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Foto voorpagina:  
De 54-jarige Gert-Jan, heeft zijn droombaan gevonden. Gert-Jan rijdt voor Voet Personenvervoer kinderen met een beperking van én 
naar school in Gorinchem. Hij heeft het enorm naar zijn zin. 
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Voorwoord  
 
Voor u ligt de begroting 2020 van Werkzaak Rivierenland met een meerjarenperspectief tot en met 
2023. Deze begroting geeft inzicht in de ontwikkelingen voor de komende jaren op de onderdelen 
werk, inkomen en bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen zijn doorvertaald in de financiële begroting. 
Op basis van de zienswijze van de gemeenten over de begroting 2019 vernieuwden we de 
onderbouwing van de begroting 2020. Onze uitgangspunten waren de jaarrekening 2018, de 
Kadernota 2020, actuele gegevens over de omzet en de personeelsbegroting. Zoals gerapporteerd in 
de vastgestelde begroting 2019 is de vergelijking met de vastgestelde begroting 2019 (cf. 
addendum). 
 
De begroting 2020 is gebaseerd op het nieuw ontwikkelde vereenvoudigde begrotingsmodel van 
Werkzaak en leidt tot een verbeterd inzicht in de financiën van Werkzaak. De financiering van 
Werkzaak sluit nu beter aan op de gemeentelijke begrotingskaders. Werkzaak ziet dit als een 
belangrijke stap in de samenwerking met de deelnemende gemeenten en voldoet aan de wens van 
gemeenten. 
 
De begroting is beleidsarm in afwachting van het strategisch meerjarenbeleidsplan dat in het najaar 
2019 af is. 
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Managementsamenvatting 
 
Deze begroting is beleidsarm, in afwachting van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. We borduren 
verder op de goede inhoudelijke en financiële resultaten van de afgelopen jaren. De begroting geeft 
invulling aan de Kadernota 2020.   
 
De eerste jaren lag de focus vooral op het op orde krijgen van het primair proces. De resultaten van 
de afgelopen jaren laten zien dat Werkzaak daarin goed is geslaagd.  
De bedrijfsvoering op orde brengen startte pas echt na de oplevering van de begroting 2019. Eerder 
was daarvoor niet voldoende formatie. Dit was aangekondigd in de bestuursrapportage 2018. De 
complexe BBV regelgeving die tussentijds moest worden doorgevoerd, is in dit verbetertraject 
meegenomen. De begrotingsgrondslagen zijn aangepast op de realisatie 2018 en in 
overeenstemming gebracht met de gemeentelijke gedragsregels voor het opstellen van de begroting 
Op hoofdlijnen kan op grond van de conceptbegroting 2020 het volgende worden geconstateerd: 
Werkzaak realiseert vanaf de start in 2016 betere resultaten op inhoudelijke doelstellingen dan de 
landelijke gemiddelden. Dat vertaalt zich in de financiën, in een lager tekort op de SW dan de 
landelijke trend. De overhead is (erg) laag, namelijk minder dan 10% van de begrote lasten. Hier zijn 
we trots op. 
 
Het nieuwe begrotingsmodel is aangepast aan de gemeentelijke begrotingsgrondslagen en indexaties 
vanaf 2018. Per saldo resulteert deze aanpassing in een stijging van  de totale gemeentelijke bijdrage 
met ca 1,0 miljoen euro.  Dit is het gevolg van een daling van de gemeentelijke bijdragen in het 
subsidieresultaat met 2,0 miljoen euro, gekoppeld aan een stijging van de bijdrage in bedrijfsvoering 
met 3,0 miljoen euro. De gevolgen van deze wijzigingen voor de deelnemende gemeenten en het 
totaal specificeren we in onderstaande tabel:  
 

 
 
  

 

Subsidie 

 Bedrijfs-

voering 
Totaal  Subsidie 

 Bedrijfs-

voering 
Totaal

Buren 366          216          582          113           146           259           323           

Culemborg 1.094      1.537      2.631      1.418        1.061        2.479        152           

West Betuwe 178          1.413      1.591      1.041        797           1.838        -247          

Maasdriel 391          773          1.164      691           525           1.216        -52            

Neder Betuwe -           120          120          66              86              152           -32            

Tiel 3.460      3.449      6.909      3.199        2.388        5.587        1.322        

West Maas en Waal 38            487          525          524           351           875           -350          

Zaltbommel 406          1.069      1.475      875           676           1.551        -76            

Totaal 5.933      9.064      14.997    7.927        6.030        13.957     1.040        

 Gemeente 

Bedragen * € 1.000

Concept begroting 2020 Jaarschijf 2020  begroting 2019

 Verschil 



Werkzaak Rivierenland begroting 2020 – meerjarenraming 2021-2023   |   6 

Beleidskader 
 
Opdracht van Werkzaak Rivierenland in 2015: In de regio 
Rivierenland staan op dit moment 4500 mensen aan de kant. Zij 
staan aan de kant omdat zij langdurig in de WW zitten, zijn 
geboren met een handicap of om welke reden dan ook niet aan 
het werk komen. En dat terwijl ook zij talenten hebben. Soms zien 
zij hun talenten nog onvoldoende en moeten deze ontwikkeld 
worden, soms zien werkgevers hun talenten en mogelijkheden nog 
te weinig. Onze opdracht is om talenten te ontwikkelen en 
werkgevers te verleiden ook deze mensen kansen te bieden. En 
daarmee dragen we bij aan een participatiemaatschappij, waarin 
iedereen mee doet en waarin werkgevers kansen bieden en 
werkzoekenden kansen pakken. Wij ontsluiten samen met het 
UWV, waarmee we intensief samenwerken, het grootste aanbod 
van  laag- en midden geschoold personeel en hebben meer dan 
wie ook verstand van sociaal en maatschappelijk ondernemen. We 
stellen de vraag van de werkgever voorop en richten ons primair op de 
werkgever als klant (met bovenstaande opdracht in het achterhoofd) 
om invulling te geven aan zijn vraag. We zien het verder als onze 
maatschappelijke opdracht om onze droom te verwezenlijken tegen zo 
laag mogelijke (maatschappelijke) kosten. Daarom kijken we kritisch 
naar uitgaven en zorgen we dat uitsluitend mensen die daarop recht 
hebben, een uitkering ontvangen. 
 
De missie en visie zijn in 2016 doorontwikkeld naar het ware Noorden 
bepaald. 

 
 

 

Missie: 
Werkzaak Rivierenland 
wil de meest 
ondernemende 
infrastructuur voor 
werk en inkomen van 
Nederland zijn. 
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Strategische heroriëntatie 
Werkzaak bevindt zich nu in een proces van heroriëntatie en doorontwikkeling. Via dit proces maken 
we een omslag naar een waardengedreven organisatie.  

Proceslijn strategische doorontwikkeling  
Beleidsinhoudelijk wordt uitvoering gegeven aan de volgende beleidslijn:  

 Werkzaak wil haar strategie door ontwikkelen: van building (bouwen naar ware noorden toe) 
naar shaping van onze strategie (vooruitkijken en terug redeneren).  

 Adaptiviteit1 van onze organisatie is cruciaal omdat de maatschappij zich in zo’n snel tempo 
verandert. Dit betekent dat je moet verbeteren én vernieuwen. We bereiken dit vooral door 
nauw samen te werken met (keten)partners. Netwerkgericht werken zorgt ervoor dat we snel op 
de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en snel kunnen schakelen. We willen de bestaande 
goede samenwerking met ketenpartners en andere organisaties nog verder versterken.  

