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INLEIDING 

Op 1 januari 2013 wordt de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) ingevoerd. De bedoeling 

van deze wet is om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen economisch zelfredzaam zijn. 

De WWNV vervangt de WWB en heeft gevolgen voor de WSW en de Wajong.  

Naast de invoering van de WWNV worden gemeenten geconfronteerd met forse 

bezuinigingen op het participatiebudget en de Rijksbijdrage voor de WSW. Deze 

ontwikkelingen vragen van gemeenten keuzes over een zo efficiënt en effectief mogelijke 

inzet van middelen en inrichting van de uitvoeringsstructuur. In deze notitie worden de 

kaders geschetst van een toekomstige uitvoeringsstructuur voor organisatieonderdelen 

vanuit zes gemeenten (GSD Dantumadiel en Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel, 

Ameland en Schiermonnikoog) en één SW Bedrijf (GR NEF). Allereerst wordt een schets 

gegeven van de doelgroepen en de budgetten. Vervolgens wordt gekeken naar de nieuwe 

keuzes die gemaakt moeten worden.  Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het 

werkproces en het dienstverleningsconcept dat daaronder wordt gelegd. Tot slot wordt 

ingegaan op de consequenties voor de uitvoeringsstructuur. 
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1. DE OPGAVEN WAAR WE VOOR STAAN 

 

De arbeidsmarktopgave 

De doelgroep voor de WWNV (inclusief de WSW) omvat in 2013 in totaal ruim 1.900 klanten. 

De grootste groep wordt gevormd door de huidige WWB-ers. Er zijn 1.110 mensen met een 

WWB-uitkering. De doelgroep WWNV is het grootst in de gemeente Dongeradeel en bestaat 

daar uit 787 personen. 

Tabel: Doelgroep WWNV en WSW 

Bronnen: CBS (voor WWB 31-12-2010), POR (voor WSW 30-6-2010) en Atlas SV UWV (voor Wajong 31-12-

2010). Opmerking: de WWB-populatie van de gemeente Ferwerderadiel valt onder de ISD Noardwest Fryslân. 

Een deel van deze groep zal naar verwachting op eigen kracht de weg naar een reguliere 

baan kunnen vinden. Een grote groep heeft nog arbeidsvermogen en zal ondersteuning 

nodig hebben om een plek bij een reguliere werkgever te bemachtigen, dan wel regulier 

werk te kunnen verrichten. Vanuit de WWNV wordt voor deze groep het instrument van 

loondispensatie geïntroduceerd. Uit de praktijk blijkt dat mensen met een loonwaarde onder 

de ondergrens van de WSW (loonwaarde <20%) lastig of niet zijn uit te plaatsen bij een 

reguliere werkgever, dan wel regulier werk te kunnen doen in een beschutte omgeving. Deze 

groep kan participeren in vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding of is aangewezen op 

een vorm van zorg.  

Op basis van een landelijke schatting
1
  kan een indicatief beeld worden geschetst van de 

nieuwe doelgroep voor de WWNV en WSW als volgt worden ingedeeld naar mate van 

zelfredzaamheid: 

                                                      
1
 Bron: BMC: Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, september 2010. In opdracht van Divosa. 

Doelgroep WWNV en 

WSW 

WWB (<65 jr) WSW (incl beg 

werken) 

Wajong  

nieuwe instr 

Totaal 

Dantumadiel  360 222 8 590 

Dongeradeel  430 349 8 787 

Kollumerland c.a. 200 153 6 359 

Ferwerderadiel  120 61 3 184 

Ameland 0 21 0 21 

Schiermonnikoog 0 1 0 1 

Totaal  1.110 807 25 1.942 
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Tabel: Kwalitatieve inschatting van de doelgroep WWB, WIJ, WSW en Wajong 

 

De mensen die zelfredzaam zijn of tijdelijk ondersteuning nodig hebben zullen naar 

verwachting uitstromen naar regulier werk. In Noardeast Fryslan gaat het hier voor beide 

categorieën om circa 583 mensen. Daarnaast zijn twee doelgroepen die naar verwachting 

nooit helemaal zelfstandig een inkomen kunnen verdienen: mensen die permanente 

ondersteuning nodig hebben en mensen die geen mogelijkheden hebben om te werken. In 

total gaat het om ongeveer 1.360 personen. De groep met permanente ondersteuning is wel 

in staat te werken naar vermogen. Voor deze mensen wordt het instrument loondispensatie 

ingezet. De mensen die helemaal geen mogelijkheden tot werk hebben, leveren een bijdrage 

in de vorm van maatschappelijke participatie.  

Hoeveel kans klanten maken op een baan bij een reguliere werkgever is mede afhankelijk 

van de arbeidsmarkt. Tussen 2006 en 2011 is het aantal banen ≥15 uur per week in de zes 

Friese gemeenten met 5-10%  gestegen.  

Figuur: Ontwikkeling banen ≥15 uur per week 2011 ten opzichte van 2006 

 

                                                      
2
 Uitzondering (niet meegenomen in berekeningen): Wajongers die blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn, 

WSW’ers met indicatie voor beschut werken en de huidige WSW’ers. 

Indeling doelgroep WWB, WIJ, 

WSW, Wajong
2
 

Landelijk percentage 

doelgroep 

Aantal in doelgroep NEF 

(indicatief) 

Zelfredzaam 12% 252 

Tijdelijke ondersteuning 17% 330 

Permanente ondersteuning 40% 777 

Geen mogelijkheden werk 32% 583 

Totaal 101% (afronding?) 1.942 
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Tussen 2006 en 2011 is het aantal banen van ≥15 uur per week met ruim 900 toegenomen, 

een stijging van circa 5%. Op basis van deze arbeidsmarktgegevens lijkt de kans op het 

vinden van een baan voor mensen met een uitkering groter. Deze kans is echter wel 

afhankelijk van een aantal factoren, zoals de omvang van de beroepsbevolking, de sectoren 

waarin banen zijn toegenomen en mobiliteit van werknemers.  

 

Tabel: Aantal banen ≥15 uur per week 

 

De andere grote groep wordt gevormd door circa 800 mensen die bij de GR NEF werken. Uit 

de begroting 2012 van de GR NEF blijkt dat ongeveer 45% van deze groep buiten de muren 

van het SW-bedrijf werkt in werkvormen als beschut buiten, begeleid werken en 

detacheringen. Het grootste deel van WSW-ers is nog werkzaam in interne dienstverbanden. 

Van de circa 518 mensen die onder ‘Beschut werken’ vallen, werken ongeveer 90 mensen 

beschut buiten (bijvoorbeeld schoonmakers gemeentehuizen). De doelstelling is om een 

derde beschut binnen en tweederde buiten de GR NEF te laten werken in beschut buiten, 

detachering en begeleid werken. 

Tabel: Verdeling WSW-werknemers over de werksoorten 

Bron: POR 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ameland 1.430 1.482 1.519 1.524 1.530 1.564 

Dantumadiel 3.916 4.030 4.166 4.152 3.849 3.917 

Dongeradeel 7.536 7.844 8.095 8.079 7.851 8.027 

Ferwerderadiel 2.104 2.155 2.202 2.224 2.164 2.193 

Kollumerland c.a. 2.670 2.691 2.821 2.809 2.921 2.869 

Schiermonnikoog 404 395 402 423 418 409 

Totaal  18.060 18.597 19.205 19.211 18.733 18.979 

 Beschut werken 

(binnen en buiten) 

Begeleid 

werken 

Deta-

chering 

Totaal Wachtlijst 

Dantumadiel  140 19 63 222 53 

Dongeradeel  219 24 106 349 52 

Kollumerland c.a. 114 11 28 153 21 

Ferwerderadiel 38 7 16 61 5 

Ameland 6 0 15 21 6 

Schiermonnikoog 1 0 0 1 0 

Totaal  518 61 228 807 137 
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Figuur: WSW 2010, percentage dat is gedetacheerd of in begeleid werken werkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het werkgebied van de GR NEF (de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ameland, 

Schiermonnikoog, Dantumadiel en Kollumerland c.a.) werken al relatief veel mensen buiten 

in vergelijking met een aantal omliggende gemeenten en de rest van Nederland. Zelfs in 

gebieden waar de arbeidsmarkt gunstiger is, ligt het percentage dat buiten werkt niet altijd 

hoger. De afgelopen jaren is hier door beide SW-bedrijven (Oostergo en Trion) veel inzet op 

gepleegd. 
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In de onderstaande figuur is het indicatieproces voor de WWNV schematisch weergegeven. 

Figuur: indicatieproces WWNV, WSW en Wajong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer iemand zich meldt voor een uitkering wordt eerst arbeidsongeschiktheid 

vastgesteld. Wanneer iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, valt deze persoon 

onder de Wajong, die door het UWV wordt uitgevoerd. Het zittende bestand behoudt haar 

rechten. In de huidige situatie hoeft iemand niet volledig arbeidsongeschikt te zijn om voor 

een Wajong uitkering in aanmerking te komen. Naar verwachting zal de nieuwe instroom uit 

een derde van het de groep die voorheen instroomde in de Wajong bestaan (ongeveer 25 

personen).  Daarnaast is er nog circa een derde niet voor een uitkering in aanmerking komt, 

bijvoorbeeld omdat deze mensen nog bij hun ouders wonen. Deze groep behoort tot de 

Nuggers. De gemeente heeft hiervoor een re-integratieverantwoordelijkheid. De rest van de 

groep, die niet volledig arbeidsongeschikt is, valt vanaf volgend jaar onder de WWNV.  

