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Quickstart handleiding 

U opent het programma en zet vanaf het tabblad 1a Overzicht de volgende stappen.  

1. Ingeven gemeentenaam. 

2. Eventueel bijstellen van de uitgangspunten via:  

 Landelijke scenario’s (twee opties: aanpassen landelijk uitstroompercentage Wsw en ־

instroom jonggehandicapten) 

  .Lokale scenario’s (5 opties. Zie onderstaande screenshot1) ־

 

 

3. Overzicht van de waarden van de uitgangssituatie in 2015 en 2020, zowel in aantallen en 

bedragen als grafisch (grafisch alleen de volumes).  

 

                                                      

1
 Cijfers betreffen fictieve 100.000-gemeente.  
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4. De gebruiker gaat aan de slag. Er zijn 11 knoppen om maatregelen te nemen. Hij/zij ‘draait’ aan 

de knoppen door de gewenste of verwachte waarden in te voeren.  

 

 

5. De maatregelen leiden tot bepaalde uitkomsten. Deze zijn zichtbaar gemaakt voor het jaar 

2020. De tabel laat zien de waarde in 2020 in de uitgangssituatie, de waarde in 2020 in de 

nieuwe situatie en de mutatie, met een pijltje dat aangeeft of sprake is van een daling of een 

stijging. De groene of de rode stip laat zien of sprake is van een financiële verbetering 

respectievelijk verslechtering. De volume-uitkomsten zijn grafisch meerjarig zichtbaar gemaakt. 

Het onderstaande voorbeeld laat de effecten van een halvering van het ‘aantal begeleiding 

regulier nieuw’ zien. 
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Indien u de uitkomsten wilt aanpassen, gaat u terug naar de knoppen en past u deze zodanig 

aan totdat de gewenste situatie bereikt is.  

 

Meerjarig beeld 

De meerjarige uitkomsten van het model zijn zichtbaar op de tabbladen 2a t/m 2c. Een grafische 

weergave van de belangrijke mutaties in 2020 is zichtbaar op tabblad 2d.  

 

Reset 

Het model kan tijdens het gebruik worden ge-reset via twee stappen:  

1. Ga met het cursor-aanwijshandje naar het invulveld ‘gemeentenaam’ en klik twee keer. Druk 

vervolgens op de delete-toets van het toetsenbord.  

2. Klik en delete alle invoer onder het kopje ‘overzicht knoppen’.  
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1. Algemeen 

1.1 Opdracht 

Het financieel rekenmodel Participatiewet is in opdracht van Divosa en Cedris ontwikkeld in het 

kader van de derde fase van het programma ‘optimale weg naar participatie’. In het programmaplan 

is een bedrijfsvoeringsmodel aangekondigd. Het model dat in fase 1 en 2 is uitgewerkt, is kwalitatief. 

Bij (de leden van) Cedris en Divosa bestond behoefte aan een kwantitatieve uitwerking.  

Het rekenmodel geeft per gemeente inzicht in de omvang van de doelgroepen, budgetten en 

verwachte uitgaven. De gebruikers van het model kunnen naar eigen inzicht maatregelen 

doorvoeren en nagaan hoe deze doorwerken op de omvang van het ingezette instrumentarium en 

de verwachte financiële uitkomsten.  

1.2 Doelstelling  

Het doel van het model is dat het gemeenten en sw-bedrijven inzicht geeft in de omvang en de 

onderlinge samenhang van de doelgroepen Participatiewet, de verwachte kosten en de beschikbare 

budgetten. Het model geeft inzicht op gemeenteniveau.  

In de uitgangssituatie (het vertrekpunt voor gemeenten dat in feite niet beïnvloedbaar is) kan sprake 

zijn van verwachte financiële tekorten of een ongewenste verdeling van middelen. Het model biedt 

de mogelijkheid om het effect van maatregelen door te rekenen en om na te gaan wat nodig is om 

de gewenste uitkomst te realiseren. De maatregelen noemen we in het model ‘knoppen’. De 

knoppen zijn door de gemeenten te beïnvloeden variabelen.  

1.3 Structuur van het model 

De structuur van het rekenmodel ziet er als volgt uit.  

 

INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT

Volumes oud

Budget en 
uitgaven 

Inkomensdee

Budget en 
uitgaven re-
integratie

Uitvoerings-
kosten oud

Volumes 
nieuw

Budget en 
uitgaven 

Inkomensdee

Budget en 
uitgaven re-
integratie

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
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Bij de toepassing van het model, doorloopt u globaal de volgende stappen.  

 U voert een gemeentenaam in.  

 Het model levert voor de geselecteerde gemeente de uitgangsituatie op. Het model laat zien wat 

gemiddeld de omvang is van de doelgroepen die onder de Participatiewet vallen. Het model laat 

tevens de verwachte hoogte van de uitgaven en budgetten inkomensdeel en re-integratie zien. 

Tot slot toont het model een inschatting van de uitvoeringskosten.  

 Vervolgens hebt u de mogelijkheid om een aantal waarden in te vullen. Dit zijn de zogenoemde 

knoppen van het model. U kunt maatregelen nemen die leiden tot een aanpassing van de 

omvang van de doelgroepen. U kunt ook maatregelen nemen die aangrijpen bij de verschillende 

prijscomponenten: de hoogte van de uitkeringen, de loonkostensubsidies, de kosten van re-

integratie en begeleiding en de uitvoeringskosten.  

 Het draaien aan de knoppen levert een nieuwe situatie op. De aantallen en de verwachte 

uitgaven worden anders. Dat leidt tot een nieuw overzicht van de omvang van de doelgroepen 

en de budgetten en de uitgaven voor de verschillende onderdelen: uitkeringen, 

loonkostensubsidies, re-integratie en uitvoering.  

 Tot slot geeft het model inzicht in de saldi en de mutaties. De vraag is of er tekorten of 

overschotten op de verschillende budgetten verwacht kunnen worden. De vraag is ook of 

volumes en uitgaven door de genomen maatregelen juist toe- of afnemen. Het model laat deze 

effecten op de verschillende onderdelen zien.  

1.4 Wat is het model wel en wat is het niet?  

Het financieel rekenmodel moet vooral gezien worden als een beslissingsondersteunend model. Het 

model geeft gegeven bepaalde uitgangspunten, zoals de ontwikkeling van het bijstandsvolume en 

het aantal Wsw-ers, op gemeenteniveau inzicht in de verdeling van middelen en de omvang van 

verwachte financiële tekorten en overschotten. Het model levert vooral gevoel op voor verhoudingen 

en de impact van bepaalde maatregelen.  

Hoewel bij het opstellen van het model de grootste zorgvuldigheid is betracht, kunnen kengetallen, 

keuzes en effecten niet één op één worden doorvertaald naar begrotingen en beleidsplannen. Het 

rekenmodel is dus geen begrotingsmodel! Daartoe moeten de in het model gepresenteerde 

aantallen en bedragen altijd worden nagerekend en in de specifieke context van de betreffende 

gemeente worden geplaatst. Het model biedt wel houvast bij het maken van deze berekeningen.  

1.5 Het gebruik van de handleiding 

De hoofdstukken hierna nemen u mee door de voor de gebruiker relevante bladen in het 

rekenmodel. Er zijn vijf tabbladen. Deze worden in de hoofdstukken hierna één voor één besproken:  

 Tabblad 1: Overzicht (het invulblad): in het hoofdstuk wordt beschreven wat u allemaal op het 

tabblad aantreft. Het eerste tabblad is tevens het invulblad voor gebruikers. Per veld wordt een 

toelichting gegeven, wat het uitgangspunt is, wat er ingevuld kan worden en op welke wijze het 

doorwerkt in het model.  



 

 

  

 

6 

 Tabblad 2a: Uitgangssituatie: tabblad 2a laat de uitkomsten van het model zien in de 

uitgangssituatie. De uitgangssituatie is grotendeels vooraf bepaald. De gebruiker heeft de 

mogelijkheid om de uitgangssituatie op een beperkt aantal onderdelen bij te stellen.  

 Tabblad 2b: Nieuwe situatie: tabblad 2b presenteert de uitkomsten in de nieuwe situatie. Dat is 

de situatie nadat er maatregelen zijn genomen c.q. als er aan de knoppen is gedraaid.  

 Tabblad 2c: Mutatie oud – nieuw: het hoofdstuk geeft een toelichting op de verschillen tussen de 

uitgangssituatie en de nieuwe situatie, zoals te zien is op tabblad 2c.  

 Tabblad 2d: grafische weergave: het hoofdstuk geeft een toelichting op de grafieken die 

zichtbaar zijn op tabblad 2d. Deze geven grafisch weer wat het verschil is tussen een aantal 

essentiële variabelen in de uitgangssituatie en de nieuwe situatie in het jaar 2020. Het jaar 2020 

is genomen als ijkjaar, omdat het het laatste jaar is in de meerjarenperiode in de begroting.  

De handleiding kan in één keer gelezen worden om de functionaliteiten van het model goed te 

doorgronden.  

Maar, de handleiding zal meestal worden gebruikt als naslagwerk. Tijdens het gebruik van het 

model kan de gebruiker in de handleiding nagaan wat een bepaalde handeling impliceert voor de 

modeluitkomsten. Rekenmodel en handleiding worden dan gecombineerd gebruikt.  
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2. Tabblad 1: Overzicht (het invulblad) 

2.1 Invullen gemeentenaam 

Om de situatie voor uw gemeente te berekenen, vult u de naam van uw gemeente in. U selecteert 

de naam van uw gemeente in het dropdown-menu.  

 

Nadat u een gemeente hebt geselecteerd, laat het scherm de verwachte volumes, bedragen en 

budgetten van de betreffende gemeente in de uitgangssituatie zien..  

2.2 Landelijke scenario’s 

2.2.1 Uitstroom uit de Wsw 

Gebruikers kunnen een inschatting maken van de landelijke uitstroom uit de Wsw. Dat is met name 

van belang voor het bepalen van de hoogte van de subsidie die een gemeente per sw-er ontvangt. 