 7 thema’s zijn cruciaal bij de doorontwikkeling van deze strategie: 
o Robotisering, digitalisering, big data 
o Duurzaamheid en circulaire economie 
o Betekeniseconomie en sociaal ondernemerschap 
o Migratie 
o Gezondheid en geluk 
o Leven Lang Ontwikkelen 
o Welvaartsverdeling 

 De 7 thema’s zijn onderdeel van ons nieuwe 4 jarige beleidsplan 2020 - 2023  

 Impact op de bedrijfsvoering:  
o We willen deze zienswijze borgen in de werkwijze van Werkzaak  
o Het innovatiebudget willen we binnen dit kader besteden 
o We zijn  alert op externe subsidiemogelijkheden 
o Twee ontwikkelingen waarvan de impact nog onbekend is zijn: De Regiodeal 2 tranche 

(een aanvraag van 6,7 miljoen bij het Rijk, met cofinanciering van regionale partijen. In 
totaal 13,4 miljoen aan projecten) met RW POA als penvoerder) en de 2 keer 35 miljoen 
euro die het Rijk in 2019 en 2020 vrij maakt voor versterking van de dienstverlening aan 
werkzoekenden én werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen. 

 
De heroriëntatie zal leiden tot besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Werkzaak. De uitkomsten 
worden verwerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023; de besluitvorming over dit plan 
vindt in de tweede helft van 2019 plaats.  Onderdeel van die besluitvorming is een eventuele 
financiële vertaling. 
 
Door de heroriëntatie is deze begroting 2020 beleidsarm.  Zo zijn de opgenomen inhoudelijke  
doelstellingen gelijk aan de doelstellingen 2019. In financiële zin omvat de begroting ten opzichte van 
2019 aanpassingen op de volgende punten: 

 Integratie van de gemeente West Betuwe (voormalig Lingewaal). 

 De toerekening van de directe ambtelijke kosten aan inkomensondersteuning, begeleide 
participatie en arbeidsparticipatie is verbeterd. 

 De begroting is gebaseerd op de realisatie en sluit aan op de gemeentelijke uitgangspunten voor 
de begroting. 

 De uitwerking van genomen bestuursbesluiten over leerwerkroutes en inleenvergoedingen. 

 Investeringen vastleggen in een vast te stellen investeringsbegroting. 

                                                           
 
1 Hieronder wordt verstaan het vermogen van Werkzaak om zich aan te passen aan  én in te spelen op de veranderende omgeving. 
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Begrotingskader  
 

Begrotingsresultaat 
Het nieuwe begrotingsmodel is aangepast aan de gemeentelijke begrotingsgrondslagen. Per saldo 
resulteert deze aanpassing in een stijging van  de totale gemeentelijke bijdrage met 1,0 miljoen euro.  
in de nu voorgestelde conceptbegroting 2020 ten opzichte van de in de vastgestelde begroting 2019 
geraamde bijdrage voor het jaar 2020. Het bedrag van 1,0 miljoen euro verschil bestaat uit: 

 verlaging van 2,0 miljoen euro van het subsidieresultaat  

 verhoging van 3,0 miljoen euro in de bedrijfsvoering 

Subsidieresultaat 
De gemeentelijke bijdrage in het subsidieresultaat van de programma’s daalt in 2020 met circa 2,0 
miljoen euro. Deze daling komt door stabiliteit in de rijksbudgetten Buig, SW en Participatiebudget 
gekoppeld aan een afnemend aantal werkzoekenden.  

Bedrijfsvoering 
De begroting 2020 toont een stijging van circa 3,0 miljoen euro van de gemeentelijke bijdrage in de 
kosten van bedrijfsvoering. Deze stijging is het directe gevolg van aanpassing van het 
begrotingsmodel Werkzaak, waarmee voorzien is in de omissies van de begrotingen 2018 en 2019. 
Werkzaak rapporteerde dit in de bestuursrapportage 2019 en bij de vaststelling van de begroting 
2019. 
 
De stijging van 3,0 miljoen euro bestaat uit: 
1. Een stijging van de kosten van ambtelijk medewerkers met circa 2,6 miljoen euro door: 

o Achterstallige indexering 2018 – 2020 leidt tot een kostenstijging van circa 1,6 miljoen 
euro. 

o Omslag naar raming van de personeelskosten op basis van maximale schalen leidt tot 
stijging van de lasten met ca 0,6 miljoen euro op jaarbasis. Hieruit kan de inhuur van 
personeel worden betaald. 

o De werkgeverslasten (pensioenpremie) stijgen met ca 1%. Dit leidt tot extra kosten van 
0,1 miljoen euro. 

o Herziening functiewaarderingen en het generatiepact leiden tot een stijging van de 
kosten met 0,2 miljoen euro 

o De overige kosten stijgen met circa 0,1 miljoen euro. 
2. Het vormen van een budget opleidingskosten. Deze werden eerder grotendeels gedekt uit de 

startkosten. De meerkosten bedragen 0,1 miljoen euro 
3. Een inhaalslag op de indexering op de kosten van bedrijfsvoering doordat de indexering over 

2018 en 2019 niet verwerkt is in de ramingen. Extra lasten 0,2 miljoen euro. 
4. De omzettaakstelling is in vergelijking met de vastgestelde begroting 2019 met 0,1 miljoen euro 

verlaagd tot 8,3 miljoen euro. Werkzoekenden in de SW en bijstand hebben een steeds grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor de gemiddelde loonwaarde afneemt. Dat leidt tot een 
lager tarief en dus lagere omzet. Werkzaak stelde de ambitie bij ten opzichte van het 
uitgangspunt in de Kadernota 2020 de ambitie. Op basis van de Kadernota zou de omzetraming 
0,4 miljoen euro lager zijn. 

 

Verdeeleffect voor de gemeentelijke financiering voor 2020 en verder 
In vergelijking tot de vastgestelde begroting 2019 schetsen we het volgende beeld over de 
ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. 
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Berekening van de gemeentelijke bijdragen volgens deze concept begroting 2020 is: 
 
 

 

 
 
De vastgestelde begroting 2019 omvat de volgende raming van de gemeentelijke bijdrage voor 2020: 
 

 

 
Conform het verdeelmodel kunnen we de ontwikkeling van de bijdragen per gemeente duiden. 
Onderstaande tabellen geven hier inzicht in en vergelijken de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019 
met de concept begroting 2020.  
 
De daling van het subsidieresultaat van 2,0 miljoen euro kunnen we per gemeente als volgt 
specificeren: 

 

 
 

(bedragen * € 1.000) Realisatie 

Vastgestelde 

begroting

Gewijzigde 

begroting Begroting Raming

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Subsidieresultaat 3.876             7.277            3.744          5.933         6.119         6.887         8.551         

Bedrijfsvoering 7.360           6.102          8.496        9.064       8.969        8.901        8.828       

Totale bijdrage 11.236          13.379         12.240       14.997      15.089       15.788       17.379      

(bedragen * € 1.000) Realisatie 

Vastgestelde 

begroting Begroting Raming

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subsidieresultaat 4.033        4.971             7.277            7.927         7.927         7.927         

Bedrijfsvoering 7.998        7.360             6.102            6.030         6.030         6.030         

Totale bijdrage 12.031      12.331           13.379          13.957       13.957       13.957       

 bedragen * € 1.000 

 Gemeente 
 Inleen  SW  BUIG 

 Bijz. 

bijstand 

 Invord-

ering  BBZ  Totaal Verschil

Buren 113              -            366           366           -253          

Culemborg 1.418          660           113           179           35              95              12              1.094        324           

West Betuwe 1.041          306           131           -387          36              82              10              178           863           

Maasdriel 691              170           142           12              17              45              5                391           300           

Neder Betuwe 66                -            -            -            -            66              

Tiel 3.199          1.830        -            1.264        148           206           12              3.460        -261          

West Maas en Waal 524              195           -215          16              39              3                38              486           

Zaltbommel 875              221           73              26              26              57              3                406           469           

Totaal 7.927          3.382        825           879           278           524           45              5.933        1.994        

 Begroting 

2019 

Concept begroting 2020
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De stijging van de bijdrage in de bedrijfsvoering kunnen we vervolgens als volgt specificeren:  
 

 
 
 
In totaliteit heeft de concept begroting 2020 per gemeente het volgende effect op de gemeentelijke 
bijdragen: 

 
 
 
Opvallende punten in deze tabellen zijn: 

 De gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal hebben een relatief groot voordeel omdat 
deze gemeenten in de concept begroting geld overhouden op het buig-budget: 351.000 miljoen 
euro voor West Betuwe en 199.000 miljoen euro voor West Maas en Waal.  

