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Hoe zat het ook al weer? 



Gemeentelijke baten en lasten

GF cluster W&I

Bijstandsbudget

Re-integratiebudget,

Bonus nieuw beschut

Maar: uiteindelijk gaat het om een sluitende businesscase



• Uitkering

– Huishoudsamenstelling

– Leeftijd

– Wel/geen nugger

– Wel/geen aanvullende uitkering

• Loonwaarde

– Hogere loonwaarde betekent lagere loonkostensubsidie

• Aantal uren dienstverband

– Meer uur betekent hogere loonkostensubsidie

• Ondersteuningsbehoefte

– Meer/minder ondersteuning betekent hoger/lagere kosten

• Doorwerking bijstandsbudget

– Gemeenteomvang

Waar hangt hoogte baten en lasten van af?



Baten en lasten werkgever



• Loonkosten op basis van WML plus werkgeverslasten

• LKS op basis van WML + 23% vergoeding werkgeverslasten

• Begeleiding kan ook in de vorm van natura (bv jobcoach)

• Besparing bij werkbedrijf mogelijk als medewerker op vrijvallende sw-

plek komt

Aandachtspunten



• Betrokkene gaat WML verdienen

• Netto besteedbaar inkomen afhankelijk van omvang werkweek

• Inkomenseffect afhankelijk van situatie voor dienstverband

– Nugger

– (echt)paar met uitkering

– Alleenstaande (ouder)

Netto inkomenseffect kandidaat



• Voorop staat dat de gemeentelijke opdracht wordt uitgevoerd

• Onderbouwde keuzes maken die leiden tot een verantwoord financieel 

resultaat

• Het gaat om het resultaat onder de streep

• Filosofie: Bovengemiddelde prestaties leiden tot een positief financieel 

saldo

• Inzet LKS als onderdeel brede strategie: verhogen loonwaarde en 

uiteindelijk – indien mogelijk – volledige zelfredzaamheid

• Rekening houden met de langere termijn: huidige nugger is (mogelijke) 

uitkeringsgerechtigde van de toekomst

Businesscase



• Rutte III wil LKS vervangen door loondispensatie

• Wat betekent dat als het doorgaat? 

• Werkgever betaalt loon naar loonwaarde

• LKS vervalt

• Gemeente vult aan tot sociaal minimum (indien recht op uitkering 

bestaat) [allerlei varianten mogelijk]

• Gedachte is dat de besparing (benodigd om 20K extra beschutte 

banen te realiseren) wordt gerealiseerd doordat gemeente niet meer 

(via LKS) aanvult tot WML, maar tot sociaal minimum (indien recht 

bestaat op uitkering)

Loondispensatie in plaats van LKS