Als er geen sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, wordt gekeken of de 

klant in aanmerking komt voor ‘Beschut werken’. Mensen die voor ‘Beschut werken’ worden 

geïndiceerd stromen in de WSW. De regering wil de WSW vanaf 2013 exclusief inzetten voor 

de groep mensen die is aangewezen op ‘Beschut werken’. Het aantal WSW-plaatsen moet in 
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de loop van de tijd worden teruggebracht tot eenderde van het huidige volume. Voor de GR 

NEF betekent dit dat het percentage WSW werknemers dat buiten werkt op termijn moet 

toenemen van 45% naar 66%. De ontwikkeling m.b.t. de afname van de oude WSW 

doelgroep zal zo’n 15 tot 20 jaar of zelfs langer duren. In de meerjarenbegroting geeft de GR 

NEF aan dat zij als taakstelling een jaarlijkse krimp van 2,5% heeft. De groep die nu voor 

begeleid werken of detachering in aanmerking komt, valt vanaf 2013 onder de 

werkprocessen van de WWNV. De wachtlijst bestaat nu uit ongeveer 140 mensen. Een deel 

hiervan krijgt een indicatie voor ‘Beschut werken’. Het zittende bestand WSW behoudt haar 

rechten. Deze groep bestaat uit circa 800 personen. De groep die niet volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt is of voor ‘Beschut werken’ in aanmerking komt, valt onder de nieuwe 

WWNV processen. Daarnaast stroomt het volledige zittende WWB-bestand in de WWNV, dit 

zijn ongeveer 1.110 personen. Gemeenten kunnen overwegen om een (deel van) de groep 

klanten die nu nog onder de AWBZ valt mee te nemen in het werkproces voor de WWNV. In 

het kader van de decentralisatie AWBZ wordt de groep mensen die op dit moment 

extramurale begeleiding of dagbesteding vanuit de AWBZ krijgt met ingang van 2013 

overgeheveld naar de WMO. De verantwoordelijkheid voor deze klanten ligt dan bij de 

gemeente. De dagbesteding vanuit de WMO kan gebruik maken van de infrastructuur van de 

GR NEF.  

De financiële opgave 

Voor de dienstverlening voor de hiervoor geschetste klantgroepen heeft de gemeente de 

beschikking over het participatiebudget, waar met ingang van 2013 ook de Rijksbijdrage voor 

de WSW in is opgenomen. Op beide budgetten wordt door het Rijk fors bezuinigd. 

Uiteindelijk halveren de Rijksbijdrage WSW en re-integratiebudgetten voor de overige 

doelgroepen.  

Figuur: Prognose ontwikkeling Rijksbijdrage WSW 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: begroting NEF 2012. Opmerking: uitgaande van continuering van de bedrijfsvoering binnen huidige 

economische- en ondernemingskaders. 
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De rijksbijdrage voor de GR NEF neemt de komende jaren af van €19.048.000 in 2012 naar 

€15.055.000 in 2015, een afname van zo’n vier miljoen euro. Het subsidietekort, dat is het 

verschil tussen de werkelijke loonkosten van Wsw-ers en het subsidiebedrag dat de GR NEF 

via de gemeente van het Rijk ontvangt, loopt dus op. Dit vanwege het feit dat de loonkosten 

van de Wsw nauwelijks te beïnvloeden zijn als gevolg van baan- en loongaranties voor de 

zittende groep Wsw-ers. Dit heeft weer negatieve consequenties voor het 

exploitatieresultaat van de GR NEF. 

 

Met ingang van 1 januari 2013 gaat het WSW-budget op in het participatiebudget. De 

ontwikkeling van het participatiebudget voor de komende jaren staat hieronder 

weergegeven. 

 

Figuur: Ontwikkeling participatiebudget 

 

 
Bron: Rekentool Ministerie SZW, 2012 

We zien dat het totale participatiebudget de komende jaren afneemt. Dit is een direct gevolg 

van de bezuiniging op de Rijksbijdrage (WSW-budget). Het budget voor reintegratie blijft, na 

een halvering in 2012 ten opzichte van 2011, vrijwel stabiel en bedraagt voor de drie 

gemeenten ongeveer 2,5 miljoen euro.   

Er zijn tekorten op het inkomensdeel en het participatiebudget. In alle gemeenten, met 

uitzondering van Ameland, is er sprake van een tekort op het inkomensdeel in 2010 en in 

sommige gemeenten ook in de jaren ervoor. De gemeente Dantumadiel heeft over de 

gehele periode 2006-2010 een tekort op het inkomensdeel. De gemeente Dongeradeel heeft 

in 2010 een tekort op het participatiebudget. In de bijlage staat een overzicht van het 
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participatiebudget en het inkomensdeel voor de 6 afzonderlijke gemeenten in de periode 

2006-2011. 

De budgettaire ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de gemeenten moeten bezuinigen. 

De groeiende omvang van de doelgroep en de teruglopende budgetten noodzaken de 

gemeenten tot een heroverweging van de huidige uitvoeringsstructuur. De GR NEF heeft in 

haar meerjarenplanning al een bezuinigingstaakstelling van een jaarlijkse krimp van 1 fte op 

het ambtelijk personeel. Bovendien geldt er voor zover als mogelijk al langere tijd een 

vacaturestop. 

Door de bezuinigingen is het noodzakelijk om de dienstverleningen op een andere manier te 

organiseren. Het is belangrijk om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Hiervoor kunnen drie 

strategieën worden onderscheiden: 

1. Het versoberen van de dienstverlening. Dit houdt in dat er voor de meest kansrijken 

alleen nog het instrument e-coaching wordt ingezet. Om optimaal ondersteuning te 

kunnen bieden aan mensen die het echt nodig hebben, wordt niet ondersteuning 

geboden aan iedereen die zich meldt.   

2. Het optimaliseren van de dienstverlening. Dit houdt in dat in de toekomst 

dubbelingen in de uitvoering geëlimineerd moeten worden. In de huidige 

uitvoeringsstructuur overlappen functies binnen de gemeenten en de GR NEF elkaar. 

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende functies: 

- intake en diagnose; 

- begeleiding van klanten; 

- werkgeversbenadering; 

- instrumenten; 

- staffuncties. 

De gemeenten en de GR NEF staan voor dezelfde opgave. Het arbeidsvermogen van 

mensen ontwikkelen, afspraken maken met werkgevers en het gericht inzetten van 

ondersteunende diensten en producten. Door het bundelen van deze dubbelingen 

kunnen besparingen worden gerealiseerd. Een nadere analyse aan de hand van een 

aantal uitvoeringsscenario’s moet nog  duidelijk maken welke besparingen dit gaat 

opleveren. 

3. Innoveren om doorbraken in het huidige beleid te forceren. Door een nieuwe 

uitvoeringsstructuur en het veranderen van de aard en het bereik van instrumenten 

kan er bespaard worden op de uitvoeringskosten. Voorbeelden hiervan zijn het 

benutten van eigen kracht, inzetten op werkgevers en het maatschappelijk vermogen  

benutten. 

 

De cultuuromslag 

Het is noodzakelijk om de middelen en voorzieningen gericht en selectief in te zetten. Er 

moet daarom een omslag gemaakt worden van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Dat houdt 
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in dat er (nog meer) van mensen gevraagd wordt om zelf naar vermogen bij te dragen aan 

het benutten van hun arbeidsvermogen en dat eerst wordt gezocht naar collectieve 

oplossingen voordat individuele ondersteuning wordt geboden. 
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2. DE NOODZAAK OM TE VERANDEREN 

Er zijn zes redenen waarom op korte termijn de uitvoering van de lokale sociale zekerheid 

veranderd moet worden: 

1. De werkgever kan nog meer als klant worden gezien. De werkgever is namelijk hard 

nodig bij het uitplaatsen van uitkeringsgerechtigden en WSW-werknemers. De GR 

NEF is op dit moment meer op werkgevers georiënteerd dan de gemeenten. Het 

contact met de werkgevers heeft twee functies: het binnenhalen van werk en het 

uitplaatsen van medewerkers. Gemeenten zijn tot op heden nog vooral op de klant 

georiënteerd. 

2. Met de huidige werkwijze en inzet van budgetten kunnen voornemens van de 

gemeenten niet worden gerealiseerd: re-integratie voor alle werkloze inwoners. De 

Productgroep Sociale Zaken DanDon geeft in het beleidsplan 2006 aan dat zij inzetten 

op een individuele vraaggerichte benadering. Maatwerk voor de cliënt is belangrijk. 

Beschikbare tijd en geld dwingen de gemeente echter om keuzes te maken. Voor 

2006 lag de prioriteit voor de inzet van re-integratievoorzieningen bij de 

participatiegroep. Dit zijn bemiddelbare cliënten die voldoende gemotiveerd zijn om 

deel te kunnen nemen aan re-integratieactiviteiten die leiden tot arbeidsdeelname. 

Doelstelling voor de sociale werkvoorziening was ook om zoveel mogelijk mensen in 

een reguliere baan te plaatsen. Deze doelstellingen gelden nog steeds. Tegenwoordig 

wordt dit vanuit een collectieve voorziening gedaan, maar voor de klanten is er nog 

steeds sprake van maatwerk.  

3. Er is een financiële noodzaak om in te grijpen. Als dit niet gebeurt, gaan de tekorten 

de komende periode verder oplopen. Dat is overigens niet alleen een financieel 

probleem. Oplopende tekorten leiden ertoe dat groepen mensen die de gemeenten 

willen ondersteunen, niet meer ondersteund kunnen worden, met alle sociale 

gevolgen van dien. Bovendien bestaat de kans dat door niet te investeren in deze 

doelgroep er te weinig mensen uitstromen en de uitkeringslasten relatief hoog 

blijven. 

4. De organisatie kan efficiënter. Dat verschillende organisaties zich bezig houden met 

vergelijkbare doelgroepen en vergelijkbare activiteiten staat een efficiënte en 

effectieve uitvoering in de weg. De gemeenten en GR NEF werken samen om 

gezamenlijke re-integratietrajecten te ontwikkelen voor WWB cliënten.  

5. Tenslotte is er nu een kans om noodzakelijke WSW herstructureringsmaatregelen te 

kunnen betalen. Wanneer  vóór 1 mei een beroep wordt gedaan op de 

herstructureringsfaciliteit van het ministerie, ontvangen de gemeenten extra 

middelen om de transitie van de Wsw te kunnen financieren. Deze middelen zijn niet 

voor het afdekken van exploitatietekorten, maar voor het investeren in de 

infrastructuur van de WSW. Uit het fonds kunnen een deel van de kosten voor het 
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ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie WSW worden betaald. Het gaat 

om de kosten die te maken hebben met de herstructurering van de WSW-taken. 

6. Er wordt meer op resultaat georganiseerd. Waar voorheen vooral op wetgeving en 

doelgroepen werd georganiseerd, ligt de nadruk nu op werk en participatie. 
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3. NAAR  NIEUWE KEUZES 

In de WWNV staan de mogelijkheden van mensen centraal. Dit wordt  dan ook, nog meer 

dan voorheen, een centraal punt in het handelen van de gemeenten. Daarnaast wordt 

maximaal gebruikt gemaakt van de kracht van de samenleving. Binnen 5 jaar halveert het 

participatiebudget en neemt de Rijksbijdrage WSW af met 20%. Daarnaast wordt de WSW in 

omvang kleiner tot een derde van het huidige volume. Het is daarom noodzakelijk om 

nieuwe keuzes te maken voor de inzet van het participatiebudget (inclusief de WSW). 