 Er is een totaal nadeel van 1,3 miljoen euro voor Tiel en 0,3 miljoen euro voor Buren. Dit zijn de 
enige gemeenten die een nadeel hebben op het subsidieresultaat. Voor Buren geldt dat het 
nadelig effect ontstaat door een tekort op de SW financiering. Tiel komt voor de Buig-gelden als 
enige gemeente nog in aanmerking voor een vangnet uitkering van 38.000 euro. Verder draagt 
Tiel 54% bij aan de kosten van de inleenvergoedingen.   

 Begroting 

2019 

 Concept 

Begroting 2020  Verschil 

Buren 146                  216                       -70            

Culemborg 1.061              1.537                    -476          

WestBetuwe 797                  1.413                    -616          

Maasdriel 525                  773                       -248          

NederBetuwe 86                    120                       -34            

Tiel 2.388              3.449                    -1.061      

West maas en Waal 351                  487                       -136          

Zaltbommel 676                  1.069                    -393          

Totaal 6.030              9.064                    -3.034      

 Gemeente 

Bedragen * € 1.000

 Bedrijfs-

voering 

 Subsidie-

resultaat 

 Totaal 

effect 

Buren -70           -253            -323           

Culemborg -476        324              -152           

West Betuwe -616        863              247            

Maasdriel -248        300              52               

Neder Betuwe -34           66                32               

Tiel -1.061     -261            -1.322       

West Maas en Waal -136        486              350            

Zaltbommel -393        469              76               

Totaal -3.034     1.994          -1.040       

 Gemeente 

Bedragen * € 1.000
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Programma’s  
 

Algemene beleidsindicatoren 
Werkzaak voert de taken uit in het domein Werk en Inkomen. Voor alle programma’s gelden per 
gemeente de volgende beleidsindicatoren (stand maart 2019; bron Waar staat je gemeente): 
 

Gemeenten Netto 
arbeidspartici

patie 

Personen 
met 

bijstandsuit
kering per 
1000 inw. 

18+ 

Banen per 
1000 

inwoners 
15-74 jaar 

Werkloze 
jongeren 

Lopende re-
integratie-

verzoeken per 
1000 inw.15-74 

Kinderen in 
uitkerings-gezin 

Buren 67,6% 13,8 420,1 1,41% 6,9 2,52% 
Culemborg 67,2% 35,7 611,7 1,72% 8,4 6,12% 
Maasdriel 69,3% 17 582,2 1,07% 5,9 2,15% 
Neder-Betuwe 69,5% 19,9 642,1 0,88% 12,8 3,21% 
Tiel 66,4% 48,0 734,3 1,95% 10,4 8,48% 
West Betuwe 69,8% 16,3 700,7 0,60% 7,6 3,08% 
West Maas  
en Waal 

68,6% 20,2 459,2 0,67% 2,7 4,09% 

Zaltbommel 69,4% 20 664,0 1,25% 5,8 2,15% 
Landelijk 
gemiddelden 

66,6% 40,1 633,0 1,52% 15,3 6,58% 
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Programma 1: Inkomensvoorziening 

Doelstelling  
Zorgen voor rechtmatige en doelmatige verstrekking van inkomensondersteuning aan mensen die 
hier recht op hebben.  
 
Er blijven mensen aangewezen op een uitkering: tijdelijk ter overbrugging 
van een situatie waarin er geen werk is en soms permanent als er een 
vrijstelling van de arbeidsplicht is. Bijvoorbeeld als leeftijd of blijvende 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen werken onmogelijk 
maakt. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk het maximaal 
haalbare. Als overbrugging naar werk of naar de AOW is een uitkering een 
vangnet. Het doel is om deze uitkering alleen te verstrekken aan mensen die 
daar recht op hebben. Mensen die kunnen werken worden naar werk 
begeleid en mensen die frauderen worden aangepakt. 
 
 

Indicatoren  

Concrete doelstelling Activiteiten - producten Doelstelling 

Rechtmatige en doelmatige 
verstrekking van bijstand en 
salaris (WSW) aan mensen 
die hier recht op hebben. 

werkzoekenden met recht op P-wetuitkering die per 1e 
maand voldoen aan verplichtingen, ontvangen uitkering 
uiterlijk 10e van de maand. 

100% 

Werkzoekenden wijzen op en begeleiden naar andere 
inkomstenbronnen dan bijstand: 

 
 Inzet op meteen aan het werk waar mogelijk 

 Sterke poortwachtersrol 

 Samenwerking met organisaties in sociaal domein 

Besparing realiseren op 
inkomensdeel (I-deel) uit 
opgegeven inkomsten. 

Effecten berekenen van de opgegeven inkomsten van 
werkzoekenden die gedeeltelijk werken en daarnaast 
een aanvullende uitkering ontvangen.  

1,7  mln. 

 
De uitvoering van het programma betreft inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet 
(Algemene Bijstand, BBZ) Ook valt hieronder het verstrekken van Bijzondere bijstand, passend 
binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak.  

Inzet ambtelijke capaciteit 
In 2020 is 46,7 fte gekoppeld aan dit programma. 
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Aantallen werkzoekenden 
Werkzoekenden met een uitkering 
In de begroting gaan we uit van een dalend bestanden en we zetten in op de ontwikkeling op basis 
van het scenario Kadernota conjunctuur: 
 

 2020 2021 2022 2023 

Laagconjunctuur 2720 2790 2860 3000 

Kadernota conjunctuur 2700 2640 2640 2710 
Hoog conjunctuur 2620 2470 2400 2340 

 
 
Loonkostensubsidies Participatiewet 
In de begroting houden we rekening met een voortgezette groei van werkzoekenden, geplaatst met 
loonkostensubsidies. Overeenkomstig de Kadernota 2020 gaan we voor de begrotingsopstelling uit 
van de volgende ontwikkeling. 
 
In deze aantallen is de deelname aan de leerwerkroutes verwerkt op basis van de vastgestelde 
businesscase Leerwerkroutes. 

 

 

 

 

 

 

 

Baten en lasten programma inkomensvoorziening 

 

 
 
In deze ramingen gaan we uit van de verwachte Buig-uitkering. Zijn de lasten lager, dan leidt dit tot 
een positief subsidie-resultaat voor de desbetreffende gemeente.  

