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Participatiewet 
Algemeen 
• 1-1-2015 ingevoerd.  
• Samenvoeging WWB, WSW, Wajong-nvnd 
• Nieuwe instrumenten: loonkostensubsidie en beschut werk.  
• 125.000 garantiebanen 
 
Financiën 
• Inkomensdeel (uitkeringen, loonkostensubsidies) 
• Re-integratiebudget (Participatiebudget WWB, Wsw, nieuwe doelgroepen) 
• Cluster W&I in gemeentefonds 
• Efficiencykorting WSW: 27K -> 26K -> 23K 
• Participatiebudget: 1,9 mld (2010) -> 0,6 mld in 2014 -> 0,5 mld in 2018 

 



Foto IJmond 

• Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. 
• IJmond Werkt! is samenvoeging sw-bedrijf 

(Meergroep) en gemeentelijke afdelingen (2013). 
• IJW! doet re-integratie naar werk.  
• Inkomen bij gemeenten.  
• 2200 mensen in- en uitstroom in 2014.  
• Werk en inkomen twee parallelle sporen.  



Financiering 

 
 



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) 
– Voormalig Wajong (mensen die voorheen in de 

Participatiewet gestroomd zouden zijn) 

 



Aanpak IJmond Werkt! 

• One size fits all. 
• Groepsgewijze aanpak. 
• Focus volledig op werk.  
• Duidelijke knip tussen aanbodversterking en 

werkgeversdienstverlening.  
• 2014: 500 mensen aan het werk.  



Omvang doelgroepen P-wet 



Bezuiniging 2020 
Verlaging werkdeel klassiek:  
• €636 mln in 2014 
• €503 mln in 2020 
• Budgetverlaging = €133 mln 

 
Korting op de WSW (MvT PW): 
• €26.000 (2014) -> €23.000 per wsw-er in 2020 (mede afhankelijk van 

landelijke volumeontwikkeling) 
• 65.000 wsw-ers in 2020 
• Korting op WSW in 2020: €214,5 mln 

 
Totale bezuiniging in 2020: €344,5 mln 
Echter, voor nieuwe doelgroepen komt er geld bij.  
 
 
 
 
 
 



Belangrijke risico’s 

• Kosten zittend bestand WSW hoger dan beschikbaar (fictief) 
budget.  

• Plaatsings- en begeleidingskosten nieuwe doelgroepen hoger 
dan dat er geld beschikbaar is.  

• Aantal nieuwe doelgroepen aan het werk wordt niet 
gerealiseerd (leidt tot hogere uitgaven I-deel; LKS<uitkering) 
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2020 struct 

Verbetermaatregelen 

1. Efficiency-maatregelen IJW 900 900 

2. Doorlichting van het bestand 40 
(uitg i = 560*) 

40 
(uitg i = 560*) 

Uitgaven arbeidsbeperkten binnen beschikbaar budget 

3. Geen beschutte arbeid 485 1.836 

4. Volumebeperking begeleiding (bv tot max 648 p/jr) 808 1.648 

5. Geen ‘begeleiding regulier’ en LKS voor nuggers 160  
(uitg. i = 399*) 

638  
(uitg. i = 1.595*) 

Maatregelen uit strategische heroriëntatie 

6. Strenger en selectiever aan de poort (variant 5%) 618  
(uitg i = 3.711*) 

721  
(uitg i = 4.327*) 

7. Alleen perspectiefrijken naar IJW 221 221 

8. Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie W&I 720 720 

Beheersmaatregelen 

9. Budgetraming bijstellen 800 0 

10. Mogelijkheid om reserves aan te leggen pm pm 

Mogelijke maatregelen en financiële effecten IJmond (x €1.000,-) 

(*) geen rekening gehouden met evt. historische 
doorwerking bijstandsuitgaven inkomensdeel 



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



VB1: maatregelen a/d poort 

Knop: verhogen preventiequote 
 



VB2: meer WWB-ers met LKS aan de slag 

Knop: meer mensen uit zittend bestand WWB met een LKS aan de slag.  
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