Als iemand op eigen kracht de slag naar een reguliere baan kan maken, dan wordt maximaal 

aanspraak gemaakt op zelfredzaamheid. Als gemeenten kunnen we ons richting deze groep 

terughoudender opstellen en de aandacht en middelen aanwenden voor die groep klanten 

die een extra steuntje in de rug nodig heeft om aan het werk te komen. 

Het is de vraag of er re-integratiemiddelen moeten worden ingezet voor klanten die zijn 

aangewezen op zorg. Een andere mogelijkheid is dat er meer gebruik wordt gemaakt van de 

kracht van de samenleving en maatschappelijke organisaties in Noordeast Fryslân. Voor deze 

groep is niet zozeer het verkrijgen van een reguliere baan aan de orde, maar veel meer het 

creëren van een zinvolle dagbesteding, waarbij er geen sprake is van een dienstverband 

(denk aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). 

Het voorgaande betekent dat het Participatiebudget voornamelijk wordt ingezet voor die 

groepen die naar werk bij een reguliere werkgever moeten worden geleid of in een 

beschutte sfeer nog tot regulier werken in staat zijn.  

Voor de groep mensen die op eigen kracht een reguliere baan kan vinden en de mensen die 

juist een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wordt het participatiebudget in 

principe niet ingezet. Voor deze groepen wordt maximaal gebruik gemaakt van de 

zelfredzaamheid van mensen zelf of andere hulpstructuren die beter aansluiten bij hun 

specifieke zorgvraag. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

Inzet  P-budget (incl. WSW) 

klein     ����   afstand arbeidsmarkt   ����   

 groot 

Eigen kracht 

mensen 

Kracht samen-

leving/ MO’s 
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4. INGREDIENTEN VOOR DE DIENSTVERLENING 

Het voorgaande betekent dat er wordt toegewerkt naar een andere manier van werken en 

organiseren. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1) Nog meer aansluiten bij de vraag van het bedrijfsleven 

Wanneer de gemeenten werkzoekenden (en dan vooral degenen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt) zo regulier mogelijk aan de slag willen krijgen, moeten 

zij zorgen voor een sterkere verbinding met werkgevers in de regio. Dat vraagt om 

duurzame en goede relaties, om ondersteuning die bedrijven “ontzorgen” en om het 

stimuleren van bedrijven om mee te werken aan oplossingen voor burgers in een 

kwetsbare (arbeidsmarkt-)positie.  

 

2) Van mensen vragen om te presteren naar vermogen 

Van iedereen wordt een tegenprestatie naar vermogen gevraagd. In de eerste plaats 

gaat het dan om het vermogen om te werken en zich op werk voor te bereiden. Wie 

kan werken, moet werken en wie over arbeidsvermogen beschikt, moet dit ook 

benutten. Hiervoor wordt indien nodig het loondispensatie-instrument ingezet, ook 

als dat voor de medewerker tijdelijk minder oplevert dan het minimumloon.  

 

In de tweede plaats wordt er om een maatschappelijke bijdrage gevraagd. Wanneer 

het niet lukt om te werken of het arbeidsvermogen te benutten, wordt er van 

mensen gevraagd op een andere manier een maatschappelijke bijdrage te leveren.  

 

De gemeenten vragen mensen een bijdrage naar vermogen te leveren en doen dit 

om twee redenen. Ten eerste omdat er pas sprake is van maatschappelijke deelname 

als mensen aan verwachtingen van anderen moeten voldoen. Ten tweede omdat 

alleen een optimale inzet van vermogens (financiële) middelen geeft om 

dienstverlening te bieden aan mensen die dat echt nodig hebben.  

 

3) Collectief waar het kan, individueel waar het moet 

Wanneer mensen toch ondersteuning nodig hebben, wordt eerst gekeken of dat kan 

door middel van collectieve voorzieningen. Dat is immers goedkoper te organiseren. 

Intensievere en individuele vormen van ondersteuning wordt alleen ingezet wanneer 

dat echt nodig is.  Dat betekent dat dienstverlening gericht wordt ingezet op groepen 

waar de beschikbare schaarse middelen het meest effectief ingezet kunnen worden. 

 

4) Organisatie van dienstverlening op basis van te behalen resultaten 

De uitvoering wordt niet meer georganiseerd op doelgroep of regeling. De manier 

waarop we onze activiteiten organiseren is afhankelijk van het beoogde resultaat. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: 
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• Werk: het optimaal benutten en te gelde maken van arbeidsvermogen (het 

gaat daarbij vooral om de vraag of je in staat bent om een inkomen te 

verwerven of in een regulier werkproces aan prestatienormen te voldoen). 

• Maatschappelijke deelname: het optimaal benutten van het vermogen om 

een maatschappelijke bijdrage te leveren die niet gerelateerd is aan 

productienormen.  

 

5) Gebruik maken van de kracht van organisaties in de regio 

Er zal optimaal gebruik worden gemaakt van de kracht die in de regio aanwezig is.  

In de regio is een infrastructuur aan organisaties aanwezig die een rol (kunnen) 

spelen bij het realiseren van sociale samenhang en leefbaarheid. Deze infrastructuur 

kan worden benut om burgers in de gelegenheid te stellen ook een maatschappelijke 

bijdrage te leveren. Daarnaast kan gebruikt worden gemaakt van organisaties die een 

rol kunnen spelen bij het benutten van het arbeidsvermogen.  
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5. HET WERKPROCES 

Hoe ziet het werkproces er dan in hoofdlijnen uit? Nieuwe klanten melden zich bij een 

Toegang werk en activering. Hier wordt via een grofmazige indicatie voor elke nieuwe klant 

vastgesteld of hij/zij in staat is om aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever, dan wel 

in een productieproces beschut te kunnen werken. Deze indicatie leidt tot een beslissing om 

een klant richting werk te leiden of richting maatschappelijke activering. Hiermee is meteen 

het te behalen resultaat van de te beiden dienstverlening vastgesteld. 

Indien een klant is geïndiceerd voor werk, dan wordt vastgesteld of de klant op eigen kracht 

werk kan vinden of dat er een vorm van ondersteuning door de gemeente nodig is. Als een 

klant op eigen kracht werk kan vinden, wordt er geen individuele begeleiding door de 

gemeenten ingezet. De inzet ligt bij die klanten die arbeidsvermogen hebben en een duwtje 

in de rug nodig hebben om een baan bij een reguliere werkgever te bemachtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien een klant is geïndiceerd voor Maatschappelijke activering, dan wordt vastgesteld of 

de klant in staat is om een zinvolle maatschappelijke activiteit te verrichten in de vorm van 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding. Dit vanuit de gedachte dat 

participatie bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen en het voorkomen van een sociaal 

isolement.  Is een klant niet in staat om actief deel te nemen aan een participatietraject, dan 

wordt hij/zij doorverwezen naar een zorgaanbod. 
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Hiermee ontstaat er een viertal activeringslijnen voor mensen die zich bij de gemeente 

melden voor ondersteuning richting werk en activering. Deze worden hieronder nader 

uitgewerkt. 

Klanten kunnen zich afhankelijk van hun persoonlijke ontwikkeling over de verschillende 

activeringslijnen bewegen. De mate van ondersteuning door de gemeente is hierbij 

afhankelijk van de capaciteiten van de individuele klant. 

Voor de verschillende klanten wordt een facilitaire functie ingericht, waarin alle 

instrumenten richting werk en activering worden gebundeld en dubbelingen in 

werkprocessen en instrumenten zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Ook door het werk te 

organiseren langs het principe ‘wat centraal kan, organiseren we centraal en wat decentraal 

moet, organiseren we decentraal’ kan efficiencywinst worden behaald. De facilitaire functie 

werkt tussen vraag van werkgevers en het aanbod aan werkzoekenden binnen de 

gemeenten. Instrumenten die hiertoe worden ingezet zijn bijvoorbeeld: 

werkgeversbenadering, loondispensatie, detacheringen, ‘Beschut werken’, scholing, training 

en klantmanagement. Deze facilitaire functie werkt dus niet alleen voor burgers, maar ook 

voor werkgevers en maatschappelijke organisaties. Juist het intermediaire karakter van deze 

functie is bepalend voor het succesvol plaatsen van mensen in werk. Voor een goede match 

is immers kennis van de aanbod- en de vraagzijde van de arbeidsmarkt van belang. Tot op 

heden gaat de meeste aandacht van de gemeenten uit naar de uitkeringsgerechtigde. In de 

dienstverlening kan dan ook meer tijd en aandacht voor de werkgever/maatschappelijke 

organisaties worden opgenomen. Dit is nodig om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed 

op elkaar te laten aansluiten. 
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6. DIENSTVERLENINGSCONCEPT 

Vanuit het hiervoor geschetste werkproces worden een viertal activeringslijnen voor burgers 

onderscheiden. Maar bovenal worden er vormen van dienstverlening voor werkgevers 

ingericht. 

1. De werkgever 

Meer dan ooit zullen de gemeenten de banden met werkgevers moeten aanhalen om de 

kansen voor het plaatsen van haar doelgroepen te vergroten. Het zijn immers de werkgevers 

die het rendement op de inspanningen van de gemeenten bepalen. Zij zijn het die mensen al 

dan niet in dienst nemen of werk laten uitvoeren. 

Daarom wordt de werkgever in de dienstverlening ondersteund bij de plaatsing van mensen 

vanuit de doelgroepen van de gemeenten. Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk 

administratieve ballast bij de werkgever vandaan te houden. Verder zal de werkgever bij 

vragen en problemen snel een oplossing geboden moeten worden. Dit veronderstelt een 

gemeentelijke deskundigheid op het gebied van allerlei regelingen en inlevingsvermogen in 

de positie van de werkgever. 

Ook wordt er iets van de werkgevers gevraagd. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen of in het 

geval van subsidierelaties kan meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om 

mensen op werkplekken, werkervaringsplaatsen of leer-werkplekken te plaatsen. 

Naast het plaatsen van klanten bij werkgevers is het voor de gemeenten ook van belang om 

nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dit houdt in dat zij moet zorgen voor een goed 

vestigingsklimaat. Om de werkgelegenheid in de gemeenten te vergroten moet ervoor 

gezorgd worden dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich daar te vestigen. 