 

(bedragen * € 1.000)

Rekening Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 43.341         43.524         46.692         46.607         47.391         49.261         

Baten 46.385         45.868         50.122         50.037         50.821         52.691         

Resultaat inkomensondersteuning 3.044           2.344           3.430           3.430           3.430           3.430           

Inkomensondersteuning

Meerjarenraming

 
Participatiewet 

 
Beschut Externe 

Werkgevers 
Interne 

Detachering 
    
2019 37 131 145 
2020 53 146 161 
2021 69 161 175 
2022 85 176 186 
2023 101 189 197 



Werkzaak Rivierenland begroting 2020 – meerjarenraming 2021-2023   |   14 

 

Programma 2: Begeleide participatie 

Doelstellingen 
1. Eraan bijdragen dat iedereen met arbeidspotentieel duurzaam en zo regulier mogelijk kan 

werken. Iedereen krijgt de kans naar zijn maximale vermogen mee te doen in de maatschappij. 
2. Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. 
 
De uitvoering in het programma zorgt er voor dat mensen zelfstandig in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het 
bevorderen van duurzame uitstroom uit de uitkering. We werken samen met 
werkgevers in de regio om voor hen een goed Social Return On Investment (SROI) 
te bewerkstelligen.  
 
Het programma Begeleide participatie gaat over het uitvoeren van de Wet sociale 
werkvoorziening en de regeling Beschut uit de Participatiewet. Om de uitstroom te 
bevorderen wordt ingezet op het realiseren van plaatsingen via detacheringen 
(inclusief groepsplaatsingen) en plaatsingen bij werkgevers middels 
loonkostensubsidies.  
 
De doelstellingen 2020 worden vastgesteld bij het meerjarenbeleidsplan 2020 – 
2023 in het najaar van 2019. Deze hebben betrekking op:  

 Groei van het aantal plaatsingen (detacheringen). 

 Groei van groepsplaatsingen bij werkgevers. 

 Groei van het aantal plaatsingen met een loonkostensubsidie. 

Inzet ambtelijke capaciteit 
In 2020 is 47,6 fte gekoppeld aan dit programma 

Aantallen werkzoekenden 
Voor de begroting en de meerjarenramingen is uitgegaan van de volgende aantallen werkzoekenden 
met een dienstverband met Werkzaak of Werkzaak plus. 
 

 
SW Beschut 

2019 938 37 

2020 891 53 

2021 846 69 

2022 804 85 

2023 764 101 

 

Baten en lasten programma Begeleide participatie 

 

 
In deze ramingen hebben we  de rijksbijdrage SW en de gemeentelijke bijdrage afgestemd op de 
ramingen van de lasten per gemeente.    

(bedragen * € 1.000)

Rekening Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Baten 29.528         28.451         28.304         27.363         26.509         25.725         

Lasten 24.801         24.246         25.036         24.275         23.586         22.951         

Resultaat Begeleidende participatie -4.727         -4.205         -3.269         -3.088         -2.923         -2.774         

Begeleide participatie

Meerjarenraming
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Programma 3: Arbeidsparticipatie 

Doelstelling 
Deze is tweeledig: 

1. Er aan bijdragen dat iedereen met arbeidspotentieel duurzaam en zo regulier 
mogelijk aan het werk kan zijn. Hierdoor krijgt iedereen de kans naar zijn of haar 
maximale vermogen mee te doen binnen de maatschappij. 

2. Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord 
ondernemen. 

De uitvoering binnen het programma zorgt er voor dat mensen zelfstandig in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. De werkzaamheden zijn vooral gericht op 
ontwikkeling van werkzoekenden en het bevorderen van duurzame uitstroom uit de 
uitkering. Hiervoor werken we samen met werkgevers in de regio om voor hen een 
goed Social Return On Investment (SROI) te bewerkstelligen.  
Het programma Arbeidsparticipatie heeft vooral betrekking op de re-integratie van 
werkzoekenden uit de Participatiewet. Hiervoor worden interne en externe 
instrumenten ingezet, waaronder de leer-werkroutes. Voor het begrotingsjaar 2020 
wordt gewerkt aan de uitwerking van de doelstelling om het werkzoekenden naar 
vermogen te ontwikkelen.   
Om de uitstroom te bevorderen wordt ook ingezet op het realiseren van plaatsingen 
bij werkgevers via detacheringen (inclusief groepsplaatsingen).   
 
De doelstellingen 2020 worden vastgesteld bij het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 
in het najaar van 2019. Deze hebben betrekking op:  

 Groei van het aantal plaatsingen (detacheringen). 

 Groei van groepsplaatsingen bij werkgevers.  

 Groei van het aantal plaatsingen met een loonkostensubsidie.  

 Een vast te stellen doelstelling voor het ontwikkeling van mensen. 

Inzet ambtelijke capaciteit 
In 2020 is 64,2 fte gekoppeld aan dit programma 

Aantallen werkzoekenden 
Voor de begroting en de meerjarenramingen is uitgegaan van de 
begeleiding van 2000 werkzoekenden in 2020 én het aangaan van 
(tijdelijke) dienstverbanden met een deel van deze doelgroep. Voor de 
begroting en de meerjarenraming zijn we uitgegaan van de volgende 
dienstverbanden via de verbonden stichtingen Werkzaak plus en Flex 
en Zeker. 

Baten en lasten programma Arbeidsparticipatie 

 
  

(bedragen * € 1.000)

Rekening Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Baten 6.994           9.118           9.196           9.747           10.162         10.581         

Lasten 6.128           7.603           8.649           8.904           9.101           9.305           

Resultaat Arbeidsparticipatie -866             -1.515         -547             -843             -1.061         -1.276         

Arbeidsparticipatie

Meerjarenraming

 

Dienst 
verbanden 

2019 145 

2020 161 

2021 175 

2022 186 

2023 197 
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Programma 4: Beleid en ondersteuning 

Doelstelling 
Ondersteunen van de uitvoering van de voorgaande programma’s door bij te dragen aan de 
beleidsvorming en informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om te ontwikkelen van uit de klant- en 
organisatievraag en we geven vorm aan onze besturingsfilosofie van zelfredzaamheid.  
Het gaat  om de centrale overheadkosten. Ook verantwoorden we de treasurykosten en spreken we 
over onvoorziene uitgaven en vennootschapsbelasting. De uitgebreide toelichting op dit programma 
is op de onderdelen terug te vinden in de verplichte paragrafen.  

Overhead 
De overhead bestaat uit de formatie en de budgetten om de doelstelling van de organisatie te 
realiseren.  

Inzet ambtelijke capaciteit 
In 2020 is 58,9 fte gekoppeld aan dit programma. 

Treasury 
Voor de financiering van de Poppenbouwing hebben we een lening aangetrokken. De rentelasten 
voor de lening belasten we door naar de huisvestingslasten.  

Onvoorziene uitgaven 
In de begroting 2020 is geen centraal budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen.   

Vennootschapsbelasting  
In 2017 heeft Werkzaak fiscaal advies ingewonnen bij consultant Deloitte over de toepassing van de 
Vennootschapsbelasting (VPB). Deloitte heeft geconstateerd dat Werkzaak gebruik kan maken van 
de SW-vrijstelling. De definitieve fiscale positie van Werkzaak voor 2016 en 2017 is afgestemd met de 
fiscus met als resultaat dat Werkzaak niet belastingplichtig is. Over het jaar 2018 zijn we nog in 
overleg met de fiscus.  