Het uitgangspunt is dat het landelijke budget voor de Wsw vaststaat. De verwachting van het 

ministerie van SZW is dat het Wsw-volume jaarlijks omlaag gaat met 5%. Dat leidt tot een budget op 

gemeenteniveau van circa 23.000 euro per Wsw-er in 2020.  

 

Gebruikers van het rekenmodel kunnen de landelijke jaarlijkse mutaties in stapjes van 0,5%-punt 

verlagen of verhogen, door de gewenste mutatie in het dropdown-menu aan te klikken (zie de 

screenshot hierboven).  

2.2.2 Instroom jonggehandicapten 

Gebruikers van het model kunnen een inschatting maken van het aantal jonggehandicapten dat in 

de structurele situatie extra in de Participatiewet zit, bovenop het huidige aantal 
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bijstandsgerechtigden en mensen in de Wsw. Het uitgangspunt is dat dit aantal gelijk is aan het 

aantal zoals verwacht wordt door het UWV: 235.000. De gebruiker kan dit aantal bijstellen naar het 

aantal waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de Participatiewet: 135.000.  

 

Box: Omvang doelgroepen Particiatiewet 

Voor het begrip hoe de omvang van de doelgroepen van de Participatiewet zich ontwikkelt, is het onderstaande 

plaatje van belang. We laten de verwachte landelijke aantallen zien. Voor de berekening van de aantallen op 

lokaal niveau in het rekenmodel, worden de verwachte landelijke aantallen als uitgangspunt genomen. 

 

De ontwikkeling van de verschillende doelgroepen ziet er als volgt uit: 

 De Participatiewet bestaat in de eerste plaats uit de bestaande WWB-ers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 

We gaan uit van jaarlijks 375.000 WWB-ers (groene vlak). Dit is gelijk aan de ultimo-stand 2014 zoals 

geregistreerd bij het CBS.  

 Daarboven op zijn gemeenten via de Participatiewet verantwoordelijk voor het zittend bestand WSW 

(oranje vlak). Dat zijn ultimo 2014 91.000 mensen. Dat aantal gaat omlaag (er is geen nieuwe instroom 

meer) en daalt tot uiteindelijk nul. In de uitgangssituatie gaan we uit van een daling van 5% per jaar. Als de 

gebruiker van het model denkt dat het percentage anders is, heeft hij/zij de mogelijkheid om dit 

uitgangspunt aan te passen.  
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 SZW verwacht dat gemeenten uiteindelijk 30.000 nieuwe beschutte banen gaan creëren, volgens de 

formule één nieuwe beschutte baan voor telkens drie personen die de WSW verlaten (blauwe vlak). 

 SZW gaat er ook van uit dat gemeenten in de plaats van de andere twee vrijvallende plekken, twee 

mensen plaatsen bij reguliere werkgevers (gele vlak). Op die manier zijn jaarlijks, net zo als nu, 91.000 

mensen met een beperking, aan de slag. 

 Daarboven op worden gemeenten verantwoordelijk voor de mensen die voorheen in aanmerking kwamen 

voor Wajong. Deze groep wordt steeds groter. In de memorie van toelichting bij de Participatiewet wordt 

ervan uitgegaan dat dit aantal oploopt tot uiteindelijk 135.000 personen. SZW gaat ervan uit dat deze 

mensen door gemeenten ondersteund bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. In de ramingen van SZW 

is uitgegaan van een jaarlijkse instroom van 16.000 personen in de Wajong.  

In de berekeningen gaat SZW ervan uit dat met ingang van 2015 nog circa 6.000 mensen per jaar in de 

Wajong zullen instromen, van de 16.000 mensen die zouden instromen bij ongewijzigd beleid. Naar 

verwachting komen 10.000 van hen niet in aanmerking voor de (nieuwe) Wajong omdat zij 

arbeidsvermogen hebben. Zij kunnen bij gemeenten terecht voor begeleiding en eventueel voor een 

uitkering in het kader van de Participatiewet. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal mensen dat op dit 

moment in de Wajong (2015) stroomt lager is dan verwacht. UWV verwacht dat het gaat om circa 1600 

personen i.p.v. de door SZW verwachte 6000 personen
2
. Als deze instroom wordt gerealiseerd in de 

Wajong 2015, in plaats van de door SZW verwachte 6000 personen, verwachten wij dat in de structurele 

situatie 235.000 mensen extra met een beperking een beroep zullen doen op de Participatiewet in plaats 

van de huidige 135.000 personen die SZW verwacht. De gebruiker van het model kan het aantal van in de 

uitgangssituatie naar eigen inzicht aanpassen.  

2.3 Lokale scenario’s 

In de onderstaande screenshot staan de lokale scenario’s die de gebruiker kan invullen voor het 

bijstellen van de uitgangssituatie van het model.  

 

De verschillende onderdelen 1 t/m 5 worden hierna toegelicht.  

2.3.1 Aantal WWB-uitkeringen 2015 

De gebruiker kan het verwachte aantal WWB-uitkeringen ultimo 2015 invullen. Als de gebruiker 

geen aantal invult, gaat het rekenmodel ervan uit dat het aantal ultimo 2015 gelijk is aan het aantal 

                                                      

2
 UWV publiceert hierover met regelmaat cijfers. Zie bijvoorbeeld het UWV Kennisverslag 2015-II dat gevonden 

kan worden op de website van het UWV: http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/  

http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/
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ultimo 2014. We hanteren de definitie van het CBS en betreft het aantal uitkeringen onder de AOW-

gerechtigde leeftijd.  

2.3.2 Aantal WWB-uitkeringen 2016 

De gebruiker kan het verwachte aantal WWB-uitkeringen ultimo 2016 invullen. Het WWB-volume 

voor de jaren 2017 en verder wordt gelijk gesteld aan het volume in 2016. Als de gebruiker geen 

aantal invult, gaat het rekenmodel ervan uit dat het aantal ultimo 2016 gelijk is aan het aantal ultimo 

2015. We hanteren de definitie van het CBS en betreft het aantal uitkeringen onder de AOW-

gerechtigde leeftijd.  

2.3.3 Uitstroom uit de Wsw 

De gebruiker kan de verwachte jaarlijkse uitstroom uit het eigen Wsw-bestand ingeven. In de 

uitgangssituatie is de jaarlijkse uitstroom 5% vanaf 2015.  

2.3.4 Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) 

Gemeenten kunnen vanuit de nieuwe doelgroepen zowel mensen met een bijstandsuitkering als 

zonder bijstandsuitkering een begeleid-werken-plek of een beschutte arbeidsplek aanbieden. 

Mensen die geen recht hebben op een bijstandsuitkering worden niet-uitkeringsgerechtigde 

(nugger) genoemd. Gemeenten kunnen het deel van de begeleid-werken-plekken en beschutte 

plekken dat bezet wordt door nuggers zelf instellen, door een keuze te maken uit de waarden die 

ingevuld staan in het dropdown-menu. In de uitgangssituatie gaan wij ervan uit dat het percentage 

gelijk is aan 40%.  

 

2.3.5 Gemiddelde uitkering 

Gebruikers van het model kunnen in de uitgangssituatie zelf de gemiddelde uitkering WWB invullen. 

De waarde die wordt ingevuld, wordt toegepast op de jaren 2015 en verder. Als de gebruiker niets 

invult, neemt het model meerjarig de waarde aan in 2014, die bepaald wordt door de netto 

bijstandsuitgaven in 2014 te delen door het volume in 2014.  

2.4 Overzicht uitgangsituatie 

Het rekenmodel presenteert de volumes en de budgetten in de uitgangssituatie voor de jaren 2015 

en 2020. Het overzicht van de uitgangssituatie van een fictieve 100.000-gemeente staat in de 

onderstaande screenshot van het rekenmodel.  
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Uit het overzicht is bijvoorbeeld af te lezen dat in de gemeente in 2015 naar verwachting 873 Wsw-

ers zijn en dat dat aantal omlaag gaat naar 676 in 2020. Er is een inkomensdeel beschikbaar van 

53 mln in 2015. Dat budget loopt op tot 61 mln in 2020.  

2.4.1 Geschatte aantallen  

Het rekenmodel toont grafisch meerjarig het volume van de verschillende doelgroepen. De 

screenshot treft u hieronder aan.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen bijstand, Wsw-oud, beschut nieuw en 

begeleiding regulier nieuw. De verschillende doelgroepen worden hierna toegelicht.  

i. Aantal Bijstandsgerechtigden 

Het aantal in 2015 is gelijk aan het aantal zoals door de gebruiker ingegeven. Het aantal in 2020 is 

gelijk aan het aantal in 2016. Op het blad 2a Uitgangspositie zijn de aantallen te zien van 2014 en 

verdere jaren. In 2014 ziet u het werkelijke aantal, zoals beschikbaar bij het CBS. In 2015 staat het 

zelf ingegeven aantal en in 2016 en verdere jaren staat eveneens het zelf ingegeven aantal.  

ii. Wsw-oud 

Het aantal in 2015 is gelijk aan het werkelijke aantal in 2014 minus het percentage zoals dat door 

de gebruiker zelf is ingegeven. Voor het aantal in 2020 wordt rekening gehouden met de jaarlijkse 

procentuele daling zoals zelf door de gebruiker is ingegeven. In de structurele situatie is het aantal 

Wsw-ers gelijk aan nul. Op het blad 2a Uitgangspositie zijn de aantallen te zien van 2014 en 

verdere jaren. In 2014 ziet u het werkelijke aantal, zoals beschikbaar op het gemeenteloket van het 



 

 

  

 

12 

ministerie van SZW. Voor de jaren daarna ziet u de aantallen als rekening wordt gehouden met een 

jaarlijkse procentuele daling, zoals door de gebruiker zelf ingegeven.  

iii. Doelgroep begeleiding nieuw 

Het ministerie van SZW streeft ernaar dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk op 

een reguliere werkplek komen, met – indien nodig - begeleiding en/of een loonkostensubsidie. Het 

ministerie van SZW heeft in de memorie van toelichting bij de Participatiewet meerjarenramingen 

gepresenteerd van de omvang van deze groep. Ook heeft het ministerie – op basis van de instroom 

in de werkregeling Wajong en de instroom in de wachtlijst Wsw in de periode 2011-2013 - een 

inschatting gemaakt van de verdeling van deze groep over de gemeenten. De ramingen per 

gemeente in 2015 en 2020 zijn gelijk aan de macroramingen maal het gemeentelijk aandeel in de 

instroom in de werkregeling en de wachtlijst Wsw. Op het blad 2a Uitgangspositie zijn de aantallen 

te zien van 2015 en verdere jaren. Deze aantallen zijn op dezelfde wijze berekend als de aantallen 

op het invulblad.  

iv. Doelgroep beschut nieuw 

Het ministerie van SZW verwacht dat gemeenten op termijn 30.000 beschutte werkplekken 

realiseren voor de nieuwe doelgroepen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heeft in 

de memorie van toelichting bij de Participatiewet meerjarenramingen gepresenteerd van de omvang 

van deze groep. Ook heeft het ministerie – op basis van de instroom in de werkregeling Wajong en 

de instroom in de wachtlijst Wsw in de periode 2011-2013 - een inschatting gemaakt van de 

verdeling van deze groep over de gemeenten. De ramingen per gemeente in 2015 en 2020 zijn 

gelijk aan de macroramingen maal het gemeentelijk aandeel in de instroom in de werkregeling en 

de wachtlijst Wsw. Op het blad 2a Uitgangspositie zijn de aantallen te zien van 2015 en verdere 

jaren. Deze aantallen zijn op dezelfde wijze berekend als de aantallen op het invulblad. 