Bovendien is er wellicht meer geld beschikbaar voor re-integratie dan het 

participatiebudget. De ISD zou ook meer gebruik kunnen maken van mogelijkheden die 

additionele geldstromen vanuit ESF en O&O fondsen bieden. O&O fondsen zijn Opleidings- 

en Ontwikkelingsfondsen die meestal zijn opgericht door sociale partners in een bepaalde 

branche. Uit deze fondsen kan bijvoorbeeld  scholing voor huidige en nieuwe werknemers in 

de branche worden gefinancierd.  

Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten 

belangrijk. Met deze initiatieven worden de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt 

vergroot. Ook heeft het een preventieve functie door te voorkomen dat jongeren na hun 

opleiding in de uitkering terecht zullen komen. De gemeenten kan gebruik maken van deze 

projecten en ervan leren. 
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2. De burger 

Er zijn vier activeringslijnen voor mensen die zich bij de gemeente melden voor 

ondersteuning richting werk en activering: 

A. Eigen kracht 

De doelgroep die op eigen kracht een baan kan zoeken kan gebruik maken van een 

collectieve voorziening in de vorm van e-coaching. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

studenten die na hun studie een uitkering willen aanvragen. Deze groep wordt 

gedurende een periode van bijvoorbeeld drie maanden verwezen naar het e-

coachingsaanbod, dat tegen weinig kosten de klant kan helpen om een baan te 

vinden. Voor deze groep worden geen werkconsulenten meer ingezet. Op dit 

moment loopt een pilot met het product Nano-I. Nano-I is een E-coachingsproduct 

dat de consulent ondersteunt bij het coachen van klanten. Na afloop van de pilot 

wordt geëvalueerd in hoeverre het product tijdsbesparing oplevert en of het zorgt 

voor een verhoogde uitstroom ten opzichte van voorgaande jaren. De uitkomsten 

van deze evaluatie zullen bepalend zijn voor de manier waarop het product in de 

toekomst wordt ingezet. 

 

Het instrument Work First kan worden ingezet als drempel voor instroom in de 

uitkering, maar ook als een instrument dat de druk op de dienstverlening van de 

werkconsulenten minder groot maakt. Work First trajecten kunnen bij de GR NEF 

worden georganiseerd, wat bovendien een compensatie kan bieden voor het 

productiviteitsverlies van de zittende doelgroep WSW. 

 

B. Arbeidsvermogen 

Tot de doelgroep die nog arbeidsvermogen heeft behoren mensen uit de WWNV en 

de WSW. Het gaat om mensen die kunnen werken onder een arbeidscontract, maar 

daarbij nog wel incidentele of structurele begeleiding nodig hebben. De 

werkconsulenten onderhouden hiervoor binnen de facilitaire functie nauw contact 

met de medewerkers vanuit de werkgeversbenadering. In geval van een mogelijke 

plaatsing wordt bekeken welke instrumenten kunnen of moeten worden ingezet om 

iemand geplaatst te krijgen. 

Hierbij kan uit diverse instrumenten worden gekozen, waarbij het instrumentarium 

van de gemeenten en de GR NEF wordt gebundeld.  

 

Inzet op deze doelgroep is van groot belang voor het resultaat op het inkomensdeel. 

Naar verwachting is de toegevoegde waarde van de werkconsulenten en de 

werkgeversbenadering voor deze doelgroep het grootst. Dat rechtvaardigt ook de 

investering in middelen en menskracht in deze groep. 
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Een belangrijke vraag is wat precies de positie van de GR NEF en de ISD in de nieuwe 

uitvoeringsstructuur zal zijn. 

De volume van het ‘Beschut werken’ binnen de Wsw zal de komende jaren 

teruglopen tot eenderde van het huidige volume, voor zover de absorptiecapaciteit 

van de markt dit toelaat. Van de circa 800 mensen blijft er op een termijn van circa 

15-20 jaar een groep van zo’n 270 personen over. Deze groep zal over het algemeen 

ook een lagere arbeidsproductiviteit hebben dan de huidige WSW-populatie. 

Daardoor zullen zij niet alle werkzaamheden, zoals die nu binnen de GR NEF 

plaatsvinden, kunnen blijven  uitvoeren.  

Er komt op den duur c.q. in beginsel een situatie waarbij de WSW exclusief is 

voorbehouden aan de mensen die zijn geïndiceerd voor ‘Beschut werken’. De overige  

mensen vallen onder de WWNV processen en moeten zo mogelijk bij reguliere 

werkgevers worden ondergebracht. Dit heeft bij ongewijzigd beleid forse 

consequenties voor de positie van de GR NEF. Twee vragen zijn hierbij van belang: 

1. Hoeveel van de huidige arbeidsplaatsen willen de gemeenten in standhouden? 

Op termijn is er in elk geval behoefte aan arbeidsplaatsen voor de doelgroep 

‘Beschut werken’. Naar verwachting zal het op termijn om zo’n 270 

arbeidsplaatsen gaan. Het ligt voor de hand om dit als een minimaal volume te 

beschouwen, alhoewel ook kan worden overwogen om deze infrastructuur onder 

te brengen bij dagbestedingscentra. Anderzijds kan het minimale volume aan 

arbeidsplaatsen worden verhoogd door de doelgroep voor extramurale 

begeleiding te koppelen aan de infrastructuur voor ‘Beschut werken’ vanuit de 

WSW. Er zijn dus verschillende mogelijkheden voor de infrastructuur van het 

‘Beschut werken’: behouden zoals het nu is, uitbreiden of uitbesteden. 

 

2. Is er behoefte aan een aanvullende werk-leerinfrastructuur? 

Van oudsher is de WSW-infrastructuur gebruikt door verschillende doelgroepen 

om arbeidsritme op te doen of een vak te leren. Ook in de toekomst zal er 

behoefte zijn aan een infrastructuur waarbinnen mensen in een reële 

arbeidssituatie actief zijn. Dit kan zijn om een vak te leren, maar ook om in 

afwachting van een baan aan het werk te blijven. Mensen die vanuit de WWNV 

geplaatst zijn bij een reguliere werkgever kunnen immers ook weer uit werk 

terugvallen in een uitkering. Het is dan zaak om ervoor te zorgen dat de 

opgedane werkervaring en het werkritme behouden blijven en te voorkomen dat 

mensen thuis komen te zitten. 

In een aanvullende werk-leerinfrastructuur kunnen mensen tijdelijk verblijven tot 

ze (weer) uitgeplaatst kunnen worden in regulier werk. Voorwaarde voor een 

dergelijke infrastructuur is dat er aanbod is van werk. Een belangrijke vraag is dan 



23 

 

ook of de markt voldoende mogelijkheden biedt om de krimp van de GR NEF op 

te vangen. 

 

C. Maatschappelijke participatie 

De doelgroep die naar een vorm van maatschappelijke participatie wordt geleid, 

kenmerkt zich door het feit dat men een te geringe arbeidsproductiviteit heeft 

(onder de ondergrens van de WSW, d.w.z. loonwaarde <20%) om op de reguliere 

arbeidsmarkt  aan de slag te gaan. Deze groep wordt naar maatschappelijk zinvolle 

activiteiten geleid, zoals die bijvoorbeeld via het maatschappelijk middenveld worden 

aangeboden. Deze organisaties zullen de begeleiding van deze klanten voor hun 

rekening nemen, waardoor de inzet van de werkconsulenten vanuit de gemeenten 

beperkt kan blijven tot het volgen van de ontwikkeling van de klant.  

 

D. Zorg 

De doelgroep die niet in staat is tot het verrichten van participatie-activiteiten 

kenmerkt zich vaak door een complexe zorgvraag of multiproblematiek. Deze groep 

mensen is vaak bekend bij zorginstellingen of andere sectoren binnen de gemeente 

(jeugdzorg, schuldhulpverlening, WMO, etc.). In de huidige uitvoeringspraktijk 

worden deze klanten op afstand gevolgd. Ook in deze activeringslijn beperkt de 

aandacht voor deze klanten zich tot het volgen op afstand, totdat de situatie van een 

klant dermate is verbeterd dat hij of zij voor maatschappelijke participatie kan 

worden opgepakt. Voor deze doelgroep is er dan ook veel meer sprake van 

klantbeheer, dan van begeleiding. 
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7. INRICHTING VAN DE UITVOERINGSSTRUCTUUR 

In deze notitie hebben we de beleidslijnen rond de invoering van de WWNV en de 

herstructurering van de WSW geschetst. Deze leiden tot een dienstverleningsconcept, 

waarbij we ook opnieuw naar de inrichting van de uitvoeringsstructuur moeten gaan kijken. 

De rol en positie van de uitvoeringsorganisaties GR NEF en de ISD DanDon zal moeten 

worden aangesloten op de nieuwe koers. Vooralsnog wordt gedacht aan een drietal 

mogelijkheden voor de inrichting van de nieuwe uitvoeringsstructuur: 

1. Het creëren van één uitvoeringsorganisatie voor alle taken op het terrein van de 

uitkering, werk en maatschappelijke participatie; 

2. Het creëren van twee uitvoeringsorganisaties, die zich concentreren op enerzijds de 

uitkeringstaken en maatschappelijke participatie en anderzijds de toeleiding naar 

betaald werk; 

3. Het creëren van een drietal uitvoeringsorganisaties, die zijn gericht op het 

verstrekken van een uitkering, de toeleiding naar werk boven een loonwaarde van 

30% en het bieden van beschut werk. 

Een voorlopige uitwerking van deze drie opties is weergegeven in de bijlagen. Voor de zomer 

van 2012 zullen de opties nader worden uitgewerkt en ter besluitvorming aan de 

afzonderlijke gemeenteraden worden aangeboden.  

In alle opties zal er binnen de GR NEF in elk geval een aantal maatregelen genomen moeten 

worden die leiden tot een herstructurering van het huidige SW-bedrijf: 

• Ondanks het feit dat een relatief groot deel van de WSW-doelgroep via 

detacheringen of begeleid werken werkt bij een reguliere werkgever wordt ingezet 

om nog meer mensen een werkplek buiten GR NEF te bezorgen. Binnen het zittende 

bestand zal worden onderzocht welke mensen nog via detacheringen kunnen worden 

geplaatst bij een reguliere werkgever. Via de werkgeversbenadering worden deze 

mensen actief naar een baan buiten NEF bemiddeld. Hiermee wordt het volume 

‘Beschut werken’ versneld afgebouwd.  