Investeringsbegroting 
In de investeringsbegroting spreken we over vervanging van hardware. Voor softwarevervangingen is 
een business-case nodig die de investering afzet tegen nut/noodzaak van de te bereiken 
verbeteringen.  
Overzicht voorgenomen investeringen jaren 2019 t/m 2023 

 

Baten en lasten programma Bestuur en Organisatie 

 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022

Doorontwikkeling BI 105.000    

Telefonie 100.000    100.000  

Hardware 400.000  

Totaal 205.000    400.000  -           100.000  

Programma 4:

(bedragen * € 1.000) Rekening Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bestuur en ondersteuning

Baten 10.293         6.536           9.222           9.127           9.059           8.986           

Lasten 12.209         9.912           9.608           9.628           9.614           9.607           

Resultaat bestuur en ondersteuning 1.916           3.377           386               501               555               621               

Mutatie reserves -1.638         

Totaal 278               3.377           386               501               555               621               

Bestuur en ondersteuning

Meerjarenraming
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Paragrafen 
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Weerstandsvermogen en risicobeheer bedrijfsrisico’s en innoveren 

Risico’s 
Werkzaak Rivierenland wil de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering inzichtelijk maken en 
als dat mogelijk beheersmaatregelen te treffen. Door inzicht in de actuele risico’s kan de organisatie  
op verantwoorde wijze besluiten nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan 
toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.  
 
2019 gebruiken we voor een strategische heroriëntatie. De strategische thema’s van de heroriëntatie 
zijn opgenomen in De verbeter- en de vernieuwingsagenda 2020 - 2023. De uitkomsten van de 
discussie worden verwerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023. De besluitvorming over 
dit plan is in 2019. De aan dit strategisch beleid en de reguliere uitvoering gekoppelde risico’s 
worden in 2019 geïnventariseerd. Deze risico’s worden dan waar mogelijk ook financieel vertaald.   
 
Onderdeel van dit plan is een financiële meerjarenraming op de gevolgen van nieuw beleid. De 
uitkomsten worden vertaald in de meerjarenramingen. Werkzaak wil voor het bepalen van 
meerjarenramingen met scenario’s gaan werken. Dit geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling met 
een best mogelijk en een slechts mogelijk scenario. Het verschil tussen het verwachte en het 
slechtste scenario geeft een goede indicatie voor het benodigde weerstandsvermogen.  

Innovatie 
De strategische heroriëntatie leidt tot een duidelijk onderscheid tussen verbeter- en 
vernieuwingsactiviteiten. De verbeteractiviteiten gaan over reguliere activiteiten en kunnen zo in de 
reguliere begroting worden opgenomen. De vernieuwingsactiviteiten gaan meestal over innovatie. 
Deze vragen een andere benadering in de begroting en in de daarmee samenhangende planning en 
control cyclus. Wij denken aan een meer projectmatige aanpak waarbij we financieel werken binnen 
de grenzen van het innovatiebudget en de daarbij af te spreken spelregels.  
 
Ondernemerschap en innovatie gaan, passend binnen de uitkomsten van 
de strategische heroriëntatie, over:  

 experimenteren, falen en succes 

 onzekerheden en schommelingen  

 inefficiënties 

 aanpassen om gebruik te kunnen maken van onverwachte kansen 

 vóóral creativiteit 

Weerstandsvermogen 
Het beleid over de vorming van het weerstandvermogen komt overeen met artikel 30 van de GR. Als 
het resultaat op het programma Bedrijfsvoering dit toelaat mag tot een plafond van 3% van de 
jaarlijkse exploitatielasten worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Op basis van de 
begroting van circa 93,3 miljoen euro bedraagt het plafond 2,80 miljoen euro.  
 
Het weerstandsvermogen wordt gebruikt om kostenstijgingen en/of inkomstendalingen op te 
vangen. De begrote bijdragen vanuit de gemeenten blijven zo stabiel in het begrotingsjaar. De 3% is 
naar verwachting van GR Werkzaak niet afdoende om deze (financiële) risico’s op te vangen. Er is 
3,05 miljoen euro weerstandsvermogen nodig om de netto risico’s af te dekken.  
 
Zonder rekening te houden met de bestemming van het resultaat is de algemene bedrijfsreserve 
1,127 miljoen euro. Dit is een ratio van 0,37 ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen. 
Ook ten opzichte van het in de GR bepaalde percentage van 3% van de jaarlijkse exploitatielasten is 
er voor 1,673 miljoen euro ruimte om het weerstandsvermogen te vergroten.   

Vanuit dit 
perspectief is 
de gemiste 
kans het 
grootste risico 
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Kwantificatie risico’s 
Een risico is de kans op een gebeurtenis met een effect op het behalen van je doelstellingen. Vanuit 
bedrijfsvoering perspectief signaleren we risico’s die gevolgen kunnen hebben voor Werkzaak en de 
deelnemers.   

 

Belangrijkste risico’s   
Risicomatrix bedragen * € 1.000   

Omschrijving Bruto-risico Netto-risico Beleid Bedrijfsvoering 
Verandering van Rijkswetgeving 1.200 900 900  
Conjunctuurgevoeligheid 1.500 800 800  
Krapte arbeidsmarkt 600 350  350 
Robotisering en digitalisering 700 200 200  
Kwetsbaarheid door veranderingen ICT 600 300  300 
Toename problematiek doelgroep vraag 
meer begeleiding 500 200 

200  

Omzetdoelstelling 600 300 300  
Eigen risico WW 450    
Totaal 6.150 3.050 2.400 650 

 

Toelichting  
Verandering van Rijkswetgeving 
Denk aan afbouw bij SW financiering of onvoldoende budget voor Nieuw beschut.  

 Bruto risico: 1,2 miljoen euro 

 Beheersmaatregel: Ontwikkelingen nauwlettend volgen en proberen te anticiperen. Eigen 

bedrijfsvoering op orde voor goed imago, goede resultaten op strategische doelstellingen tonen. 

 Netto risico : 0,9 miljoen euro 

Conjunctuurgevoeligheid 
Gevoelig voor economische ontwikkelingen. Werkgevers haken af bij laagconjunctuur. Vertrek of 

stoppen grotere werkgevers in combinatie met conjunctuur maakt plaatsen nog moelijker.  

 Bruto risico: 1,5 miljoen euro 

 Beheersmaatregel: Tijdens hoogconjunctuur ook maatregelen treffen voor laagconjunctuur 

(zoals opbouwen weerstandsvermogen). Voldoende spreiding over meerdere werkgevers. Limiet 

aan aantal werknemers per bedrijf. Contractvoorwaarden tegen het licht houden en inzet op 

mobiliteitscentrum.  

 Netto risico : 0,8 miljoen euro 

Krapte arbeidsmarkt 
Hogere salariskosten, nog niet voorbereid op de snelheid en omvang van grote verandering (21e 

skills), personeelsverloop. 

 Bruto risico: 0,6 miljoen euro 

 Beheersmaatregel: Meenemen bij meerjarig strategisch beleidsplan meenemen. Bijscholen en 

opleiden personeel op gebied van 21e skills, personeelsbeleid hierop scannen (onder andere ratio 

vast/flexibel) en landelijke maatregelen volgen. 

 Netto risico : 0,35 miljoen euro 

Robotisering en digitalisering  
Verandering van werkprocessen en meer behoefte aan hoger opgeleid personeel waardoor onze 

doelgroep minder plaatsbaar is. Hoe en wie financiert dit? De kosten gaan voor de baten.  

 Bruto risico:  0,7 miljoen euro 



Werkzaak Rivierenland begroting 2020 – meerjarenraming 2021-2023   |   20 

 Beheersmaatregel: Strategische keuzes maken bij accountmanagement en (intern) opleidings-  
en ontwikkelapparaat. Onder meer door overstappen naar meer duurzame werkgevers 
(duurzaamheid en sociaal ondernemen gedachte). Zelf innoveren met onder andere robots.  