2.4.2 Budgetten:  

i. Inkomensdeel 

Voor het betalen van uitkeringen en loonkostensubsidies ontvangen gemeenten het budget 

inkomensdeel. Het bedrag in 2015 is gelijk zoals bekend gemaakt door het ministerie van SZW. Het 

bedrag in 2020 is gelijk aan het gemeentelijk aandeel in 2015 maal het verwachte macrobudget in 

2015. Op het blad 2a Uitgangspositie is het bedrag in 2014 gelijk aan het werkelijk beschikbaar 

gestelde bedrag. De bedragen in 2016 en verdere jaren zijn gelijk aan gelijk aan het gemeentelijk 

aandeel in 2015 maal het verwachte macrobudget in 2015. 

ii. Re-integratiebudget 

Gemeenten ontvangen via de integratie-uitkering Sociaal Domein het re-integratiebudget voor de 

Participatiewet. Het budget is samengesteld uit een budget voor de traditionele bijstand, een budget 

voor de Wsw en een budget voor de plaatsing en begeleiding van nieuwe doelgroepen. Het bedrag 

in 2015 is gelijk aan het budget zoals gepubliceerd bij de mei-circulaire 2015. Het budget in 2020 is 

gelijk aan de bedragen voor de traditionele doelgroep bijstand en de bedragen voor de nieuwe 

doelgroepen die door het ministerie van BZK zijn gepubliceerd bij de mei-circulaire 2015 plus een 
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bedrag voor de Wsw dat bepaald is op basis van het macrobudget Wsw gedeeld door het 

verwachte macrovolume Wsw (berekend o.b.v. de door de gebruiker ingegeven landelijke 

procentuele jaarlijkse daling) maal het verwachte gemeentelijk volume Wsw (berekend op basis van 

de door de gebruiker ingegeven gemeentelijke jaarlijkse procentuele daling).   

iii. Uitvoeringskosten 

We gaan uit van gemiddelde uitvoeringskosten van 2600 euro per uitkering en per verstrekte 

loonkostensubsidie. Let op dat dit bedrag lager is dan de werkelijke gemiddelde uitvoeringskosten. 

(zie bijvoorbeeld rapportage Verdeling Gemeentefonds cluster Werk en Inkomen 

Onderzoeksrapport Groot Onderhoud Gemeentefonds, AEF, 2015, waar een gemiddelde berekend 

wordt van 3500 euro per bijstandsgerechtigde). Wij hanteren 2600 euro om modeltechnische 

redenen. De extra kosten als er één bijstandsgerechtigde bij komt zijn lager dan de totale 

gemiddelde uitvoeringskosten.  

iv. Wsw-subsidie p.p. 

De Wsw-subsidie per persoon wordt berekend door het macrobudget Wsw te delen door het 

verwachte landelijke aantal Wsw-ers. Het verwachte landelijke aantal Wsw-ers is een resultante van 

het landelijke aantal Wsw-ers in 2014 waarbij jaarlijks rekening wordt gehouden met een 

procentuele daling zoals ingegeven door de gebruiker.  

2.5 Overzicht knoppen 

Gemeenten kunnen het effect van maatregelen onderzoeken door aan de knoppen te draaien. De 

verschillende knoppen van het model zijn zichtbaar in de volgende screenshot.  

 

De werking van de knoppen wordt in de volgende subparagrafen toegelicht.  
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2.5.1 Strenger aan de poort (Q) 

De knop ‘strenger aan de poort’ maakt het mogelijk voor gebruikers om het percentage 

toekenningen te beïnvloeden. Het percentage toekenningen is het aandeel van het aantal 

bijstandsaanvragen dat een uitkering krijgt toegekend. “Strenger aan de poort’ is een verzamelnaam 

voor allerlei maatregelen die aan de poort kunnen worden genomen – zoals de vierwekentermijn, 

meer focus op re-integratie aan de voorkant, strengere controle e.d. - om de instroom in de uitkering 

te beperken. In sommige gevallen kan het percentage toekenningen flink omlaag (zie bijvoorbeeld 

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI, Vrije Universiteit, 2014).  

In de uitgangssituatie is het percentage toekenningen gesteld op 62%. Dit percentage kan via een 

dropdown-menuutje in stappen van 2% omlaag gebracht worden met maximaal 10%-punten.  

De doorwerking van de maatregel in het model laten we zien in het volgende stroomdiagram.  

 

We veronderstellen dat gemeente X in 2015 de vier weken termijn invoert. Als gevolg daarvan 

worden meer mensen aan de poort tegen gehouden en gaat het toekenningspercentage omlaag 

van 62% naar 58%. We nemen het voorbeeld van een fictieve 100.000 gemeente.  

In de uitgangssituatie gaan we ervan uit dat de instroom en de uitstroom aan elkaar gelijk zijn en dat 

deze gelijk zijn aan 1/3
e
 van het bestand uitkeringen. Uitgaand van een gemeente met 3740 

bijstandsgerechtigden, gaat de instroom omlaag van 1247 naar 1169 per jaar3. De uitstroom is 

jaarlijks gelijk aan de helft van de instroom plus de helft van de uitstroom in het startjaar. Dat 

betekent dat bij een daling van de instroom, het bestand geleidelijk omlaag gaat. Het effect op het 

uitkeringsvolume is weergegeven in de onderstaande grafiek.  

                                                      

3
 We hebben het effect als volgt berekend. We veronderstellen dat jaarlijks 2016 mensen een bijstandsuitkering 

aanvragen. Gemiddeld ontvangt 62% =1247 nieuwe personen jaarlijks een uitkering. We veronderstellen dat 

door de vier-weken-termijn, het percentage omlaag gaat naar circa 58%. De instroom gaat daardoor omlaag 

naar 1169 uitkeringen per jaar.  
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De uitkomsten van deze maatregel zijn weergegeven in het onderstaande overzicht, dat staat op 

tabblad 1 Overzicht onder het kopje Overzicht uitkomsten. We zien dat het aantal mensen met een 

uitkering in 2015 al omlaag gaat van 3740 naar 3700 en in 2020 verder is gedaald naar 3579. De 

andere aantallen veranderen niet.  

 

Tegelijkertijd heeft de maatregel zowel een effect op het inkomensdeel en op de uitvoeringskosten 

(minder bijstandsgerechtigden, betekent minder uitvoeringslasten). We zien dat het saldo op het 

inkomensdeel in 2020 verbetert met 2,2 mln euro. Er wordt een bedrag oplopend tot (afgerond) 0,6 

mln euro in 2020 bespaard op de uitvoeringskosten (uitvoeringskosten gaan met 0,6 mln in 2020 

omlaag). In totaal leidt de vier-weken-maatregel tot een besparing van 2,8 mln euro in 2020. De 

besparingen lopen in de jaren daarna nog verder op als gevolg van de meerjarige doorwerking. We 

veronderstellen dat er geen gevolgen zijn voor de re-integratiekosten.  

We merken op dat strenger zijn aan de poort aanvankelijk mogelijk meer uitvoeringskosten vergt 

(doordat meer capaciteit aan de poort wordt ingezet). Met deze extra kosten is in de bovenstaande 

opstelling eveneens geen rekening gehouden.  

Op tabblad 2b Verwachte volumes en uitgaven zien we de meerjarige gevolgen van de maatregel 

voor de volumes en voor de uitgaven. Op tabblad 2c Veranderingen en saldi staan de mutaties 
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(volumes en uitvoeringskosten) en de saldi op de budgetten (inkomensdeel en re-integratiebudget). 

Op tabblad 2d staan de grafische weergaven. Zichtbaar is hoe de waarden waren in de 

uitgangssituatie en in de nieuwe situatie en wat de mutatie is.  

2.5.2 Doorlichting bestand (P en Q) 

Gemeenten hebben de mogelijkheid om het bijstandsbestand door te lichten op de mogelijkheid van 

voorliggende voorzieningen en/of fraude en misbruik. Een periodieke doorlichting is wenselijk om de 

bijstandsuitgaven te beheersen. Wij gaan ervan uit dat bij een doorlichting, het volledige bestand 

wordt doorgelicht.  

Op basis van ervaringscijfers wordt in 3% van de gevallen een voorliggende voorziening 

aangetroffen. In 2% van de gevallen wordt fraude of misbruik aangetroffen. Niet in alle gevallen 

wordt de uitkering gestopt. We gaan ervan uit dat elke constatering leidt tot een besparing van een 

halve uitkering. De doorlichting leidt ook tot meerkosten. Per dossier gaat het gemiddeld om circa 

€100,-.  

 

Stel dat we uitgaan van een gemeente met 2500 bijstandsgerechtigden en een gemiddelde 

uitkering van €14.000,-. Dan gaan de uitgaven ten laste van het inkomensdeel met 875.000 euro 

per jaar omlaag. Daar staan extra uitvoeringskosten tegenover van 250.000 euro per jaar.  