• De komende jaren zal het volume aan ‘Beschut werken’ gaan krimpen tot ongeveer 

eenderde van het huidige WSW-volume. Nagegaan zal moeten worden welke 

activiteiten in de toekomst nodig zijn om het arbeidsvermogen van toekomstige 

doelgroepen te benutten in een beschutte werkomgeving en welke activiteiten 

moeten worden afgebouwd of worden ingezet om het arbeidsvermogen te 

ontwikkelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mate waarin de activiteiten rendabel 

zijn. Binnen het ‘Beschut werken’ wordt op termijn afscheid genomen van 

activiteiten waar relatief hogere competenties en langere inwerktijden nodig zijn.  
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• Er worden werkplekken gecreëerd om het arbeidsvermogen van mensen te 

ontwikkelen en te benutten. Het gaat hierbij om (tijdelijke) werkplekken voor 

mensen die zich voorbereiden op werk, mensen die (vanwege het gebrek aan direct 

perspectief op werk) aan de slag worden gezet binnen de gemeentelijke 

infrastructuur en om mensen die terug zijn gevallen uit een detacheringbaan en zo 

snel mogelijk weer naar een nieuwe baan geleid moeten worden. Voor deze 

infrastructuur gelden de volgende voorwaarden: 

- het arbeidsvermogen van mensen wordt maximaal benut (opbrengst) en ontwikkeld 

(vergroten arbeidskansen); 

- de werkzaamheden moeten geschikt zijn voor een divers samengestelde doelgroep; 

- de werkplekken zijn tijdelijk en kennen een hoge doorloopsnelheid; 

- er moet flexibel kunnen worden ingespeeld op vragen uit de markt; 

- de overheadkosten moeten laag zijn. 

• Binnen NEF kan verdere efficiencywinst worden geboekt via schaalvoordelen door de 

fusie tussen Trion en Oostergo. Deze zijn op dit moment nog niet volledig benut. 

Verder is er overlap in functies tussen de GR NEF en ISD DanDon. Deze dubbelingen 

moeten worden voorkomen en synergiemogelijkheden tussen beide GR-en moeten 

maximaal worden benut. Zo ligt het voor de hand om staffuncties rond P&O, ICT, 

Financiën en Huisvesting te combineren en kunnen bijvoorbeeld activiteiten rond de 

toegang en de diagnose, de werkgeversbenadering en de begeleiding van mensen 

bijeen worden gebracht. 

De hiervoor genoemde maatregelen kosten geld. Voor de herstructurering van de WSW zijn 

door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. De omvang van deze middelen bedraagt 

landelijk 400 miljoen euro. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. 

hebben hieruit (op basis van hun gezamenlijke taakstelling) een trekkingsrecht van 2,8 

miljoen euro. De deelnemende gemeenten zullen een beroep gaan doen op deze middelen 

om de genoemde maatregelen te financieren en herstructurering mogelijk te maken. 

Daarnaast zullen de gemeenten een eigen financiële bijdrage leveren in de vorm van de 

vereiste cofinanciering voor deze herstructureringsmiddelen. De omvang van deze 

cofinanciering bedraagt voor de drie deelnemende gemeenten in totaal 940.000 euro 

verspreid over de periode 2012-2018. De aanvraag uit de herstructureringsmiddelen betreft 

de maatregelen die genomen worden om de WSW te herstructureren en staan los van de 

vraag op welke wijze de uitvoeringsstructuur uiteindelijk wordt ingericht. 

De keuze om de uitvoeringsstructuur op resultaat in te richten vraagt dat we de juiste 

competenties op de juiste plek organiseren. Dit betekent dat  bij de bemensing van de 

uitvoeringsstructuur wordt geselecteerd op kwaliteit. 

Een specifiek aandachtspunt is de sturingsrelaties tussen de uitvoeringsorganisaties en de 

gemeenten. De gemeenten dragen uiteindelijk de financiële verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de WWNV en de WSW. Dit betekent dat zij grip zullen willen houden op de 
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financiële risico’s die met de uitvoering samenhangen. Bij de herinrichting van de 

uitvoeringsstructuur zal dan een passende inrichting van het toezicht, de verantwoording, 

controle en beheersing worden ontworpen, kortweg ook wel governance-structuur 

genoemd. 
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BIJLAGE: OPTIES VOOR EEN NIEUWE UITVOERINGSSTRUCTUUR 

 

Wanneer een burger zich meldt voor een uitkering wordt er door middel van een diagnose 

beoordeeld of hij/zij in staat is te werken (naar vermogen). Er zijn drie resultaatgebieden 

waar deze burger mee te maken kan krijgen: uitkering & schuldhulpverlening, werk en 

maatschappelijke activering. Deze worden hieronder kort uitgewerkt: 

 

• Bij uitkering & schuldhulpverlening gaat het om rechtmatigheid. Hier wordt 

vastgesteld of iemand recht heeft op een uitkering en worden de uitkeringen 

verstrekt. Doelstelling is om alleen mensen die recht hebben op een uitkering te 

bedienen.   

• Is een burger in staat om te werken, met of zonder ondersteuning, dan valt hij onder 

het competentiegebied ‘werk’, ook wel aangeduid als de doelmatigheidstaak van de 

gemeente. Alle mensen die kunnen werken met een arbeidscontract vallen onder 

deze doelgroep. De sociale werkvoorziening hoort hier dus ook bij. Er kan 

onderscheid worden gemaakt tussen burgers die in staat zijn om op eigen kracht 

werk te vinden en burgers die hierbij nog ondersteuning nodig hebben. 

Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde 

uit te plaatsen. Daarnaast is het zaak om het Beschut werken zo efficiënt mogelijk te 

organiseren.  

• Tenslotte zijn er burgers die niet kunnen werken. Het competentiegebied 

‘maatschappelijke activering’ is op deze doelgroep gericht.  Hier bestaat onderscheid 

tussen mensen  die zich door middel van maatschappelijke participatie in kunnen 

zetten voor de samenleving (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een zinvolle 

dagbesteding) en mensen die zijn aangewezen op zorg.  

Doelstelling is iedereen die onder de ondergrens van de Wsw zit toch een zo zinvol 

mogelijke dagbesteding te bieden 
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Dit is een eerste ruwe schets van de indeling van de nieuwe 

uitvoeringsstructuur:

 
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de uitvoering georganiseerd kan worden. Wij 

beperken ons hier tot een drietal. Vanzelfsprekend zijn er veel meer varianten denkbaar, 

maar de gekozen opties gaan over de kernkeuzes die gemeenten zullen moeten maken rond 

de uitvoeringsstructuur. De drie opties zijn: 

1. Mienskiplike Tsjinstferliening 

2. Organisearje op feardigens 

3. Wurk-Learbedriuw 

Deze opties worden hieronder geïllustreerd en toegelicht.  De opties kunnen worden 

beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Onder elke optie is een tabel weergegeven 

voor de beoordeling. De opties kunnen worden beoordeeld aan de hand van de volgende 

drie aspecten:  

Aspect 

Organisatie  

Is de organisatie ‘lean & mean’ georganiseerd? 

Leidt de organisatie tot kostenbesparingen?  

Is er sprake van reductie van overdrachtsmomenten? 

Worden dubbelingen in de uitvoering voorkomen?  

Wat zijn de verwacht financieel resultaten? 

Passen organisatiecompetenties bij de kerntaken? 

Wat zijn de juridische consequenties? 

Wat zijn de personele consequenties? 

Dienstverlening 

 



29 

 

Welke doelgroepen worden bediend? 

Is er sprake van cultuur- en imagoverschillen? 

Stuurbaarheid 

 

Hoe kunnen risico’s worden beheerd?  

Hoe vindt regie op de uitvoering plaats?   

Beheersbaarheid? 

Bestuurbaarheid? 
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Optie 1: Mienskiplike Tsjinstferliening  

De eerste optie ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit scenario is zijn alle resultaatgebieden in een organisatie (zelfstandige GR) 

ondergebracht. De gemeenten bundelen in dit model de brede dienstverlening voor een 

brede doelgroep in één organisatie. De kerntaken van deze organisatie zijn: 

• het rechtmatig verstrekken van uitkeringen,  

• het zoveel mogelijk aan het werk krijgen van de gemeentelijke doelgroepen tegen 

een zo hoog mogelijke loonwaarde 

• het bieden van zinvolle maatschappelijke activiteiten voor die doelgroepen die onder 

de ondergrens van de Wsw zitten. 

Bij deze optie wordt voor een doelgroep gekozen die in elke geval de WWNV en de WSW 

omvat. Overwogen kan worden om ook doelgroepen vanuit de AWBZ extramurale 

begeleiding te gaan bedienen. Deze groep heeft echter wel andere kenmerken dan de WSW-

doelgroepen en zij zullen zonder enige vorm van productienorm of werkdruk een 

activiteitenaanbod moeten krijgen die afwijkt van hetgeen nu plaatsvindt binnen de GR NEF. 

De dienstverlening heeft betrekking op mensen met een geringe en mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

De dienstverlening voor deze mensen bestaat uit het verzorgen van maatschappelijke 

participatie, werk en (zonodig) een uitkering. Hiermee worden alle reachtmatigheids- en 

doelmatigheidstaken in één uitvoeringsorganisatie ondergebracht. Door gerichte begeleiding 

Gemeente Dantumadiel Gemeente Dongeradeel Gemeente Kollumerland c.a. 
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worden mensen klaargestoomd voor werk in het reguliere bedrijfsleven en vervolgens waar 

mogelijk uitgeplaatst. Mensen die dicht op de arbeidsmarkt staan worden direct in 

bemiddeling geplaatst, daar vindt geen aanbodversterking plaats. Het enige instrument dat 

aan deze doelgroep wordt aangeboden is e-dienstverlening.  De doelgroepen voor de Wsw 

wordt een beschutte werkplek geboden. De uitvoeringsorganisatie bewerkt bij deze optie de 

zogenaamde ‘maakmarkt’ en de ‘mensmarkt’. Dat wil zeggen dat men werk binnenhaalt 

voor beschut werken en aanbodversterkende trajecten en ook banden opbouwt met 

werkgevers met als primair doel om mensen zo regulier mogelijk en tegen een zo hoog 

mogelijke loonwaarde uit te plaatsen. Overwogen kan worden om de dienstverlening voor 

de deelnemende gemeenten uit te breiden met allerlei uitvoerende werkzaamheden voor 

gemeenten (groen, grijs, post, schoonmaak, etc.). Dit om kosten bij de gemeenten te 

besparen en de doelgroepen binnen de organisatie maximaal in te zetten. 