 Netto risico: 0,2 miljoen euro 
Kwetsbaarheid door grote veranderingen in ICT infrastructuur 
Bij problemen hierbij kan de hele automatisering uitvallen waardoor niemand kan werken (zowel 

ambtenaren als in de productiehallen)  

 Bruto risico:  0,6 miljoen euro 
Beheersmaatregel: Goed projectmanagement en anticiperen op mogelijke problemen.  Ist en de 
soll situatie in kaart brengen, informatiemodel opstellen. Actualiseren en/of opstellen beleid 
(o.a. AVG). 

 Netto risico : 0,3 miljoen euro 
Kwetsbaarheid door grote veranderingen in functioneel beheer 
Problematiek doelgroep is toegenomen en omvat meerdere ondersteuningsgebieden. Dat vraagt om 

een forse tijdsinvestering van onze interne organisatie. Ook door afstemming met andere 

organisaties. 

 Bruto risico: 0,5 miljoen euro 

 Beheersmaatregel: Goed opleidingsapparaat waarmee de kansen voor deze groep vergroot 
worden. Instrumentarium aanpassen. Regie zoveel mogelijk in een hand organiseren.  

 Netto risico: 0,2 miljoen euro 
Omzetdoelstelling  
Door minder detacheringsinkomsten, productie of dienstverlening. Spanning met doelstelling 

duurzame uitstroom waarbij omzet ondergeschikt is.  

 Bruto risico: 0,6 miljoen euro 

 Beheersmaatregel: Verbeteren concurrentiepositie, efficiënter begeleidingsapparaat met als 
doel efficiëntere productie. Innovaties gebruiken (exo skelet). Doelstelling  jaarlijks zo realistisch 
mogelijk vaststellen of bijstellen.  

 Netto risico : 0,3 miljoen euro 
Eigen risicodrager WW  
De ingehouden premies is circa 0,3 miljoen euro en wordt niet gereserveerd. Er is geen verzekering 

afgesloten.   

Bruto risico:  0,45 miljoen euro 
Beheersmaatregel: Voorstel om bij de jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve te vormen. 
Netto risico:  0,0 miljoen euro 

Beleidsmatige ontwikkelingen  
Risico’s nemen hoort tot het wezen van een organisatie. Voortuitgang, innovatie en ambitie kunnen 
niet bestaan zonder risico’s. In 2019 maken we de omslag naar een meer integrale aanpak van 
risicomanagement met als doel het vergroten van risicobewustzijn van organisatie en bestuur. 
Hierdoor kan er een goede en verantwoorde balans ontstaat tussen risico’s nemen, risico’s 
beheersen maar zeker ook kansen verzilveren. We sluiten hierbij aan op het meerjaren strategisch 
beleidsplan dat in 2019 volgt.  
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Onderhoud kapitaalgoederen  
Beleidskader 
Werkzaak heeft alleen de Poppenbouwing in eigendom. Voor het onderhoud is een reserve gevormd 
en het onderhoudsprogramma opgesteld. We onderscheiden het jaarlijks onderhoud en het 
planmatig onderhoud. Dit planmatig onderhoud willen we egaliseren in een voorziening. De  
jaarlijkse storting is gebaseerd op de jaarlijkse kosten voor de komende 10 jaar, verminderd met de 
bestaande reserve.  

Financiële consequenties en doorvertaling in de begroting 
In het onderstaande overzicht presenteren we de lasten voor de komende 10 jaar. Verdeeld over de 
2 onderdelen, inclusief het verloop van de voorziening.  
 

Stand 01-01 Storting Lasten Stand 31-12

2019 39.100           53.600          92.700             73.400          53.600     1.000        126.000        

2020 44.200           53.600          97.800             126.000        53.600     200           179.400        

2021 44.200           53.600          97.800             179.400        53.600     73.300     159.700        

2022 45.600           53.600          99.200             159.700        53.600     24.100     189.200        

2023 45.600           53.600          99.200             189.200        53.600     240.900   1.900            

2024 45.600           53.600          99.200             1.900            53.600     18.800     36.700          

2025 45.600           53.600          99.200             36.700          53.600     78.000     12.300          

2026 44.700           53.600          98.300             12.300          53.600     200           65.700          

2027 45.500           53.600          99.100             65.700          53.600     120.200   -900              

2028 45.900           53.600          99.500             -900              53.600     51.400     1.300            

Jaarlijks 

onderhoud

Storting 

voorziening
Totaal lastenJaar

Verloop voorziening
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Financiering 

Beleidskader 
De uitvoering en ontwikkeling van het treasury beleid lichten we in deze paragraaf toe. Aan het eind 
van deze paragraf is een toelichting opgenomen over schatkistbankieren.  
Onderdelen die aan bod komen zijn: 

 Algemene ontwikkelingen 

 Treasurybeheer 

 Risicobeheer 

 Financiering  

 Ontwikkeling liquiditeitspositie 

Algemene ontwikkelingen 
Dit onderdeel schetst de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen die invloed hebben op de 
treasuryfunctie. Ook gaat de paragraaf in op de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale 
overheden (wet Fido), de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), de wet 
Hof en het Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. 
Interne ontwikkelingen 
Bij Werkzaak voldoet de uitvoering van de treasuryfunctie aan de wet- en regelgeving. 
Overeenkomstig de Wet Fido houdt Werkzaak overtollige liquide middelen aan in de schatkist van 
het Rijk. Maximaal 0,75% (met een ondergrens van 0,25 miljoen euro) van het begrotingstotaal kan 
buiten de schatkist gehouden worden voor de uitvoering van dagelijkse taken. 
Externe ontwikkelingen, renteontwikkelingen 
De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn (internationale) economische indicatoren en de invloed 
hiervan op de geld- en kapitaalmarkt, alsmede wijzigingen in wet- en regelgeving. Werkzaak kent 
geen zelf ontwikkelde rentevisie omdat er geen financieringsbehoefte meer is nadat er een 
langlopende lening voor de huisvesting is aangetrokken.  

Treasurybeheer 
De (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie (-beheer) vindt plaats binnen de kaders van de 
financiële verordening Werkzaak. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het 
sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, financiële geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden risico’s. 
Met de invoering van schatkistbankieren is de aandacht voor het volgen en bewaken van de 
banksaldi en de mutaties in 's Rijks schatkist verder geïntensiveerd. 

Risicobeheer  
Kasgeldlimiet 
Een financieringsbehoefte, kan bij fluctuaties in de rentelasten risico’s met zich meebrengen voor 
Werkzaak. Om deze te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de 
mate waarin de financieringsbehoefte wordt afgedekt met kortlopende leningen (<1 jaar). De 
kasgeldlimiet is uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2020 bedraagt 
dit, bij ministeriële regeling vastgestelde, percentage van 8,2% op basis van de omvang van de 
begroting bedraagt deze circa 7,0 miljoen euro. Werkzaak gebruikt geen kasgeldleningen.  
Renterisico 
Om het risico van renteaanpassing en herfinancieren bij langlopende leningen (langer dan 1 jaar) te 
beperken is de renterisiconorm ingesteld. Deze norm is bij ministeriële regeling bepaald en houdt in, 
dat de jaarlijkse verplichte aflossing en renteherziening niet meer mogen bedragen dan 20% van het 
begrotingstotaal. Het begrotingstotaal bedraagt circa 95,0 miljoen euro. Uitgaande hiervan is de 
renterisiconorm 19,0 miljoen euro. De jaarlijkse aflossing is 0,105 miljoen euro. Dit betekent dat er 
nog 18,895 miljoen euro aan jaarlijkse aflossingsruimte is.  
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Kredietrisicobeheer 
Werkzaak loopt geen risico’s bij het uitzetten van geldmiddelen, behoudens het verstrekken van 
leningen en hypotheken. Omdat dit onderdeel, gecorrigeerd met een voorziening, op de balans van 
gemeente staat is dit risico niet aanwezig.  
Frauderisico 
We voerden bij Werkzaak geen inventarisatie van frauderisico’s van de financiële processen uit. Een 
frauderisico-analyse stelt vast hoe het staat met de kwaliteit van beheersing van frauderisico's in 
onze organisatie en welke beheersingsmaatregelen er eventueel nog genomen moeten worden ter 
voorkoming van eventuele fraude. De belangrijkste frauderisico’s in deze categorie zijn fraude met 
bancaire middelen. Er functioneren voldoende controle- en beheersingsmaatregelen en de 
frauderisico's worden als 'laag' gekwalificeerd. 