2.5.3 Aantal begeleiding regulier nieuw (Q) 

Gebruikers hebben de mogelijkheid om het aantal mensen dat aan de slag is en een 

loonkostensubsidie ontvangen via het inkomensdeel te beïnvloeden. Via de knop wordt het aantal in 

2020 bepaald. In de jaren ervoor en erna wordt het aantal met hetzelfde percentage bijgesteld. 

Uitvoeringskosten 
omhoog

Lagere uitgaven 
t.l.v. 

inkomensdeel

Hogere 
uitvoeringskosten 

t.l.v. het GF

Gemiddelde 
uitkering omlaag

Doorlichting 
bestand
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De gebruiker kiest de procentuele bijstelling van het aantal plekken begeleiding regulier uit het 

dropdown menu. Zodra een percentage wordt aangeklikt verandert de waarde in 2020.  

In de uitgangssituatie is het aantal gelijk aan het landelijk verwachte aantal mensen dat met een 

loonkostensubsidie aan de slag is maal het gemeentelijk aandeel in de verdeling. Het gemeentelijk 

aandeel is bepaald door de instroom in de Werkregeling Wajong en de instroom in de wachtlijst 

Wsw in de periode 2011-2013. In de voorbeeldgemeente is dat aantal gelijk aan 733. Wij gaan uit 

van een loonkostensubsidie van gemiddeld 10.000 euro.  

 

De uitgaven kunnen worden gemuteerd door het aantal plekken met loonkostensubsidie 

bijvoorbeeld omlaag te brengen. Dat leidt in eerste instantie tot een verlaging van de kosten ten 

laste van het inkomensdeel (minder loonkostensubsidies), het re-integratiebudget (minder 

begeleiding) en de uitvoeringskosten (allerlei minder lasten zoals administratie, beheer en 

dergelijke).  

Aantal LKS omlaag

Uitgaven aan LKS 
gaan omlaag

Volume bijstand 
omhoog

Begeleidings-
kosten omlaag

Stijging kosten 
t.l.v. 

inkomensdeel

Uitgaven
inkomensdeel 

omhoog

Lagere uitgaven
t.l.v. re-

integratiebudget

Uitvoeringskosten
tlv GF omlaag

Uitvoeringskosten 
omlaag

Uitvoeringskosten 
tlv GF omhoog



 

 

  

 

18 

Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een uitkering toe. Deze toename is afhankelijk van het 

aantal nuggers. Hoe meer nuggers, hoe minder sterk het bijstandsvolume reageert op de 

vermindering van het aantal LKS.  

Het hogere aantal bijstandsuitkeringen leidt tot meer uitgaven ten laste van het inkomensdeel 

(gemiddeld per bijstandsgerechtigde 14.000 euro erbij) en hogere uitvoeringskosten (per 

bijstandsgerechtigde 2600 euro erbij).  

De totale effecten op de verschillende budgetcategorieën (inkomensdeel, re-integratiebudget en 

uitvoeringskosten) is onbepaald. Met name het aantal nuggers waarmee rekening is gehouden is 

van invloed op het saldo.  

Opmerkingen:  

 We gaan voor LKS en voor bijstandsgerechtigden uit van dezelfde hoogte van de 

uitvoeringskosten. (zie Verdeling Gemeentefonds cluster Werk en Inkomen Onderzoeksrapport 

Groot Onderhoud Gemeentefonds, AEF, 2015).  

 het rekenmodel is geduldig. U kunt zelf het aantal LKS-banen invullen. Echter, in de praktijk zijn 

ook de mogelijkheden in uw regio en de bereidheid van werkgevers om LKS-plekken 

beschikbaar te stellen van belang. Met andere woorden, het aantal LKS-trajecten is door 

externe factoren begrensd. De ervaring in de Wajong is, dat 25% van het totaal aantal 

Wajongers werkt. Zie: http://www.uwv.nl/zakelijk/Images/kerngegevens-wajong.pdf  

2.5.4 Loonwaarde regulier nieuw 

Gebruikers vullen zelf de gemiddelde loonwaarde in van de mensen die met een 

loonkostensubsidie aan de slag gaan. In de uitgangssituatie veronderstellen we en loonwaarde van 

55%. De gebruiker kan een percentage invullen tussen de 30% en 60%.  

Ter indicicatie. Veel werkende Wajongers hebben nog een aanvullende uitkering nodig, omdat ze 

niet genoeg kunnen verdienen. Van de werkende Wajongers die eind 2011 bij een reguliere 

werkgever werkten (29.000), verdiende 72% minder dan het maandelijkse WML. 42% had een 

inkomen lager dan 50%, 30% een inkomen tussen de 50% en 100% en 28% een inkomen van meer 

dan 100% WML bron: 

http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Feiten_en_cijfers_over_de_Wajong_20130718.pdf  

2.5.5 Begeleidingskosten regulier nieuw (P) 

De gebruiker van het rekenmodel kan de hoogte van de loonkostensubsidie aanpassen. In de 

uitgangssituatie gaan we ervan uit dat de kosten gelijk zijn aan het beschikbare gestelde bedrag 

gedeeld door het verwachte volume.  

 

http://www.uwv.nl/zakelijk/Images/kerngegevens-wajong.pdf
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Feiten_en_cijfers_over_de_Wajong_20130718.pdf
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Als de gebruiker het gemiddelde bedrag voor begeleiding verhoogt, gaan de uitgaven ten laste van 

het re-integratiebudget omhoog. Dat leidt tot een verslechtering van het saldo op het re-

integratiebudget.  

Opmerkingen:  

 De beschikbare middelen per hoofd lijken aan de lage kant. Regioplan heeft onderzoek gedaan 

naar de huidige begeleidingskosten bij het UWV van Wajongers. Daar komen hogere bedragen 

uit dan door het model wordt berekend in de uitgangssituatie (zie: Op weg naar een effectieve 

re-integratie van arbeidsbeperkten, lessen voor gemeenten, Regioplan, 2014).  

 In de memorie van toelichting bij de Participatiewet ging SZW uit van een gemiddeld bedrag 

voor begeleiding regulier van 4000 euro per persoon.  

2.5.6 Uitgaven re-integratie klassiek (P maal Q) 

Gebruikers hebben de mogelijkheid om de uitgaven aan de klassieke re-integratie te beïnvloeden. 

Er zijn de volgende opties:  

 Optie A. De uitgaven zijn gelijk aan de uitgangssituatie. In de uitgangssituatie zijn de uitgaven 

gelijk aan het budget re-integratie klassiek in 2014. Dit is feitelijk het scenario dat de omvang 

van de re-integratie jaarlijks gelijk is aan de omvang van de re-integratie in 2014 en dat er ten 

opzichte van 2014 niet wordt bezuinigd.  

 Optie B. De uitgaven zijn gelijk aan het (fictieve) budget re-integratie klassiek, zoals dat door 

BZK bij de mei-circulaire bekend is gemaakt. In dit scenario bezuinigt de gemeente op re-

integratie in dezelfde mate als de rijksoverheid.  

 Optie C. De uitgaven zijn jaarlijks dusdanig hoog dat er sprake is van een sluitende re-

integratie-begroting. Met andere woorden de som van re-integratie klassiek, uitgaven Wsw en 

de kosten voor begeleiding en plaatsing van de nieuwe doelgroepen is gelijk aan het 

beschikbare re-integratiebudget. Feitelijk wordt de klassieke re-integratie in dit scenario als 

sluitpost gehanteerd. Tekorten op het re-integratiebudget worden opgevangen door te 

bezuinigen op de klassieke re-integratie.  

In het onderstaand stroomdiagram is weergegeven hoe een verlaging van de re-integratie-uitgaven 

doorwerkt in het model.  
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De verlaging van de uitgaven leidt in eerste instantie tot een verbetering van het saldo re-

integratiebudget. Als gevolg van de verminderde re-integratie gaat het aantal bijstandsuitkeringen 

omhoog, waardoor de uitgaven ten laste van het inkomensdeel omhoog gaan. Tevens nemen de 

uitvoeringsuitgaven toe, omdat er meer mensen in de bijstand zitten.  

Voor het effect van de re-integratie-uitgaven op de uitgaven ten laste van het inkomensdeel, 

hanteren wij dezelfde verhouding als het CPB in haar berekeningen hanteert, namelijk 2 euro extra 

re-integratie-uitgaven leidt tot 1 euro minder uitgaven ten laste van het inkomensdeel.  

2.5.7 Hogere/lagere kosten Wsw p.p. (P) 

De gebruiker kan de hoogte van de gemiddelde kosten Wsw voor 2020 zelf instellen. In de 

uitgangssituatie zijn de jaarlijkse kosten per Wsw-er gelijk aan het budget in 2014 (macrobudget 

Wsw gedeeld door het aantal Wsw-ers in 2014). Dat bedrag is gelijk aan 26.400 euro.  

Met andere woorden, als de gebruiker niets invult, houdt het rekenmodel rekening met jaarlijkse 

kosten van 26.400 euro per Wsw-er. Als er een ander bedrag wordt ingesteld, worden de kosten per 

Wsw-er in 2020 gelijk aan dat bedrag. In de jaren tussen 2014 en 2020 gaan de kosten in jaarlijks 

gelijke stappen omhoog/omlaag. 

De totale uitgaven Wsw worden berekend door het aantal Wsw-ers te vermenigvuldigden met de 

gemiddelde kosten Wsw (de prijs Wsw). Bij een hogere prijs gaan de uitgaven ten laste van het re-

integratiebudget omhoog, waardoor het saldo verslechtert. Bij een lagere prijs gaan de uitgaven ten 

laste van het re-integratiebudget omlaag, waardoor het saldo op het re-integratiebudget verbetert.  

2.5.8 Aantal nieuw beschut werk (Q) 

Gebruikers kunnen zelf het aantal beschutte werkplekken voor de nieuwe doelgroepen instellen. Via 

de knop wordt het aantal in 2020 bepaald. In de jaren ervoor en erna wordt het aantal naar rato 

bijgesteld. SZW gaat ervan uit dat gemeenten op termijn 30.000 beschutte banen realiseren, 

volgens de formule drie WSW-ers er uit, één ‘beschutter’ er in. Bij de doelgroep beschut gaat het 

om mensen met een arbeidsbeperking (loonwaarde tussen de 20% en 50%) die niet bij reguliere 

werkgevers aan de slag kunnen.  