De gemeenten sturen bij deze optie de uitvoering aan op basis van beleidsregie (de ‘wat’-

vraag) en maken hierover afspraken met de uitvoeringsorganisatie. De gemeenten 

concentreren zich hierbij op het strategisch beleid en zullen dit vorm moeten geven; het 

uitvoeringsbeleid wordt binnen de uitvoeringsorganisatie (GR) gemaakt. Gemeenten dienen 

hun beleidsregie wel goed te regelen. In samenhang met  onderwijs-, economisch-  en 

ruimtelijk beleid zijn er verdere synergie te behalen. 

De uitvoeringsorganisatie bepaalt op klantniveau welk traject moet worden ingezet. De basis 

voor de gemeentelijke regie wordt gevormd door een prestatiecontract, waarin is vastgelegd 

welke resultaten geleverd moet worden. De resultaten hebben betrekking op de mate 

waarin de organisatie er in slaagt om het beroep op een uitkering terug te dringen (het 

inverdieneffect bij de gemeente). Voor de doelgroep Wsw worden afspraken gemaakt die 

meer gericht zijn op het bieden van een kostenefficiënte, bedrijfsmatige en veilige 

werkomgeving.  

Doordat alle dienstverlening in een organisatie is geconcentreerd worden ook de financiële 

risico’s geconcentreerd. Dit stelt hoge eisen aan de governance-structuur van de 

uitvoeringsorganisatie. 

De uitvoeringsorganisatie werkt voor alle doelgroepen. De participatiebudgetten voor 

gemeenten lopen de eerstkomende jaren echter fors terug. Dit betekent dat de 

uitvoeringsorganisatie zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd zal moeten worden 

om een participatie-aanbod voor de brede doelgroep te kunnen blijven bieden.  

Bij deze optie voert de gemeente geen werk- in inkomenstaken meer uit. De gemeente 

beperkt zich tot de regie op de uitvoeringsorganisatie. Zij stuurt op de (strategische) 

beleidsdoelen en niet meer op de uitvoering. Concreet betekent dit dat de 

consulenten/begeleiders vanuit ISD DanDon en GR NEF opgaan in de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het aantal overdrachtsmomenten wordt 

teruggedrongen en er nog met één klantvolgsysteem wordt gewerkt. Dit leidt tot 
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kostenbesparingen bij de gemeente. Dat zal echter onvoldoende zijn om de volle omvang 

van de bezuinigingen op te vangen. Doordat ook het inverdieneffect binnen de 

uitvoeringsorganisatie valt kan wellicht wel kostenneutraal worden geopereerd. Dit is echter 

sterk afhankelijk van de mate waarin bijstandsgerechtigden naar werk worden uitgeplaatst. 

Er is een bij de veranderende doelstelling passende GR nodig en dus zal de huidige GR van 

GR NEF of ISD Dan Don moeten worden herzien. In feite kun je spreken van een integratie 

van de beide gemeenschappelijke regelingen. 

In de organisatie van het werk zal de nodige flexibiliteit moeten worden ingebouwd om 

budgettaire ontwikkelingen (groei en krimp van participatiebudgetten) en ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt (overschot en tekort aan personeel) te kunnen opvangen. Dat kan door toe 

te werken naar een minimale basisstructuur (infrastructuur voor de WSW en beperkte 

begeleidingscapaciteit) waarbinnen het Beschut werken wordt uitgevoerd. Op basis van 

beschikbare budgetten wordt geïnvesteerd in taken voor de overige doelgroepen, die tegen 

een zo hoog mogelijke loonwaarde op de arbeidsmarkt moeten worden uitgeplaatst. Dit met 

als doel om een maximaal inverdieneffect te krijgen. Alle middelen en activiteiten ten 

behoeve van deze overige doelgroepen worden ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie. 

Aangezien de uitvoeringsorganisatie de WWNV-doelgroep uitplaatst kan een prestatieprikkel 

worden gezet op het tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde uitplaatsen van mensen. 

Door de uitvoeringsorganisatie te laten meeprofiteren van het inverdieneffect (de 

besparingen op het inkomensdeel) creëren de gemeenten een prikkel voor de 

uitvoeringsorganisatie om de uitkeringslast voor gemeenten zoveel mogelijk te beperken en 

zoveel mogelijk mensen uit te plaatsen tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde. Hiermee 

worden de uitvoeringsorganisatie- en gemeentebelangen met elkaar verenigd. 

De juridische en personele consequenties van deze optie zijn in elk geval: 

- we gaan van twee uitvoeringsorganisaties naar één 

- er zal personeel overgaan van 1 of 2 GR-en naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie 

- tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de ISD / GR NEF bestaan 

cultuur- en imagoverschillen die overbrugt zullen moeten worden. Daarnaast bestaan 

er imago-verschillen naar de markt toe. 
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Aspect  

Organisatie   

 

‘lean & mean’? De taken worden gebundeld in 1 uitvoeringsorganisatie 

Kostenbesparingen?  Ja 

Reductie van overdrachtsmomenten? Ja 

Dubbelingen voorkomen?  Ja 

Verwacht financieel resultaat? Budgetneutraal, op termijn voordeel  

Passen competenties bij kerntaken? Via selectie passend te maken 

Juridische consequenties? Taken GR NEF/GR DanDon aanpassen 

Personele consequenties? Verschuivingen op competenties 

Dienstverlening 

 

 

Doelgroepen? WWNV, WSW en mogelijk AWBZ 

Cultuur- en imago 1 organisatie naar buiten toe 

Stuurbaarheid 

 

 

Risicobeheersing?  Risico’s in 1 uitvoeringsorganisatie: governance 

Regie op de uitvoering?   Aansturen via prestatiecontract: beleidsregie. 

Beheersbaarheid? Via vastgelegde normen en stevige governancestructuur 

Bestuurbaarheid? Beperkte bestuurlijke drukte 
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Optie 2: Organisearje op feardigens 

De tweede optie ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze optie wordt er op competenties georganiseerd. Ieder doet waar hij/zij het best in is. 

Dit zal tot betere uitvoeringsresultaten moeten leiden. Dubbelingen in functies en 

infrastructuur binnen de competentiegebieden worden weggesaneerd. Hiermee ontstaat 

een besparing op uitvoeringskosten. Door op competenties te organiseren is de verwachting 

dat het inverdieneffect maximaal is en dat voor de overige taken meer efficiency kan worden 

bereikt. Verder efficiencywinst is te behalen door alle staffuncties binnen de beide GR-en te 

combineren in een shared service center, dat voor beide organisaties werkt. Dit vanuit het 

uitgangspunt dat centraal wordt georganiseerd wat centraal kan en dat decentraal wordt 

georganiseerd wat decentraal moet. 

De sociale dienst is wettelijk verplicht de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van 

uitkeringen  te nemen (de rechtmatigheidstaken). In deze optie zal de ISD dan ook de 

uitvoering van uitkering & schuldhulpverlening op zich nemen.  

De ISD neemt ook de groep ‘maatschappelijke activering’ voor haar rekening. Deze groep 

kan (deels) begeleid worden vanuit de WMO gedachte. Het is mogelijk dat sommige mensen 

ook al bekend zijn bij de WMO. Door beide wetten (WWNV en WMO) op elkaar af te 

stemmen krijgt de ISD mogelijke overlap in beeld en kan hier in de begeleiding rekening mee 

gehouden worden. Een variant is dat GR NEF de groep ‘maatschappelijke activering’ voor 

haar rekening neemt en de ISD meer de ‘zorgklanten’ oppakt. De GR NEF pakt deze 

doelgroep in een separate afdeling op vanwege het feit dat van deze doelgroep geen 

productiecapaciteit meer mag worden verwacht.  
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De GR NEF kan zich gaan richten op de mensen met arbeidsvermogen. Het gaat hierbij om 

mensen vanuit de WWNV en de WSW. NEF begeleidt zowel de mensen die op eigen kracht 

aan het werk kunnen komen en mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Er worden 

zo min mogelijk middelen ingezet op de groep die op eigen kracht aan het werk kan komen. 

Hier moet gedacht worden aan e-dienstverlening. De dienstverlening van de mensen die 

naar werk moeten worden geleid bestaat uit aanbodversterking. Door gerichte begeleiding 

worden mensen klaargestoomd voor werk in het reguliere bedrijfsleven of kunnen ze hun 

positie in Beschut werken minimaal handhaven. De uitplaatsing gebeurt via de 

werkgeversbenadering binnen de GR NEF. Accountmanagement vanuit het werkplein en de 

huidige GR NEF worden hierbij samengevoegd. De doelgroep voor de WSW worden in deze 

optie door de GR NEF bediend en de AWBZ via de gemeente. GR NEF bewerkt bij deze optie 

de zogenaamde ‘maakmarkt’ en de ‘mensmarkt’. 

De gemeenten sturen bij deze optie de uitvoering aan op basis van beleidsregie (de ‘wat’-

vraag) en maken hierover afspraken met beide uitvoeringsorganisaties GR NEF en ISD 

DanDon. Beide organisaties bepalen op klantniveau wat er moet gebeuren. De basis voor de 

gemeentelijke regie richting de beide uitvoeringsorganisaties wordt gevormd door een 

prestatiecontract, waarin is vastgelegd welke resultaten geleverd moet worden.  

Door alles op competenties te organiseren worden de financiële risico’s gespreid. De 

risicobeheersing op het inkomensdeel ligt bij de ISD, de risicobeheersing op het 

participatiebudget ligt bij GR NEF. De risico’s bij Maatschappelijke participatie liggen bij de 

ISD of (in het geval maatschappelijke activering door GR NEF wordt uitgevoerd) bij ISD en GR 

NEF. 

De participatiebudgetten voor gemeenten lopen de eerstkomende jaren fors terug. Dit 

betekent dat beide uitvoeringsorganisaties zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd 

zullen moeten worden om een participatie-aanbod voor een brede doelgroep te kunnen 

blijven bieden.  

De statuten van de beide gemeenschappelijke regelingen moeten bij deze optie mogelijk 

worden aangepast aan de veranderende taken.  

In de uitvoeringsorganisaties van het werk moet de nodige flexibiliteit moeten worden 

ingebouwd om budgettaire ontwikkelingen (groei en krimp van participatiebudgetten) en 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (overschot en tekort aan personeel) te kunnen 

opvangen. Dat kan door op termijn toe te werken naar een minimale basisstructuur  en op 

basis van beschikbare budgetten en veranderende taken te overwegen om extra capaciteit 

bij te schakelen voor de werk- en maatschappelijke activeringstaken.  