Financiering 
De aanwezige vaste activa zijn hoofdzakelijk met lang vermogen gefinancierd, deels via een 
langlopende lening bij de BNG en deels met eigen vaste financieringsmiddelen (reserves). De 
financiële positie is goed en de financieringsverhoudingen op basis van de balans zijn gezond, zoals 
onderstaand overzicht laat zien. 

 

De langlopende lening bestaat uit een lineaire lening met een hoofdsom van 4.200.000 euro met een 
jaarlijkse aflossing van 105.000 euro. Het rentepercentage is 1,40%. 

Renteschema  
Het renteschema toont de rentelasten worden aan de projectfinanciering omdat de lening is 
aangetrokken voor een specifiek doel. Dit betekent dat de renteomslag 0% bedraagt. In het 
onderstaande overzicht staat dit toegelicht. 

  

Ontwikkeling liquiditeitspositie 
Op basis van de Wet Fido zijn decentrale overheden verplicht hun financiële middelen onder te 
brengen bij het Ministerie van Financiën (in de schatkist). Dagelijks worden overtollige geldmiddelen 
afgeroomd naar de schatkist. Op basis van de actuele liquiditeitsbehoefte worden naar behoefte 
opnames uit 's Rijks schatkist gedaan.  
  

Bedragen (* € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Totaal kapitaalbeslag in vaste activa 6.864         6.652         6.602         6.131         5.774         5.322         

(reserves en voorzieningen) 6.141         2.300         2.219         2.199         2.229         2.041         

Lanlopende leningen 3.990         3.885         3.780         3.675         3.570         3.465         

Totaal vaste passiva 10.131       6.185         5.999         5.874         5.799         5.506         

Saldo vlottende activa/passiva 3.267         (467)           (603)           (257)           25               184             

Financiering is als volgt

Eigen vaste financieringsmiddelen

Financiering 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Externe rentelasten 57.000       56.000       54.000       53.000       52.000       50.000       

Externe rentbaten -              -              -              -              -              -              

Saldo rentebaten en rentelasten 57.000       56.000       54.000       53.000       52.000       50.000       

Rente van projectfianciering 57.000       56.000       54.000       53.000       52.000       50.000       

Aan taakveld toe te rekenen externe rente -              -              -              -              -              -              

Renteomslag 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Verbonden partijen 
 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Werkzaak een bestuurlijke en financiële band 
heeft. In de begroting en jaarstukken besteden we aandacht aan de verbonden partijen vanwege de 
bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s die samenhangen met verbonden 
partijen.  
 

Omschrijving Stichting Flex en Zeker Stichting Werkzaak+ 
Bronnen   
Vestigingsplaats Geldermalsen Tiel 
Deelnemer GR Werkzaak GR Werkzaak 
Doel en openbaar belang Arbeidsbemiddeling Het voorzien in de 

flexibiliteitsbehoefte van 
werkgevers door medewerkers 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en overige 
werkzoekenden onder 
begeleiding van mentoren in 
de gelegenheid te stellen 
werkzaamheden te verrichten 
voor deze werkgevers 

Zeggenschap Directeur Werkzaak Deelnemers Werkzaak 
Veranderingen in het jaar Geen Geen 
Eigen Vermogen Per 31-12-2017 €0 

Per 31-12-2018 € 0 
Per 31-12-2017 €0 
Per 31-12-2018 € 0 

Vreemd Vermogen Per 31-12-2017 € 0 
Per 31-12-2018 € 0 

Per 31-12-2017 € 0 
Per 31-12-2018 € 0 

Financieel resultaat 2018: € 0 2018: € 0 
Risico’s Deze komen voor rekening van 

GR Werkzaak 
Deze komen voor rekening van 
GR Werkzaak 

Ontwikkelingen Er zijn geen ontwikkelingen Er zijn geen ontwikkelingen 
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Bedrijfsvoering 

 
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom 
de bedrijfsvoering. Met de bedrijfsvoering worden de processen bedoeld die nodig zijn om de doelen 
van de organisatie te halen.  
 
Voor een goede bedrijfsvoering zijn nodig: budget, personeel, efficiënte inrichting van de organisatie 
en een goede samenwerkingscultuur met de gemeenten, het bedrijfsleven en andere partners om de 
doelstellingen uit de programma’s te realiseren. In deze paragraaf geven we inzicht in de 
bedrijfsvoering.  
 
Inkoop en aanbesteding 
Een goed inzicht in contracten is essentieel om te voldoen aan de (Europese) regels van inkoop en 
aanbesteding. Het sturen aan de voorkant zorgt voor het inzicht en de juiste keuzes. Dit zorgt er ook 
voor dat we voldoen aan de rechtmatigheidstoets van de aanbesteding. Op dit aspect kregen we een 
beperking in de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2018. 
 
Informatiebeveiliging en privacy 
Op het gebied van informatieveiligheid en privacy is het volgende van belang: 
 Verdiepingsslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese 

privacywetgeving. 
 Verdiepingsslag van de implementatie Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 

De BIG geeft voor gemeenten de minimale vereisten van informatiebeveiliging. Het is belangrijk 
dit continu te monitoren en verbeteren. Naar verwachting wordt de BIG op korte termijn,  
vervangen door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO zorgt voor meer 
uniformiteit in vereisten voor informatiebeveiliging bij de overheid en zal de sectorspecifieke 
baselines (zoals de BIG en Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid) vervangen. Als de 
besluitvorming over de BIO definitief is, maakt de verdiepingsslag implementatie BIG plaats voor 
de implementatie van de BIO. 

 Aandacht voor bewustzijn van informatieveiligheid. Sinds 2018 is daar met de AVG ook privacy 
aan toegevoegd. Continue wordt ingezet op een nog hoger bewustzijn rondom 
informatieveiligheid en privacy.  

In control-statement en de P&C-cyclus 
Het uitgangspunt van Werkzaak is het ‘in-control’ zijn. Dit baseren we op de pijlers dat Werkzaak 
zowel in processen als op financieel gebied geen verrassingen meer kent. Dit is nog in 
ontwikkeling. Hier ligt binnen de P&C - cyclus de uitdaging om van de achterkant van de proces 
naar de voorkant te komen. Op het gebied van risicomanagement is onze visie dat het grootste 
risico zit in de gemiste kansen. Wij willen deze kansen pakken.  
Rechtmatigheidsverklaring 
Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording worden gemeentes en provincies  
vanaf 2021 verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverklaring. Op dit moment toetst de 
accountant hierop. Formeel wordt niet gesproken over Gemeenschappelijke Regelingen. In de 
praktijk geldt dat een jaar later ook voor GR-en. Deze taak moet dan op termijn in de ambtelijke 
organisatie geborgd worden.   