Re-integratie 
klassiek omlaag

UItgaven t.l.v. 
R-budget 
omlaag

aantal bijstand 
omhoog

Uitgaven t.l.v.
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Het aantal nieuwe beschutte werkplekken op gemeenteniveau is gebaseerd op dit aantal, door 

evenals bij de uit te gaan van de verdeling op basis van de instroom in de Werkregeling Wajong en 

de wachtlijst Wsw in de periode 2011-2013. Gemeenten zijn evenwel vrij zijn om zelf het aantal te 

bepalen 

De doorwerking van bijvoorbeeld een verlaging van het aantal beschutte plekken is weergegeven in 

onderstaand stroomschema.   

 

Een verlaging van het aantal plekken leidt tot een verlaging van de uitgaven aan 

loonkostensubsidies ten laste van het inkomensdeel, een verlaging van de begeleidingskosten ten 

laste van het re-integratiebudget en een verlaging van de uitvoeringskosten.  

Tegelijkertijd neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe. De toename is afhankelijk van de 

veronderstelling die is gemaakt ten aanzien van het aantal nuggers. Immers, als de beschutte 

werkplek van een nugger wordt opgeheven, leidt dat niet tot een extra bijstandsuitkering.  

Meer bijstandsuitkeringen betekent dat de uitgaven aan uitkeringen ten laste van het inkomensdeel 

toenemen en dat de uitvoeringskosten toenemen.  

Voor de gemiddelde loonkostensubsidie wordt voor een voltijdsplek 14.000 euro per jaar 

gehanteerd, gelijk aan het bedrag in de memorie van toelichting bij de Participatiewet. De 
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begeleidingskosten bedragen in de uitgangssituatie 8.500 euro per jaar. Eén beschutte arbeidsplek 

minder leidt tot 2.600 euro minder uitvoeringskosten.  

Als er sprake is van een deeltijdplek, dan gaan de loonkostensubsidie en de begeleidingskosten 

naar rato van het aantal uren omlaag. De loonkostensubsidie wordt altijd aangevuld tot het sociaal 

minimum.  

Bij de toename van de bijstandsuitkeringen, hanteren we per uitkering een gemiddeld bedrag gelijk 

aan 14.000 euro en voor elke extra bijstandsuitkering hanteren we 2.600 euro extra 

uitvoeringskosten.  

2.5.9 Begeleidingskosten nieuw beschut werk (P) 

De gebruiker van het rekenmodel kan de hoogte van de loonkostensubsidie voor mensen op een 

beschutte werkplek aanpassen. In de uitgangssituatie gaan we ervan uit dat de loonkostensubsidie 

gemiddeld 8.500 euro bedraagt. Dat bedrag is afgeleid van de memorie van toelichting bij de 

Participatiewet. Via het dropdown menu maakt de gebruiker een keuze met hoeveel het bedrag 

omlaag gaat. Het nieuwe bedrag wordt meerjarig toegepast (in elk jaar hetzelfde bedrag). 

 

Voor de doorwerking van deze maatregel in het model, hanteren we hetzelfde stroomdiagram als 

voor de kosten van een LKS-plek 

 

Als de gebruiker het gemiddelde bedrag voor begeleiding verhoogt, gaan de uitgaven ten laste van 

het re-integratiebudget omhoog. Dat leidt tot een verslechtering van het saldo op het re-

integratiebudget.  
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2.5.10 Nieuw beschut werk in deeltijd (P) 

Het rekenmodel biedt de mogelijkheid om beschut werk in deeltijd aan te bieden. De 

loonkostensubsidie en de begeleidingskosten worden berekend naar rato van het aantal gewerkte 

uren. Met andere woorden: deeltijd leidt ertoe dat de kosten van beschutte arbeid omlaag gaan. Er 

wordt rekening mee gehouden dat niet-nuggers een aanvulling krijgen tot aan het sociaal minimum.  

Bij de toelichting hiervoor over de knop ‘aantal beschut werk’ is aangegeven op welke wijze deeltijd 

doorwerkt in de totale uitgavenmutaties.  

2.5.11 Uitvoeringskosten WWB (P) 

De gebruiker kan de hoogte van de uitvoeringskosten instellen. In de uitgangssituatie is de hoogte 

van de uitvoeringskosten gelijk aan 2.600 euro per uitkeringsgerechtigde of per verstrekte 

loonkostensubsidie. Door bijvoorbeeld efficiency-maatregelen kunnen deze kosten omlaag worden 

gebracht.  

2.6 Overzicht uitkomsten 

Op het invulblad is zichtbaar wat het totale effect is van de maatregelen in 2020 (het draaien aan de 

knoppen) op verschillende variabelen. In de tabel is zichtbaar wat de waarden waren in de 

uitgangssituatie (2020 oud) en wat de waarden zijn in de nieuwe situatie (2020 nieuw).  

De uitkomsten zijn zichtbaar in de volgende screenshot. Door een aantal maatregelen, treden de 

volgende mutaties op in 2020 ten opzichte van de uitgangssituatie in 2020:  

 Het aantal bijstandsgerechtigden gaat ten opzichte van de uitgangssituatie per saldo omhoog 

met 37 in 2020.  

 Het aantal plekken begeleiding regulier nieuw is 220 lager dan oorspronkelijk in de gehanteerde 

uitgangssituatie.  

 De uitvoeringskosten gaan omlaag met 0,5 mln ten opzichte van de uitgangssituatie.  

 Het verwachte tekort op het re-integratiebudet in 2020 gaat omlaag met 0,4 mln euro. Er blijft 

echter een tekort bestaan.  

 Het verwachte saldo inkomensdeel verbetert met 1,7 mln in 2020. Het tekort op het 

inkomensdeel slaat om naar een besparing op het inkomensdeel van 1,5 mln.  
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De waarden zijn ook terug te vinden op de tabbladen 2a t/m 2c. De waarden in 2020 oud staan in 

de kolom 2020 van de tabellen op tabblad 2a Uitgangssituatie. De waarden in 2020 nieuw staan in 

de kolom 2020 van de tabellen op tabblad 2b Nieuwe situatie. De waarden in de kolom Mutatie 

staan in de kolom 2020 van de tabellen op tabblad 2c Mutaties.  

Toelichting:  

 Bijstandsuitkeringen: de bijstandsuitkeringen betreffen het aantal uitkeringen in de 

uitgangssituatie in 2020, als er geen beleidsmaatregelen worden genomen. In de kolom 2020 

nieuw staat het aantal uitkeringen nadat er aan de knoppen is gedraaid. De kolom mutatie bevat 

het verschil tussen de kolommen uitgangssituatie (2020 oud) en de nieuwe situatie (2020 

nieuw).  

 Wsw-oud: Het Wsw-oud betreft het aantal Wsw-ers in de uitgangssituatie in 2020. In de kolom 

2020 nieuw staat het aantal uitkeringen nadat er aan de knoppen is gedraaid. De waarde in 

2020 oud is gelijk aan de waarde in 2020 nieuw. Dat komt doordat wij ervan uitgaan dat het 

Wsw-volume niet door beleid kan worden beïnvloed. De mutatie is dus gelijk aan nul.   

 Aantal begeleiding regulier nieuw: dit aantal betreft het aantal begeleidingsplekken bij reguliere 

werkgevers voor de nieuwe doelgroepen in de uitgangssituatie in 2020, als er geen 

beleidsmaatregelen worden genomen. In de kolom 2020 nieuw staat het aantal plekken nadat er 

aan de knoppen is gedraaid. De kolom mutatie bevat het verschil tussen de kolommen 

uitgangssituatie (2020 oud) en de nieuwe situatie (2020 nieuw). 

 Aantal nieuw beschut werk: dit aantal betreft het aantal beschutte werkplekken voor de nieuwe 

doelgroepen in de uitgangssituatie in 2020, als er geen beleidsmaatregelen worden genomen. 

In de kolom 2020 nieuw staat het aantal plekken nadat er aan de knoppen is gedraaid. De 

kolom mutatie bevat het verschil tussen de kolommen uitgangssituatie (2020 oud) en de nieuwe 

situatie (2020 nieuw). 

 Re-integratiekosten klassiek: dit bedrag betreft de totale kosten re-integratie klassiek in de 

uitgangssituatie in 2020, als er geen beleidsmaatregelen worden genomen. In de kolom 2020 



 

 

  

 

25 

nieuw staan de uitgaven nadat er aan de knoppen is gedraaid. De kolom mutatie bevat het 

verschil tussen de kolommen uitgangssituatie (2020 oud) en de nieuwe situatie (2020 nieuw). 

 Uitvoeringskosten: dit bedrag betreft de totale uitvoeringskosten in de uitgangssituatie in 2020, 

als er geen beleidsmaatregelen worden genomen. In de kolom 2020 nieuw staan de uitgaven 

nadat er aan de knoppen is gedraaid. De kolom mutatie bevat het verschil tussen de kolommen 

uitgangssituatie (2020 oud) en de nieuwe situatie (2020 nieuw). 

 Saldo Inkomensdeel: Het saldo inkomensdeel is het verschil tussen de bijstandsuitgaven en het 

bijstandsbudget. Dit is een belangrijke beleidsindicator. Het geeft aan hoe hoog het tekort of hoe 

hoog de besparingen zijn op het inkomensdeel. In 2020 nieuw staat het saldo in de 

uitgangssituatie in 2020, als er geen beleidsmaatregelen worden genomen. In de kolom 2020 

nieuw staat het saldo nadat er aan de knoppen is gedraaid. De kolom mutatie bevat het verschil 

tussen de kolommen uitgangssituatie (2020 oud) en de nieuwe situatie (2020 nieuw). Met 

andere woorden, de maatregelen leiden tot een verbetering dan wel verslechtering van het 

saldo. De uitkomst is af te leiden uit de mutatie.  