GR NEF verdient in deze optie geld enerzijds via het leveren van diensten en het maken van 

producten en anderzijds via het leveren van re-integratiediensten aan de doelgroepen vanuit 

de gemeenten. Of het genoeg is om een kostendekkende exploitatie te krijgen is nog maar 

de vraag. Het rendement van haar activiteiten valt namelijk voor een groot deel in het 
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inverdieneffect op het inkomensdeel bij de gemeenten. GR NEF profiteert daar niet direct 

van. Gemeenten kunnen overwegen om vanuit het inverdiende budget middelen 

beschikbaar te stellen om in te zetten bij GR NEF en voor maatschappelijke activering. 

De juridische en personele consequenties zijn in elk geval: 

- De taken van de gemeenschappelijk regelingen zullen moeten worden aangepast 

- Personeel wordt ingezet op competenties: er zullen dus mensen over moeten 

stappen en er wordt geselecteerd op kwaliteit. 

- Tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de ISD / GR NEF bestaan 

cultuur- en imagoverschillen die overbrugt zullen moeten worden. Daarnaast bestaan 

er imagoverschillen naar de markt.  

 

Aspect  

Organisatie   

 

‘lean & mean’? De taken worden verdeeld over twee 

uitvoeringsorganisaties 

Kostenbesparingen?  Ja 

Reductie van overdrachtsmomenten? Ja 

Dubbelingen voorkomen?  Ja 

Verwacht financieel resultaat? De rechtmatigheidstaken en doelmatigheidstaken zijn in 

twee uitvoeringsorganisaties  belegd.  

Passen competenties bij kerntaken? Via selectie passend te maken 

Juridische consequenties? Beperkte aanpassing taken GR NEF en ISD DanDon  

Personele consequenties? Beperkt 

Dienstverlening 

 

 

Doelgroepen? ISD: WWNV en AWBZ 

NEF: WWNV, WSW 

Cultuur- en imago Verschillen per uitvoeringsorganisatie 

Stuurbaarheid 

 

 

Risicobeheersing?  Risico’s verdeeld over 2 uitvoeringsorganisaties 

Regie op de uitvoering?   Twee GR-en aansturen via prestatiecontracten 

Beheersbaarheid? Via vastgelegde normen en stevige governancestructuur 

Bestuurbaarheid? Bestuursdrukte vergelijkbaar met huidige situatie. 
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Optie 3: Wurk-Learbedriuw 

De derde optie komt overeen met het model uit het contourenplan en ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit scenario komt er een leer-werkbedrijf (WLB) voor klanten met een loonwaarde tussen 

de 30 en 100%. Dit moet een organisatie worden die zowel integraal de WWNV uit kan 

voeren als de beweging van binnen naar buiten voor de huidige WSW populatie met een 

loonwaarde >30%.  De loongrens van 30% is een grens waarvan wordt aangenomen dat 

hieronder geen mensen meer naar reguliere werkgevers kunnen worden geleid. De praktijk 

zal telkens moeten uitwijzen of deze grens daadwerkelijk op 30% ligt of dat deze grens 

afhankelijk is van andere in de persoon gelegen factoren dan wel ervaringen in de regio en 

veranderende arbeidsmarktomstandigheden. Het leer-werkbedrijf ontstaat uit onderdelen 

van de GR NEF en de ISD. 

Voor beschut werken (WSW loonwaarde <30%) komt er een aparte kleinschalige organisatie 

(BWO). Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt met de WMO en welzijn. Naast beschut 

werken, vindt hier ook dagbesteding en zorg plaats.  

Met deze tweedeling op het competentiegebied ‘werk’ wordt afgeweken van de 

uitgangspunten uit de hoofdlijnennotitie, waarin wordt ingezet op organiseren op resultaat 

en op competenties om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen. Uitgangspunt is dat van 

iedereen wordt verwacht dat hij/zij naar maximaal vermogen wordt ingezet.  

De ISD voert de inkomenstaken uit en kan door schaalvergroting efficiencywinst creëren. 

Hierbij kan gedacht worden aan de samenwerking met Kollumerland en andere gemeenten 

in de regio. De WSW-doelgroep wordt verspreid over twee verschillende 

uitvoeringsorganisaties. De doelgroepen met een arbeidsproductiviteit >30% en de 

Gemeente Dantumadiel Gemeente Dongeradeel Gemeente Kollumerland 
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doelgroepen die daar onder zitten worden gescheiden. Dit heeft behoorlijke consequenties 

voor het financieel rendement van beide organisaties. Met name in het ‘Beschut werken’ zal 

het moeilijk zijn om een kostendekkende exploitatie te bereiken omdat er  nauwelijks of 

geen productienormen kunnen worden opgelegd. De kosten in het ‘Beschut werken’ zijn 

nauwelijks beïnvloedbaar en daardoor ook lastig te beheersen. Waar in de andere opties nog 

rendement op andere activiteiten kan worden gecreëerd is dat in dit model niet reëel. Het 

Werkleerbedrijf kan wellicht wel kostendekkend opereren, maar heeft geen infrastructuur 

tot haar beschikking om mensen die tijdelijk uitvallen in werk op te vangen. Mensen die 

uitvallen in detacheringen komen dan tijdelijk thuis te zitten in afwachting van herplaatsing. 

Bij de WSW-ers lopen in dat geval de loonkosten wel gewoon door. 

Kostenbesparingen worden in dit model nauwelijks bereikt. Wel wordt uitgegaan van een 

hoger rendement op het Werkleerbedrijf. Tussen beide organisaties zal afstemming gezocht 

moeten worden over de doorstroom van doelgroepen, de verantwoording over de 

uitvoering van de Wsw richting het Ministerie SZW, de besteding van het participatiebudget, 

de uitvoering van CAO-afspraken rond de WSW, etc.  

De BWO neemt de groep ‘maatschappelijke activering’ en ‘beschut werken’ voor haar 

rekening. Deze groep wordt maatschappelijk zinvolle activiteiten aangeboden en kan (deels) 

begeleid worden vanuit de WMO gedachte. Het is mogelijk dat sommige mensen ook al 

bekend zijn bij de WMO. Door de WSW, WWNV en WMO (AWBZ-taken) op elkaar af te 

stemmen krijgt de BWO mogelijke overlap in beeld en kan hier in de begeleiding rekening 

mee gehouden worden.  

Het WLB kan zich gaan richten op de mensen met een arbeidsproductiviteit boven de 30%. 

Het gaat hierbij om mensen vanuit de WWNV en de WSW. Het WLB begeleidt zowel de 

mensen die op eigen kracht aan regulier werk kunnen komen en mensen die daarbij 

ondersteuning nodig hebben. Er worden zo min mogelijk middelen ingezet op de groep die 

op eigen kracht aan het werk kan komen. Hier moet gedacht worden aan e-dienstverlening. 

De dienstverlening van de mensen die naar werk moeten worden geleid bestaat uit 

aanbodversterking. Door gerichte begeleiding worden mensen klaargestoomd voor werk in 

het reguliere bedrijfsleven. De uitplaatsing gebeurt via de werkgeversbenadering. Het WLB 

bewerkt bij deze optie de zogenaamde ‘mensmarkt’ en de BWO de ‘maakmarkt’. Het WLB 

heeft nauwelijks fysieke infrastructuur nodig. De BWO zal wel huisvesting en faciliteiten 

moeten hebben om mensen werk te bieden. 

De gemeenten sturen bij deze optie de uitvoering aan op basis van beleidsregie (de ‘wat’-

vraag) en maken hierover afspraken met beide uitvoeringsorganisaties. Beide organisaties 

bepalen op klantniveau wat er moet gebeuren. De basis voor de gemeentelijke regie richting 

de beide uitvoeringsorganisaties wordt gevormd door een prestatiecontract, waarin is 

vastgelegd welke resultaten geleverd moet worden.  



39 

 

De participatiebudgetten voor gemeenten lopen de eerstkomende jaren fors terug. Dit 

betekent dat beide uitvoeringsorganisaties zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd 

zal moeten worden om een participatie-aanbod voor een hun doelgroepen te kunnen blijven 

bieden.  

De statuten van de beide gemeenschappelijke regelingen moeten bij deze optie worden 

aangepast aan de veranderende taken. De derde uitvoeringsorganisatie zal een iegen 

juridische strcutur moeten hebben. 

In de uitvoeringsorganisaties van het werk de nodige flexibiliteit moeten worden ingebouwd 

om budgettaire ontwikkelingen (groei en krimp van participatiebudgetten) en 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (overschot en tekort aan personeel) te kunnen 

opvangen. Dat kan door op termijn toe te werken naar een minimale basisstructuur  en op 

basis van beschikbare budgetten en veranderende taken overwegen om extra capaciteit bij 

te schakelen voor de werk- en maatschappelijke activeringstaken.  

De BWO moet in deze optie kostendekkend proberen te opereren door met een groep 

mensen met een zeer beperkte verdiencapaciteit toch voldoende toegevoegde waarde te 

creëren om de kosten te kunnen afdekken. In de praktijk zal dit zeer lastig zijn. Dit heeft 

enerzijds te maken met de relatief hoge loonkosten van het zittende WSW-personeel en 

anderzijds met de zeer beperkte toegevoegde waarde op de werkzaamheden die voor deze 

doelgroep in de toekomst overblijven. Het WLB zal haar rendement moeten halen via het 

leveren van re-integratiediensten aan de doelgroepen vanuit de gemeenten. Of het genoeg 

is om een kostendekkende exploitatie te krijgen is nog maar de vraag. Het rendement van 

haar activiteiten valt namelijk voor een groot deel in het inverdieneffect op het 

inkomensdeel bij de gemeenten. Het WLB profiteert daar echter niet direct van. Gemeenten 

kunnen overwegen om vanuit het inverdiende budget middelen beschikbaar te stellen om in 

te zetten bij zowel het WLB als de BWO. 

De juridische en personele consequenties zijn in elk geval: 

- De taken van de gemeenschappelijk regelingen zullen moeten worden aangepast en 

er zal een derde uitvoeringsorganisatie moeten worden vormgegeven 

- Personeel wordt ingezet op competenties: er zullen dus mensen over moeten 

stappen 

- Doelgroepen moeten worden overgeheveld op basis van hun (geschatte) 

arbeidsproductiviteit). Vooral bij de doelgroep onder de 30% zal dit op weerstand 

gaan stuiten. 

