorbeeld toepaste algemene (branche) voorwaarden of reeds 
afgesloten contracten.  

De kostenverdeling is op basis van de vastgestelde begroting 2022 van de NV opnieuw 
doorberekend en levert (door lagere loonkosten bij de NV) een nadeel op van € 36k. 

 

 

 

 
2 De omzetdaling uit re-integratie activiteiten bij SWF ten opzichte van de businesscase (en begroting 2022 van 
Empatec) is € 472k. 