 Saldo Re-integratiebudget: Het saldo re-integratiebudget is het verschil tussen de totale re-

integratie-uitgaven (re-integratie klassiek plus uitgaven Wsw plus de uitgaven begeleiding voor 

de nieuwe doelgroep) en het re-integratiebudget. Dit is een belangrijke beleidsindicator. Het 

geeft aan hoeveel een gemeente tekortkomt op het re-integratiebudget, dan wel over houdt. In 

2020 nieuw staat het saldo in de uitgangssituatie in 2020, als er geen beleidsmaatregelen 

worden genomen. In de kolom 2020 nieuw staat het saldo nadat er aan de knoppen is gedraaid. 

De kolom mutatie bevat het verschil tussen de kolommen uitgangssituatie (2020 oud) en de 

nieuwe situatie (2020 nieuw). Met andere woorden, de maatregelen leiden tot een verbetering 

dan wel verslechtering van het saldo. De uitkomst is af te leiden uit de mutatie. 
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3. Tabblad 2a: Uitgangssituatie 

Het tabblad 2a Uitgangssituatie bevat de volgende tabellen:  

3.1 Tabel volumes uitgangssituatie 

 

De tabel volumes bevat de volgende onderdelen:  

 Bijstand: de tabel laat meerjarig het aantal bijstandsuitkeringen zien. Het aantal in 2014 is gelijk 

aan het werkelijke aantal ultimo 2014. De aantallen in de jaren daarna is afhankelijk van het 

aantal dat door de gebruiker van het model is ingevuld.  

 Wsw-oud: de tabel laat in 2014 het werkelijke aantal Wsw-ers zien. Voor de jaren daarna is 

rekening gehouden met een procentuele afbouw, zoals ingegeven door de gebruiker van het 

model.  

 Begeleiding nieuw: in de tabel is het aantal opgenomen dat gelijk is aan de landelijke raming 

maal het gemeentelijk aandeel, zoals opgegeven bij de mei-circulaire 2015 door het ministerie 

van BZK.  

 Beschut nieuw: in de tabel is het aantal opgenomen dat gelijk is aan de landelijke raming maal 

het gemeentelijk aandeel, zoals opgegeven bij de mei-circulaire 2015 door het ministerie van 

BZK.  

3.2 Tabel budget inkomensdeel uitgangssituatie 

 

 Budget uitkeringen: De hoogte van het budget is in 2014 gelijk aan het werkelijk verstrekte 

budget. Het budget in 2015 is gelijk aan het aan de gemeenten bekend gemaakte budget, 

waarbij er vanuit is gegaan dat voor de loonkostensubsidies een toereikend budget is verstrekt. 

In de jaren 2016 en verder wordt er voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners van 

uitgegaan dat het budget gelijk is aan het budget in 2015. Voor de gemeenten die een historisch 

verdeeld budget hebben (15.000-min geheel en 40.000-min gedeeltelijk), wordt het budget in 

jaar t gelijk gesteld aan de uitgaven in jaar t-2.  
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 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: verondersteld wordt dat het ministerie van SZW 

jaarlijks een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal mensen dat een 

loonkostensubsidie ontvangt op een reguliere werkplek. Het totale budget is gelijk aan het 

verwachte aantal plekken begeleiding regulier maal de gemiddeld verwachte loonkostensubsidie 

van 10.000 euro per jaar.  

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: verondersteld wordt dat het ministerie van SZW jaarlijks 

een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal loonkostensubsidies dat verstrekt 

wordt voor beschutte werkplekken. Het totale budget is gelijk aan het verwachte aantal 

beschutte werkplekken maal de gemiddeld verwachte loonkostensubsidie van 14.000 euro per 

jaar. 

3.3 Tabel netto uitgaven inkomensdeel uitgangssituatie 

 

 Uitkeringen: de uitkeringen bevatten de meerjarige uitgaven als gevolg van de betaalde 

uitkeringen. Het bedrag in 2014 betreft de realisatie van de gemeente in 2014. Het bedrag in 

2015 en verdere jaren is gelijk aan de gemiddelde uitkering in 2014 maal het in de 

uitgangssituatie verwachte volume in de jaren 2015 en verder. Er wordt in de uitgangssituatie 

geen rekening gehouden met beleidseffecten die van invloed zijn op de hoogte van de 

gemiddelde uitkering.  

 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: de verwachte uitgaven zijn gelijk aan de in de 

uitgangssituatie verwachte volumes maal 10.000 euro per jaar. Het bedrag van 10.000 euro is 

gelijk aan het bedrag waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de 

Participatiewet.   

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: de verwachte uitgaven zijn gelijk aan de in de 

uitgangssituatie verwachte volumes maal 14.000 euro per jaar. Het bedrag van 14.000 euro is 

gelijk aan het bedrag waarmee rekening is gehouden in de memorie van toelichting bij de 

Participatiewet.   

3.4 Tabel saldi inkomensdeel uitgangssituatie 

 

 Budget uitkeringen: Het saldo budget uitkeringen is gelijk aan het verschil tussen het (fictieve) 

budget uitkeringen en de uitgaven uitkeringen.  



 

 

  

 

28 

 Loonkostensubsidie regulier nieuw: het saldo is gelijk aan de verwachte uitgaven in de 

uitgangssituatie en het veronderstelde budget. In de uitgangssituatie wordt verondersteld dat het 

bedrag toereikend is. Dat betekent dat het saldo in de uitgangssituatie gelijk is aan nul.  

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: het saldo is gelijk aan de verwachte uitgaven in de 

uitgangssituatie en het veronderstelde budget. In de uitgangssituatie wordt verondersteld dat het 

bedrag toereikend is. Dat betekent dat het saldo in de uitgangssituatie gelijk is aan nul. 

3.5 Tabel re-integratiebudget uitgangssituatie 

 

 Werkdeel klassiek: het budget is meerjarig gelijk aan het bedrag dat is gepubliceerd bij mei-

circulaire Gemeentefonds 2015 door het ministerie van BZK.  

 Wsw-budget: Het budget in 2014 en in 2015 is gelijk aan het werkelijk beschikbare budget. Het 

budget in 2016 en verdere jaren is gelijk aan het verwachte aantal Wsw-ers in de 

uitgangssituatie maal het berekende budget op basis van het macrobudget en het landelijk 

verwachte aantal Wsw-ers. Het budget in de structurele situatie is gelijk aan nul, omdat dan alle 

Wsw-ers zijn uitgestroomd.  

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): het budget is meerjarig gelijk aan het 

bedrag dat is gepubliceerd bij mei-circulaire Gemeentefonds 2015 door het ministerie van BZK. 

Het budget in de structurele situatie is gelijk aan het macrobudget in de structurele situatie maal 

het aandeel van de betreffende gemeente, zoals door het ministerie van BZK gepubliceerd voor 

het jaar 2020.  

3.6 Tabel uitgaven re-integratie uitgangssituatie 

 

 Re-integratie klassiek: De uitgaven in 2014 zijn gelijk verondersteld aan het budget in 2014. De 

uitgaven in 2015 en verdere jaren zijn gelijk aan de uitgaven in 2014. Met andere woorden 

verondersteld wordt dat de gemeente in de uitgangssituatie meerjarig dezelfde re-

integratiebestedingen heeft als in 2014. Er wordt dus niet bezuinigd.  

 Wsw: De gemiddelde kosten Wsw worden gelijk verondersteld aan het budget Wsw per Wsw-er 

in 2014. Het gemiddelde budget in 2014 is gelijk aan 26.400 euro. De jaarlijkse uitgaven worden 
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gelijk verondersteld aan het product van het meerjarig verwachte volume Wsw in de 

uitgangssituatie maal het gemiddelde bedrag in 2014: 26.400 euro.  

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): de kosten per persoon zijn gelijk aan 8500 

voor begeleiding beschut maal het verwachte volume. In de uitgangssituatie veronderstellen wij 

de kosten voor begeleiding regulier per gemeente gelijk aan het beschikbare budget.  

3.7 Tabel saldi re-integratie uitgangssituatie 

 

 Werkdeel klassiek: Hier wordt het verschil berekend tussen de uitgaven en het budget in de 

uitgangssituatie. Er resulteert een meerjarig tekort. Het tekort ontstaat doordat door het rijk is 

bezuinigd, terwijl verondersteld wordt in de uitgangssituatie dat de gemeente ten opzichte van 

2014 niet bezuinigt op de re-integratie klassiek.  

 Wsw-budget: Hier wordt het verschil tussen budget en uitgaven berekend in de uitgangsituatie. 

Het saldo is afhankelijk van de veronderstellingen die worden gemaakt door de gebruiker in de 

uitgangssituatie. Het gemiddelde budget per Wsw-er wordt bepaald door de veronderstellingen 

die door de gebruiker worden gemaakt ten aanzien van de landelijke ontwikkeling van het Wsw-

volume. Het macrobudget staat vast. Daardoor leidt een snelle daling van het landelijke volume 

tot een hoger gemiddeld budget dan een trage daling van het landelijke volume.  

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): hier staan de saldi voor de uitgaven en de 

budgetten begeleiding van de nieuwe doelgroepen.  

3.8 Tabel uitvoeringskosten uitgangssituatie 

 

Deze tabel bevat de berekende uitvoeringskosten. Deze worden bepaald door het volume bijstand 

en nieuwe doelgroepen maal 2.600 euro per jaar. Let op de opmerking die hiervoor gemaakt is, dat 

het totaalbedrag een onderschatting is van de werkelijke uitvoeringskosten.  
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4. Tabblad 2b: Nieuwe situatie 

Het tabblad 2b: Nieuwe situatie bevat de volgende tabellen: 

4.1 Tabel volumes nieuwe situatie  

De tabel volumes bevat de volgende onderdelen:  

 Bijstand: de tabel laat meerjarig het aantal bijstandsuitkeringen zien. Het aantal in 2014 is gelijk 

aan het werkelijke aantal ultimo 2014. De aantallen in de jaren daarna zijn afhankelijk van het 

aantal dat door de gebruiker van het model is ingevuld en de maatregelen die via het draaien 

aan de knoppen zijn genomen.  

 Wsw-oud: de tabel laat in 2014 het werkelijke aantal Wsw-ers zien. Voor de jaren daarna is 

rekening gehouden met een procentuele afbouw, zoals ingegeven door de gebruiker van het 

model. In het model wordt verondersteld dat de volumedaling autonoom is en dus niet door 

maatregelen van de gebruiker kunnen worden beïnvloed.  