- Er bestaan cultuur- en imagoverschillen die overbrugt zullen moeten worden.  
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Aspect  

Organisatie   

 

‘lean & mean’? De taken worden verdeeld over drie 

uitvoeringsorganisaties 

Kostenbesparingen?  Niet als gevolg van de structuur 

Reductie van overdrachtsmomenten? Nee 

Dubbelingen voorkomen?  Nee 

Verwacht financieel resultaat? Verschilt sterk per uitvoeringsorganisatie 

Passen competenties bij kerntaken? Via selectie passend te maken 

Juridische consequenties? Taken GR NEF en GR DanDon aanpassen, nieuwe GR 

opzetten 

Personele consequenties? Wsw-populatie splitsen 

Dienstverlening 

 

 

Doelgroepen? ISD: uitkering WWNV-ers 

W/L: >30% loonwaarde 

BW: <30% loonwaarde 

Cultuur- en imagoverschillen? Verschillen per uitvoeringsorganisatie 

Stuurbaarheid 

 

 

Risicobeheersing?  Risico’s verdeeld over 3 uitvoeringsorganisaties 

Regie op de uitvoering?   Drie GR-en aansturen via prestatiecontracten 

Beheersbaarheid? Via vastgelegde normen en stevige governancestructuur 

Bestuurbaarheid? Veel bestuurlijke drukte 
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BIJLAGE: CIJFERS 

 

Doelgroepen 

Opmerking: de gemeente Ferwerderadiel maakt deel uit van de ISD Noardwest Fryslân. 

 

* Waarvan circa 90 WSW medewerkers beschut buiten (bijvoorbeeld schoonmakers gemeentehuizen) 

 

Bronnen: WWB (CBS), WSW (POR), Wajong (Atlas SV UWV) 

Doelgroep WWNV en 

WSW 

WWB (<65 jr) WSW (incl beg 

werken) 

Wajong  

nieuwe instr 

Totaal 

Dantumadiel  360 222 8 590 

Dongeradeel  430 349 8 787 

Kollumerland c.a. 200 153 6 359 

Ferwerderadiel  120 61 3 184 

Ameland 0 21 0 21 

Schiermonnikoog 0 1 0 1 

Totaal  1.110 807 25 1.942 

 Beschut werken 

(binnen en buiten) 

Begeleid 

werken 

Deta-

chering 

Totaal Wachtlijst 

Dantumadiel  140 19 63 222 53 

Dongeradeel  219 24 106 349 52 

Kollumerland c.a. 114 11 28 153 21 

Ferwerderadiel 38 7 16 61 5 

Ameland 6 0 15 21 6 

Schiermonnikoog 1 0 0 1 0 

Totaal  518* 61 228 807 137 
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Budgetten 

Meerjarenbegroting NEF: 

Bron: Begroting 2012 NEF 

 

Dantumadiel 

Participatiebudget 
Uit adviesnota participatiebudget: besteding participatiebudget Dantumadiel/Dongeradeel volledig 

budgetneutraal in 2011  

 

 

 

Inkomensdeel 

Dongeradeel 

Participatiebudget: 

x 1.000 2012 2013 2014 2015 

Rijksbijdrage excl BW 17528 16144 14971 13637 

Rijksbijdrage BW incl bonus 1520 1522 1410 1418 

Rijksbijdrage totaal 19048 17666 16381 15055 

Opbrengst bedrijf 5317 5370 5424 5478 

Totale inkomsten (rijksbijdrage + opbrengst) 24365 23036 21805 20533 

     

Kosten bedrijf 6408 6335 6381 6428 

Loonkosten WSW 20607 19932 19270 18622 

Totale kosten 27015 26267 25651 25050 

     

Totale inkomsten - kosten -2650 -3231 -3846 -4517 

Vrijval 312 175 51 0 

Tekort (komt overeen met resultaat voor 

gemeentelijke bijdrage) -2338 -3056 -3795 -4517 

Dantumadiel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 1.672.340 1.605.180 1.658.620 1.850.264 1.848.615 1.668.985 

Inkomsten 4.614 7.233 21.476 8.852 31.433 nb 

Meegenomen 212.070 652.951 971.943 1.243.965 462.566 nb 

Beschikbaar budget 1.884.410 2.258.131 2.630.563 3.094.229 2.311.181 nb 

Uitgaven 1.236.073 1.293.421 1.295.541 1.638.062 2.329.288 nb 

Overschot/tekort 652.951 971.943 1.356.498 1.465.019 13.326 nb 

Dantumadiel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 4.465.777 3.950.530 3.858.570 3.828.580 4.519.640 4.604.919 
Inkomsten 168.687 276.408 171.608 198.833 134.399 nb 
Budget + inkomsten 4.634.464 4.226.938 4.030.178 4.027.413 4.654.039 nb 
Uitgaven 4.703.795 4.585.661 4.207.354 4.423.078 5.027.341 nb 
Overschot/tekort -69.331 -358.723 -177.176 -395.665 -373.302 nb 

Dongeradeel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 1.891.796 1.854.927 1.974.624 2.423.738 2.374.345  2.265.453 

Inkomsten 4.959 91.417 13.959 15.484 40.354  nb 

Meegenomen 970.757 1.418.847 1.391.195 1.480.968 605.934 nb 

Beschikbaar budget 2.862.553 3.273.774 3.365.819 3.904.706 2.980.279  nb 

Uitgaven 1.205.978 1.024.344 1.013.022 2.045.480 3.100.893  nb 

Overschot/tekort 1.661.534 2.340.847 2.366.756 1.874.710 -80.260 nb 
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Inkomensdeel: 

 

 

 

 

Kollumerland c.a. 

Participatiebudget: 

 

Inkomensdeel: 

Kollumerland c.a. 

Participatiebudget: 

 

Dongeradeel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 5.755.256 4.905.394 4.734.422 4.583.069 5.780.553 6.020.224 

Inkomsten 207.388 290.754 246.942 99.075 177.535 nb 

Budget + inkomsten 5.962.644 5.196.148 4.981.364 4.682.144 5.958.088 nb 

Uitgaven 5.902.740 5.498.734 5.173.732 5.635.826 6.256.500 nb 

Overschot/tekort 59.904 -302.586 -192.368 -953.682 -298.412 nb 

Kollumerland c.a. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 1.112.265 1.049.980 1.037.918 1.110.343 1.113.111 947.569 

Inkomsten 0 28.769 0 0 15 nb 

Meegenomen 568.401 834.199 787.485 778.439 277.586 nb 

Beschikbaar budget 1.680.666 1.884.179 1.825.403 1.888.782 1.390.697 nb 

Uitgaven 745.347 1.002.951 863.798 1.456.315 1.225.116 nb 

Overschot/tekort 935.319 909.997 961.605 432.467 165.596 nb 

Kollumerland c.a. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 2.526.082 2.183.440 2.148.304 1.982.823 2.557.842 2.633.688 

Inkomsten 137.815 83.528 102.523 76.804 584.584 nb 

Budget + inkomsten 2.663.897 2.266.968 2.250.827 2.059.627 3.142.426 nb 

Uitgaven 2.519.655 2.373.193 2.281.519 2.489.853 3.317.489 nb 

Overschot/tekort 144.242 -106.225 -30.692 -430.226 -175.063 nb 

Ferwerderadiel 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget x 717.096 698.517 743.725 642.122 653.163 

Inkomsten x 1.355 0 0 55994 nb 

Meegenomen x ? 537.822 499.999 185.931 nb 

Beschikbaar budget x 1.272.618 1.236.338 1.243.725 828.054  nb 

Uitgaven x 697.422 736.339 936.323 674.516  nb 

Overschot/tekort x 576.551 499.999 307.402 209.532 nb 

Ferwerderadiel 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 



44 

 

Inkomensdeel: 
 

* In 2006 werd er ongedifferentieerd uitgekeerd naar intergemeentelijke sociale diensten. In de jaren erna 

wordt het geld uitgekeerd aan de afzonderlijke gemeenten. 

 

Ameland 

Participatiebudget: 

 

 

 

 

 

Inkomensdeel:  

 

Schiermonnikoog 

Participatiebudget:  

Budget x 1.344.963 1.309.649 1.178.684 1.287.269 1.467.730 

Inkomsten x 103.659 85.491 72.917 166.095 nb 

Budget + inkomsten x 1.448.622 1.395.140 1.251.601 1.453.364 nb 

Uitgaven x 1.354.374 1.188.895 1.343.762 1.752.178 nb 

Overschot/tekort x 94.248 206.245 -92.161 -298.814 nb 

Ameland 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 

129.626 114.818 98.286 118.498 

             

91.829  66.679 

Inkomsten 0 81.452 0 35.342 0 nb 

Meegenomen 86.027 72.695 86.113 73.714 29.625 nb 

Beschikbaar budget 

215.653 187.513 184.399 192.212 

           

121.453 nb 

Uitgaven 

142.958 153.284 97.641 134.371 

           

116.065  nb 

Overschot/tekort 72.695 115.681 86.758 93.183 5.388 nb 

Ameland 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 138.842 106.339 103.630 93.266 81.710 54.190 

Inkomsten 0 37.625 868 1.450 0 nb 

Budget + inkomsten 138.842 143.964 104.498 94.716 81.710 nb 

Uitgaven 112.389 100.612 92.302 71.655 53.280 nb 

Overschot/tekort 26.453 43.352 12.196 23.061 28.430 nb 

Schiermonnikoog 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 

38.934 38.432 34.579 39.335 

             

32.546  196.342 

Inkomsten 0 0 0 0 0 nb 

Meegenomen 30.665 29.201 28.824 25.934 9.834 nb 

Beschikbaar budget 

69.599 67.633 63.403 65.269 

             

42.380  nb 
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Inkomensdeel: 

 

Bron voor cijfers participatiebudget en inkomensdeel: Ministerie SZW. 

Toelichting: 

a. Bij het werkdeel/participatiebudget is er vanaf 2009 sprake van een trendbreuk van 

vanwege de invoering van het participatiebudget. 

b. Bij het inkomensdeel is er vanaf 2010 sprake van een trendbreuk vanwege de 

invoering van het budget BUIG. 

Uitgaven 

19.584 20.334 17.244 24.985 

             

34.612  nb 

Overschot/tekort 50.015 47.299 46.159 40.284 7.768 nb 

Schiermonnikoog 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budget 54.986 37.757 34.961 31.465 21.759 26.724 

Inkomsten 7.216 1.708 5.411 1.119 146 nb 

Budget + inkomsten 62.202 39.465 40.372 32.584 21.905 nb 

Uitgaven 32.796 10.453 4.657 21.062 65.290 nb 

Overschot/tekort 29.406 29.012 35.715 11.522 -43.385 nb 


