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Inleiding 

• In opdracht van de Programmaraad wordt gewerkt aan een rekenmodel 
voor een kwantitatieve uitwerking van  de werking van de Participatiewet.  

• Dit rekenmodel geeft per gemeente inzicht in de omvang van de 
doelgroepen, budgetten en verwachte uitgaven.  

• Gemeenten en Wsw-bedrijven kunnen het model gebruiken om inzicht te 
krijgen in de doorwerking van maatregelen op volumes en uitgaven.  

• Doel: gevoel voor verhoudingen geven en helpen bij het prioriteren. 

• Het blijft uiteraard een model: een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid. 

 



Concept van het model 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT

Uitgangs-
situatie: 

volumes en 
budgetten

Knoppen/ 
maatregelen

Nieuwe
situatie: 

volumes en 
uitgaven

Saldi en 
mutaties 

t.o.v. 
uitgangssitua

tie

Gemeente X



Doelgroepindeling MvT 

• WWB-oud 

• Zittend bestand WSW 

• Nieuwe doelgroepen:  

– Begeleiding regulier  (werken onder begeleiding bij reguliere werkgever; drie 
er uit twee er in) 

– Beschut (drie er uit, één er in) 

– Jonggehandicapten (mensen die voorheen in de Wajong gestroomd zouden 
zijn) 

 



Financiële risico’s 



Intermezzo: budget Wsw afhankelijk van 
landelijke daling bestand 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WSW (€ mln) 2.361 2.271 2.098 1.928 1.771 1.623 1.553

Geraamde aantallen 90.804 87.626 81.346 75.402 69.886 64.638 59.699

Gemiddeld (€) 26.001 25.917 25.791 25.570 25.341 25.109 26.014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WSW (€ mln) 2.361 2.271 2.098 1.928 1.771 1.623 1.553

Geraamde aantallen 90.804 86.264 81.950 77.853 73.960 70.262 66.749

Gemiddeld (€) 26.001 26.326 25.601 24.765 23.945 23.099 23.266

Budget bij een volumedaling van (bijna) 7% per jaar. De laatste ramingen van SEO 
in opdracht van SZW 

Budget bij een volumedaling van 5% per jaar. De laatste ramingen van SEO in 
opdracht van SZW 

Vraag: wanneer hanteer je welke volume/budgetraming voor de WSW?  
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(Beheers)maatregel Direct effect Financieel effect Aandachtspunten 

• Maatregelen aan 
de poort (minder 
instroom) 

• Minder instroom 
• Lager volume 

• Lager uitgaven 
inkomensdeel 

• Tot op zekere hoogte lagere 
uitvoeringkosten en re-
integratiekosten 

• Conjunctuurafhankelijk 
• Mogelijk TE streng 

• Geen/minder 
beschutte arbeid 

• Minder 
arbeidsbeperkten 
aan de slag 

• Lagere re-integratiekosten.  
• V.w.b. nuggers lagere 

uitgaven I-deel 

• Niet in lijn met 
verwachting 
SZW/landelijke politiek 

• Aantal 
arbeidsbeperkten 
in begeleiding 
maximeren 

• Minder 
arbeidsbeperkten 
aan de slag 

• Lagere re-integratiekosten.  • Landelijke ambitie wordt 
niet gerealiseerd.  

• Baanafspraak wordt niet 
gerealiseerd.  

• WWB-ers (z. 
bestand) met LKS 
aan de slag 

• Meer 
arbeidsbeperkten 
aan de slag 

• Hogere re-integratiekosten.  
• Lagere uitgaven 

inkomensdeel.  

• Lastig om te realiseren 

• (Extra) 
bezuinigingen op 
de WSW 

• Lagere uitgaven 
WSW 

• Lagere re-integratiekosten 
en meer geld voor (andere) 
re-integratie beschikbaar 

• Mogelijk beperkte 
mogelijkheden om te 
besparen 



Voorbeeld: meer WWB-ers met LKS aan de slag 

Knop: 10% van het zittend bestand WWB gaat met een LKS van 10K aan de slag.  



Voorbeeld: maatregelen a/d poort 

Knop: verlagen van de instroom van 1.250 naar 1.150 (bijvoorbeeld 4-weken 
termijn, poortmodel) 

 



Volume-effect 



INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT

Volumes oud

Budget
inkomens-

deel

Re-integratie-
budget

Uitvoerings-
kosten oud

Volumes 
nieuw

Uitgaven 
inkomens-

deel

Re-integratie-
uitgaven

Uitvoerings-
kosten nieuw

Verandering
volumes

Saldo 
inkomens-

deel

Saldo re-
integratie-
uitgaven

Mutatie
uitvoerings-

kosten

Uitgangs-
situatie 

Knoppenkast
Nieuwe
situatie

Saldo

G
e

m
ee

n
te

 X

Volume-
maatregel

Gemidd. 

uitk/LKS

Prijs re-
integratie

Prijs v.d. 

uitvoering

Na deze sessie wordt het model mogelijk uitgebouwd: 



Heeft u nog vragen of 
suggesties? 

Presentatie functionaliteit tijdens 
werksessies Implementatiedag 



Kostprijzen SZW (€ p.p.) 

(*) gemiddelde per WWB-er. Maar, niet alle WWB-er zitten op traject 