 Begeleiding nieuw: in de tabel is het aantal opgenomen dat ingesteld is door de gebruiker van 

het model. Op het invulblad kan de gebruiker het aantal in 2020 instellen. In de jaren ervoor en 

in de structurele situatie wordt het aantal ten opzichte van de uitgangssituatie naar rato 

bijgesteld.  

 Beschut nieuw: in de tabel is het aantal opgenomen dat ingesteld is door de gebruiker van het 

model. Op het invulblad kan de gebruiker het aantal in 2020 instellen. In de jaren ervoor en in de 

structurele situatie wordt het aantal ten opzichte van de uitgangssituatie naar rato bijgesteld.  

4.2 Tabel budget inkomensdeel nieuwe situatie 

 Budget uitkeringen: De hoogte van het budget is in 2014 gelijk aan het werkelijk verstrekte 

budget. Het budget in 2015 is gelijk aan het aan de gemeenten bekend gemaakte budget, 

waarbij er vanuit is gegaan dat voor de loonkostensubsidies een toereikend budget is verstrekt. 

In de jaren 2016 en verder wordt er voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners van 

uitgegaan dat het budget gelijk is aan het budget in 2015. Voor de gemeenten die een historisch 

verdeeld budget hebben (15.000-min geheel en 40.000-min gedeeltelijk), wordt het budget in 

jaar t gelijk gesteld aan de uitgaven in jaar t-2. Voor de gemeenten met minder dan 40.000 

inwoners kan dit budget dus afwijken van de uitgangssituatie, afhankelijk van het effect van de 

genomen maatregelen op de uitgaven inkomensdeel.   

 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: verondersteld wordt dat het ministerie van SZW 

jaarlijks een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal mensen dat een 

loonkostensubsidie ontvangt op een reguliere werkplek. Het totale budget is gelijk aan het 

verwachte aantal plekken begeleiding regulier maal de gemiddeld verwachte loonkostensubsidie 

van 10.000 euro per jaar. Voor gemeenten met een historisch aandeel, wordt het budget 

vertraagd afgestemd op de werkelijke uitgaven voor deze groep.  
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 Loonkostensubsidie beschut nieuw: verondersteld wordt dat het ministerie van SZW jaarlijks 

een toereikend budget verstrekt voor het verwachte aantal loonkostensubsidies dat verstrekt 

wordt voor beschutte werkplekken. Het totale budget is gelijk aan het verwachte aantal 

beschutte werkplekken maal de gemiddeld verwachte loonkostensubsidie van 14.000 euro per 

jaar. Voor gemeenten met een historisch aandeel, wordt het budget vertraagd afgestemd op de 

werkelijke uitgaven voor deze groep. 

4.3 Tabel uitgaven inkomensdeel nieuwe situatie 

 Uitkeringen: de uitkeringen bevatten de meerjarige uitgaven als gevolg van de betaalde 

uitkeringen. Het bedrag in 2014 betreft de realisatie van de gemeente in 2014. Het bedrag in 

2015 en verdere jaren is gelijk aan de gemiddelde uitkering zoals ingesteld door de gebruiker 

maal de volumes in de jaren 2015 en verder, die resulteren na de genomen maatregelen.  

 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: de verwachte uitgaven zijn gelijk aan de in de 

uitgangssituatie verwachte volumes, die resulteren na de genomen maatregelen, maal 10.000 

euro per jaar. Het bedrag van 10.000 euro is gelijk aan het bedrag waarmee rekening is 

gehouden in de memorie van toelichting bij de Participatiewet.   

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: de verwachte uitgaven zijn gelijk aan de in de 

uitgangssituatie verwachte volumes, die resulteren na de genomen maatregelen, maal 14.000 

euro per jaar. Het bedrag van 14.000 euro is gelijk aan het bedrag waarmee rekening is 

gehouden in de memorie van toelichting bij de Participatiewet.   

4.4 Tabel saldi inkomensdeel nieuwe situatie 

 Budget uitkeringen: Het saldo budget uitkeringen is gelijk aan het verschil tussen het (fictieve) 

budget uitkeringen en de uitgaven uitkeringen.  

 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: het saldo is gelijk aan de verwachte uitgaven en 

het veronderstelde budget.  

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: het saldo is gelijk aan de verwachte uitgaven en het 

veronderstelde budget.  

4.5 Tabel re-integratiebudget nieuwe situatie  

Opmerking: de tabel is altijd gelijk aan de tabel in de uitgangssituatie.  

 Werkdeel klassiek: het budget is meerjarig gelijk aan het bedrag dat is gepubliceerd bij mei-

circulaire Gemeentefonds 2015 door het ministerie van BZK.  

 Wsw-budget: Het budget in 2014 en 2015 is gelijk aan het werkelijk beschikbare budget. Het 

budget in 2016 en verdere jaren is gelijk aan het verwachte aantal Wsw-ers in de 

uitgangssituatie maal het berekende budget op basis van het macrobudget en het landelijk 

verwachte aantal Wsw-ers. Het budget in de structurele situatie is gelijk aan nul, omdat dan alle 

Wsw-ers zijn uitgestroomd.  
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 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): het budget is meerjarig gelijk aan het 

bedrag dat is gepubliceerd bij mei-circulaire Gemeentefonds 2015 door het ministerie van BZK. 

Het budget in de structurele situatie is gelijk aan het macrobudget in de structurele situatie maal 

het aandeel van de betreffende gemeente, zoals door het ministerie van BZK gepubliceerd voor 

het jaar 2020.  

4.6 Tabel uitgaven re-integratie nieuwe situatie 

 Re-integratie klassiek: De uitgaven in 2014 zijn gelijk verondersteld aan het budget in 2014. De 

uitgaven in 2015 en verdere jaren zijn gelijk aan de uitgaven de uitgaven die zijn ingegeven door 

de gebruiker.   

 Wsw: De gemiddelde kosten Wsw worden in 2014 gelijk verondersteld aan het budget Wsw per 

Wsw-er in 2014. De jaarlijkse uitgaven zijn gelijk aan de veronderstelde kosten door de 

gebruiker maal het verwachte gemeentelijke volume Wsw (eveneens ingegeven door de 

gebruiker via de jaarlijkse procentuele daling).   

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): de uitgaven worden bepaald door het 

volume en de begeleidingskosten per persoon. Zowel de volumes als de kosten per persoon 

kunnen door het nemen van maatregelen worden aangepast door de gebruiker van het model.  

4.7 Tabel saldi re-integratie nieuwe situatie 

 Werkdeel klassiek: Hier wordt het verschil berekend tussen de uitgaven en het budget in de 

uitgangssituatie.  

 Wsw-budget: Hier wordt het verschil tussen budget en uitgaven berekend. Het saldo is 

afhankelijk van de veronderstellingen die worden gemaakt door de gebruiker in de 

uitgangssituatie ten aanzien van de volume-ontwikkeling en de kosten die per Wsw-er worden 

verondersteld.  

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): hier staan de saldi voor de uitgaven en de 

budgetten begeleiding van de nieuwe doelgroepen.  

4.8 Tabel uitvoeringskosten nieuwe situatie 

Deze tabel bevat de berekende uitvoeringskosten, na het nemen van maatregelen. De veranderde 

volumes hebben effect op de uitvoeringskosten. Per volumeverandering gaan de uitvoeringskosten 

met 2.600 euro omhoog of omlaag. Maar de uitvoeringskosten kunnen ook zijn beïnvloed door 

maatregelen direct gericht op lagere uitvoeringskosten. Dat leidt tot een bijstelling van het in de 

uitgangssituatie gehanteerde bedrag van 2.600 euro per jaar.  
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5. Tabblad 2c: Mutatie oud – nieuw 

Het tabblad 2c: Mutatie oud – nieuw bevat de volgende tabellen: 

5.1 Tabel volumemutaties 

De tabel volumes bevat de volgende onderdelen:  

 Bijstand: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen de uitgangssituatie en het aantal 

bijstandsuitkeringen in de nieuwe situatie.  

 Wsw-oud: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen de uitgangssituatie en het aantal 

Wsw-ers in de nieuwe situatie. Het verschil is jaarlijks nul, omdat verondersteld wordt dat het 

aantal niet door maatregelen kan worden beïnvloed.  

 Begeleiding nieuw: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen de uitgangssituatie en het 

aantal plekken begeleiding nieuw in de nieuwe situatie.   

 Beschut nieuw: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen de uitgangssituatie en het aantal 

beschutte werkplekken voor de nieuwe doelgroep in de nieuwe situatie. 

5.2 Tabel mutaties budget inkomensdeel 

 Budget uitkeringen: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen de uitgangssituatie en het 

budget in de nieuwe situatie. Voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners is het verschil nul, 

omdat het budget objectief wordt verdeeld. Voor gemeenten met minder dan 40.000 inwoners 

kunnen er verschillen ontstaan, omdat het budget geheel of gedeeltelijk historisch wordt 

verdeeld (o.b.v. de uitgaven in het verleden).  

 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen 

de uitgangssituatie en het budget in de nieuwe situatie. Voor gemeenten met meer dan 40.000 

inwoners is het verschil nul, omdat het budget objectief wordt verdeeld. Voor gemeenten met 

minder dan 40.000 inwoners kunnen er verschillen ontstaan, omdat het budget geheel of 

gedeeltelijk historisch wordt verdeeld (o.b.v. de uitgaven in het verleden).   

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: de tabel laat meerjarig het verschil zien tussen de 

uitgangssituatie en het budget in de nieuwe situatie. Voor gemeenten met meer dan 40.000 

inwoners is het verschil nul, omdat het budget objectief wordt verdeeld. Voor gemeenten met 

minder dan 40.000 inwoners kunnen er verschillen ontstaan, omdat het budget geheel of 

gedeeltelijk historisch wordt verdeeld (o.b.v. de uitgaven in het verleden). 

