
Werk bespaart bijstand
Besparen op het bijstandsbudget door inzet loonkostensubsidies

Martin Heekelaar, adviseur Berenschot
Lex Vonk, directeur AM match



Financieringsstromen Participatiewet



Lasten Baten

Doorwerking 
BUIG

Loonkosten-
subsidie

Bespaarde 
uitkering

Financieel saldo gemeente



Hoogte LKS

Besparing 
uitkering

Effect 
bijstands-

budget

Financieel 
effect 

gemeente

Financieel effect op BUIG-budget gemeente

Hoogte LKS hangt af van: 

• Hoogte loonwaarde. 

• Aantal uur dat iemand in de week gaat werken. 

Hoogte bespaarde uitkering hangt af van: 

• Hoogte van de (verwachte) uitkering

• Huishoudtype

• Nugger

Doorwerking bijstandsbudget hangt af van: 

• Grotere gemeenten (objectief verdeelmodel): 
beperkte doorwerking (via macrobudget)

• Kleinere gemeenten (geheel of gedeeltelijk 
historisch aandeel): via verdeling volledige 
doorwerking met 2 jr vertraging.



Begrotingsjaar 1

+1003.9004.000
(2/3e)

Gem B

+2001.8002.000
(1/3e)

Gem A

+3005.7006.000Macro

Saldo BUIGUitgaven 
(LKS+uitk)

BUIG-budget



Begrotingsjaar 2

-1003.9003.800
(2/3e)

Gem B

+1001.8001.900
(1/3e)

Gem A

05.7005.700Macro

Saldo BUIGUitgaven 
(LKS+uitk)

BUIG-budget



• Re-integratiebudget voor begeleiding. Leeg = Leeg

• Werkgever

– Verzilvering loonwaarde

– Begeleidingskosten

– Andere vergoedingen, zoals LIV

– Beperken afbouwkosten sw-bedrijf

• Medewerker

– Omvang werkweek

– De financiële situatie voorheen 

Andere financiële effecten



• WML vervalt.

• Werkgever betaalt loon naar loonwaarde. 

• Dus: LKS vervalt

• Gemeente vult aan tot (nieuwe) norm (= feitelijk 
aanvullende uitkering)

– WML voor mensen die vanuit bijstand aan de slag 
gaan?

– Nuggers? 

Loondispensatie in plaats van LKS



• Gemeente: 

– BUIG: Lagere uitgaven, maar ook lager budget. 

– Re-integratiebudget: Omhoog met besparingen a.g.v. 
loondispensatie. 

• Werkgever: Nihil. Derving LKS = daling loonkosten

• Werknemer:

– Minder pensioenopbouw e.d.

– Nugger: ?

• Rijksoverheid: Geen effect. Herallocatie middelen bij 
gemeenten (brief stas 14-12)

Financiële gevolgen loondispensatie



Stellingen

1. Het is verstandig om met LKS te stoppen als het re-
integratiebudget is uitgeput. 

2. Kleine gemeenten moeten terughoudend omgaan met LKS 
omdat besparing wordt afgeroomd. 

3. Mijn gemeente zit in het vangnet. Dan is het niet slim om LKS 
in te zetten. 

4. We moeten stoppen met LKS, vanwege de onzekerheid over 
de vormgeving van de loondispensatie. 

5. Het is onverstandig om met LKS contracten voor onbepaalde 
tijd aan te gaan. 

6. Loondispensatie is beter dan LKS. 



Bijlage: ontwikkeling doelgroepen P-wet



Bijlage: rekenprijzen per kandidaat



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart 
op www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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