5.3 Tabel mutaties uitgaven inkomensdeel 

 Uitkeringen: de tabel laat het verschil zien tussen de uitgaven in de uitgangssituatie en de 

uitgaven in de nieuwe situatie, na het nemen van maatregelen.  
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 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: de tabel laat het verschil zien tussen de 

uitgaven in de uitgangssituatie en de uitgaven in de nieuwe situatie, na het nemen van 

maatregelen. 

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: de tabel laat het verschil zien tussen de uitgaven in de 

uitgangssituatie en de uitgaven in de nieuwe situatie, na het nemen van maatregelen. 

5.4 Tabel mutaties saldi inkomensdeel 

 Budget uitkeringen: Het saldo budget uitkeringen kan muteren als gevolg van veranderingen in 

de budgetomvang (alleen voor gemeenten met minder dan 40.000 inwoners) en veranderingen 

in de uitgaven.  

 Loonkostensubsidie begeleiding regulier nieuw: Het saldo budget loonkostensubsidies 

begeleiding regulier nieuw kan muteren als gevolg van veranderingen in de budgetomvang 

(alleen voor gemeenten met minder dan 40.000 inwoners) en veranderingen in de uitgaven. 

 Loonkostensubsidie beschut nieuw: Het saldo budget loonkostensubsidies begeleiding beschut 

nieuw kan muteren als gevolg van veranderingen in de budgetomvang (alleen voor gemeenten 

met minder dan 40.000 inwoners) en veranderingen in de uitgaven.  

5.5 Tabel mutaties re-integratiebudget 

 Werkdeel klassiek: de bedragen in de uitgangssituatie en de nieuwe situatie zijn aan elkaar 

gelijk. De mutatie is dus gelijk aan nul meerjarig.  

 Wsw-budget: de bedragen in de uitgangssituatie en de nieuwe situatie zijn aan elkaar gelijk. De 

mutatie is dus gelijk aan nul meerjarig.   

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): de bedragen in de uitgangssituatie en de 

nieuwe situatie zijn aan elkaar gelijk. De mutatie is dus gelijk aan nul meerjarig. 

5.6 Tabel mutaties uitgaven re-integratie 

 Re-integratie klassiek: De verandering in de nieuwe situatie wordt bepaald door de genomen 

maatregelen door de gebruiker van het rekenmodel t.a.v. de klassieke re-integratie-uitgaven.  

 Wsw: De mutaties in de uitgaven worden bepaald door de prijs per Wsw-er die door de 

gebruiker is ingegeven. Het verschil wordt bepaald door het verschil met de prijs in de 

uitgangssituatie (= budget per Wsw-er in 2014).  

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): de mutaties worden bepaald door 

veranderingen in het volume en veranderingen in de prijs als gevolg van genomen maatregelen.  

5.7 Tabel mutaties saldi re-integratie 

 Re-integratie klassiek: De uitgaven kunnen door de gebruiker worden aangepast. Verandering 

in de saldi wordt hier dus door bepaald.   
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 Wsw: De mutaties in de uitgaven worden bepaald door de prijs per Wsw-er die door de 

gebruiker is ingegeven. Eventuele verschillen werken door in het saldo, dat daardoor verandert 

ten opzichte van de uitgangssituatie.   

 Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut): de mutaties in de uitgaven worden bepaald 

door veranderingen in het volume en veranderingen in de prijs als gevolg van genomen 

maatregelen. Deze werken door in veranderingen in de saldi.  

5.8 Tabel mutaties uitvoeringskosten  

Deze tabel bevat de verandering van de totale uitvoeringskosten, na het nemen van maatregelen. 

De veranderingen worden bepaald door wijzigingen in de volumes en door veranderingen van de 

gemiddelde prijs, door het nemen van maatregelen ten aanzien van de uitvoeringskosten.  
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6. Tabblad 2d: grafische weergave 

Het tabblad met de grafische weergave van de uitkomsten van het rekenmodel bevat in totaal elf 

grafieken. Bovenaan staan drie grafieken die een meerjarig beeld schetsen van de budgetten en de 

uitgaven. Daaronder staan acht grafieken die het verschil laten zien van het volume en de prijs 

tussen de uitgangssituatie en de nieuwe situatie als maatregelen zijn genomen. We lichten de 

verschillende grafieken hierna toe.  

 

6.1 Financieel effect: budgetten en uitgaven (bovenste drie grafieken) 

 Inkomensdeel: de grafiek laat meerjarig zien hoe het budget, de uitgaven en het saldo er 

jaarlijks uitzien in de nieuwe situatie, nadat maatregelen zijn genomen.  

 Re-integratiebudget: de grafiek laat meerjarig zien hoe het budget, de uitgaven en het saldo er 

jaarlijks uitzien in de nieuwe situatie, nadat maatregelen zijn genomen. De grafiek is hieronder 

uitgelicht.  
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 De grafiek Uitvoeringskosten laat meerjarig het volgende zien: de veronderstelde uitgaven in de 

uitgangssituatie, de uitgaven in de nieuwe situatie na het nemen van maatregelen en het 

verschil tussen uitgangssituatie en nieuwe situatie. 

6.2 Draaien aan de volume- en prijsknoppen (onderste acht grafieken) 

 Bijstandsvolume: een grafiek met één staafje volume bijstand in de uitgangsituatie, één staafje 

volume bijstand na het draaien aan de knoppen en één staafje mutatie. Alle waarden in 2020.  

 Re-integratie klassiek: een grafiek met één staafje uitgaven re-integratie klassiek in de 

uitgangsituatie, één staafje uitgaven re-integratie klassiek na het draaien aan de knoppen en 

één staafje mutatie. Alle waarden in 2020. 

 Begeleiding regulier nieuw: een grafiek met één staafje volume begeleiding regulier in de 

uitgangsituatie, één staafje volume begeleiding regulier na het draaien aan de knoppen en één 

staafje mutatie. Alle waarden in 2020. 

 Begeleidingskosten regulier nieuw: een grafiek met één staafje prijs begeleiding regulier in de 

uitgangsituatie, één staafje prijs begeleiding regulier na het draaien aan de knoppen en één 

staafje mutatie. Alle waarden in 2020. 

Voorbeeld: De gebruiker vindt de kosten voor begeleiding regulier in de uitgangssituatie 

onrealistisch laag. Hij verhoogt het bedrag van 2.000 euro in de uitgangssituatie naar 5.000 

euro. Het effect is zichtbaar in het volgende grafiekje. 

 

 Beschutte werkplekken nieuw: Een grafiek met één staafje volume beschut in de uitgangsituatie, 

één staafje volume beschut na het draaien aan de knoppen en één staafje mutatie. Alle 

waarden in 2020. 

 Begeleidingskosten beschut nieuw: een grafiek met één staafje prijs begeleiding beschut in de 

uitgangsituatie, één staafje prijs begeleiding beschut na het draaien aan de knoppen en één 

staafje mutatie. Alle waarden in 2020. 

 Uitvoeringsuitgaven p.p.: een grafiek met één staafje uitvoeringskosten p.p in de uitgangsituatie, 

één staafje uitvoeringskosten p.p. na het draaien aan de knoppen en één staafje mutatie. Alle 

waarden in 2020. 
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 Kosten Wsw per SE: een grafiek met één staafje prijs Wsw in de uitgangsituatie, één staafje 
prijs Wsw na het draaien aan de knoppen en één staafje mutatie. Alle waarden in 2020.  
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Bijlage: uitgangssituatie rekenmodel 

 

 Bij openen model 

uitgangspunt 

meerjarencijfers (wat zijn de 

waarden per jaar?) 

Uitgangssituatie aanpasbaar 

door gebruiker?  

Uitgangspunten volume:    

Volume bijstand Werkelijk aantal ultimo 2014 

conform CBS, Statline 

2015 en 2016 evj aanpasbaar 

door gebruiker 

Volume Wsw landelijk en lokaal 5% daling per jaar, zowel 

landelijk als lokaal. 

Aanpasbaar door gebruiker 

Instroom jonggehandicapten landelijk 135.000 in de structurele 

situatie 

Ja 

Volume nieuwe doelgroep beschut en nieuwe 

doelgroep begeleiding op lokaal niveau 

Verdeelmaatstaf budget 

nieuwe doelgroepen min BZK 

toegepast op macro-ramingen 

nieuwe doelgroepen in MvT bij 

de Participatiewet 

Nee 

Uitgangspunt NUG 40% van het totaal aantal 

mensen met een 

arbeidsbeperking.  

Ja 

Uitgangspunt prijzen   

Gemiddelde uitkering  Gerealiseerde gemiddelde 

uitkering 2014 

Vanaf 2015 kan gebruiker zelf 

een bedrag invullen 

Gemiddelde uitgaven Wsw  Gelijk aan budget per Wsw-er 

in 2014 

2020 aanpasbaar. Van 2014 

naar 2020 overgang in jaarlijks 

gelijke stappen 

Uitgaven nieuwe doelgroep beschut Loonkostensubsidie = €14K 

Begeleidingskosten = €8,5K 

Nee 

Uitgaven nieuwe doelgroep begeleiding:  Loonkostensubsidie = €10K 

Begeleidingskosten gelijk aan 

verwacht gemeentelijk budget 

Nee 
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per persoon 

Uitgaven re-integratie  Gelijk aan budget 2014 (geen 

uitsplitsing Q en P). 

Nee 

Uitgangspunt budgetten   

Inkomensdeel We veronderstellen het fictieve 

deel voor de 

bijtstandsuitkeringen constant 

Er komt een kop op het fictief i-

deel uitkeringen voor 

loonkostensubsidies, waarbij 

verwachte uitgaven = verwacht 

budget.  

Indirect. Gemeenten met 

historische verdeling wijzigen 

als gebruiker volumes en 

uitkeringen wijzigt in 

uitgangssituatie.  

Re-integratiebudget klassiek  Conform opgave BZK Nee 

Re-integratiebudget voor nieuwe doelgroepen Conform opgave BZK Nee 

Budget Wsw Resultaat van 5% daling lokaal 

en landelijk. 2015 is gelijk aan 

werkelijk beschikbare budget. 

Vanaf 2016 indirect 

aanpasbaar via mutatie 

percentages in uitgangspunt.  

Uitvoeringskosten  2.600 maal volume uitkeringen 

plus 2.600 maal volume 

nieuwe doelgroepen. 

Nee  

 