Formatie 
De formatie van de ambtelijke organisatie is 217,44 fte. Als we kijken naar de verdeling over de 
programma’s is de verdeling van de formatie en de raming van de personeelskosten als volgt.  
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Budgetten  
De budgetten voor materiële kosten in de begroting 2020 en de prognose 2021 - 2023 bestaan uit de 
volgende onderdelen:  

 
  

 
Beleidsindicatoren   
Met de wetswijziging van maart 2016 in het kader van de Vernieuwing van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) zijn een beleidsindicatoren vastgesteld, die verplicht in programma’s en 
programmaverantwoording opgenomen moeten worden.  
De wettelijke verplichte beleidsindicatoren op bedrijfsvoering zijn als volgt.   

 

 
 
 

  

lasten per fte

Programma Inkomen 46,77         3.430         73                 

Progrramma Begeleide participatie 47,63         3.530         74                 

Programma Arbeidsparticipatie 64,18         4.906         76                 

Overhead 58,86         5.069         86                 

Totaal 217,44       16.935       78                 

bedragen * € 1.000
FormatieProgramma's

2020 2021 2022 2023

Overige kosten personeel 602             602          602          602          

ICT 1.935         1.965      1.954      1.954      

Algemene kantoorkosten 627             627          627          627          

Huisvesting 1.304         1.294      1.291      1.284      

Totaal 4.468         4.488      4.474      4.467      

Budgetten
Bedragen * € 1.000

Indicatoren bedrijfsvoering 2020 2.021            2022 2023

Personele formatie (fte per 1.000 inwoners) 0,89               0,89              0,89            0,89              

Personele bezetting (fte per 1.000 inwoners) 0,89               0,89              0,89            0,89              

Externe inhuur (% van totale salariskosten) -                 -                -              -                

Overhead (% van de totale lasten) 9,7% 9,7% 9,6% 9,3%

Apparaatskosten (kosten per inwoner) 85,77            85,38            85,10         84,80            
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Financiële begroting 

 
In de onderstaande tabel presenteren we de recapitulatie van de begroting.  

 
 
  

2020 2021 2022 2023

Baten

Inkomensvoorziening 46.692 46.607 47.391 49.261

Begeleide participatie 28.304 27.363 26.509 25.725

Arbeidsparticipatie 9.196 9.747 10.162 10.581

Totaal programma's 84.192 83.717 84.062 85.567

Overhead 9.222 9.126 9.059 8.986

Algemene dekkingmiddelen

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

Totaal baten 93.414 92.843 93.121 94.553

Lasten

Inkomensvoorziening 50.122 50.037 50.821 52.691

Begeleide participatie 25.036 24.275 23.586 22.951

Arbeidsparticipatie 8.649 8.904 9.101 9.305

Totaal programma's 83.807 83.216 83.508 84.947

Overhead 9.607 9.627 9.613 9.606

Algemene dekkingmiddelen

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

Totaal lasten 93.414 92.843 93.121 94.553

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0

Mutatie reserves

Resultaat 0 0 0 0

Uitsplitsing naar gemeentelijke bijdrage

Doorbetaling rijksbijdrage 68.721 68.098 67.744 67.618

Subsidieresultaat 5.933 6.119 6.887 8.551

Bedrijfsvoering 9.064 8.969 8.901 8.828

Totaal 83.718 83.186 83.532 84.997

Begroting
(Bedragen * € 1.000)



Werkzaak Rivierenland begroting 2020 – meerjarenraming 2021-2023   |   28 

Uiteenzetting financiële positie 
Naast het resultaat van het lasten maakt de balanspositie onderdeel uit van de begroting. 
Achtereenvolgens presenteren we in dit hoofdstuk de reserves en voorzieningen, de 
geprognotiseerde balans en de financiële kengetallen. 
 

Reserves en voorzieningen 
In het navolgende overzicht presenteren we het verloop van de reserves en voorzieningen voor de 
komende jaren.  
 

 
 
 

Voorzieningen 

 
 

Geprognotiseerde balans 

 
 
Toelichting bij de geprognotiseerde balans:  
In de cijfers is rekening gehouden met de besluitvorming over de resultaatbestemming van 2018, en 
de uitkering van de liquidatiereserve Lander. 
 

Overzicht reserves (* € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Algemene bedrijfsreserve 1.127         1.127         1.127         1.127         1.127         1.127         

Bestemmingsreserves

Inrichting WerkZaak 112             112             112             112             112             112             

Lander 1.941         -              -              

Onderhoud 73               -              -              

Innovatie 350             350             350             350             350             350             

Reserve personeel 450             450             450             450             450             

Totaal bestemmingsreserves 2.476         912             912             912             912             912             

Resultaat 2.269         -              -              -              -              -              

Overzicht voorzieningen (* € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

-              -              -              -              -              -              

Voorziening personeel 269             135             -              -              -              -              

Voorziening gebouwenbeheer -              126              180              160              190              2                   

Totaal 269             261             180             160             190             2                  

Activa (bedragen * € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Vaste Activa 6.864         6.652         6.602         6.131         5.774         5.322         

Vlottende activa 3.267         25               184             

Totaal Activa 10.131       6.652         6.602         6.131         5.799         5.506         

Passiva (bedragen * € 1.000) 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Eigen Vermogen 5.872         2.039         2.039         2.039         2.039         2.039         

Voorzieningen 269             261             180             160             190             2                  

Vaste schulden langer dan 1 jaar 3.990         3.885         3.780         3.675         3.570         3.465         

Totaal vaste passiva 10.131       6.185         5.999         5.874         5.799         5.506         

Vlottende passiva 467             603             257             

Totaal vaste passiva 10.131       6.652         6.602         6.131         5.799         5.506         
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Financiële kengetallen 
Overeenkomstig het BBV is Werkzaak verplicht de set financiële kengetallen in de begroting op te 
nemen: 

 netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  

 solvabiliteitsratio  

 structurele exploitatieruimte  
 
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting 
of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie. De 
uniforme kengetallen bieden de mogelijkheid om onderling cijfers te vergelijken. Daarmee dragen 
deze kengetallen bij aan de controlerende en kader stellende rol van het bestuur.  

Netto schuldquote  
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de baten.  De netto 
schuldquote stijgt vanaf 2019 ligt omdat de gemeentelijke bevoorschotting aangepast wordt aan de 
werkelijke ontwikkeling. Afgestemd op de realisatie zal de gemeentelijke bevoorschotting aangepast 
worden.  Hierover rapporteren we in de Bestuursrapportage. In het algemeen kan gesteld worden 
dat een norm onder de 20% als gezond beschouwd kan worden. 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  
Werkzaak heeft geen leningen verstrekt aan derden.  
De uitkomst van de gecorrigeerde netto schuldquote is daardoor gelijk aan de netto schuldquote.  

Solvabiliteitsratio  
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als 
percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves (zowel de algemene 
reserves als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.  
In het algemeen wordt een getal tussen de 25 en 40% als een gezonde positie gezien. Werkzaak 
heeft een gezonde solvabiliteitspositie.  

Structurele exploitatieruimte  
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om 
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Om de structurele lasten en baten 
te bepalen worden de incidentele lasten en baten van de totale lasten en baten afgetrokken.  
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en 
het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale 
baten en uitgedrukt in een percentage. Een ruimte van meer dan 1% geeft voldoende ruimte om 
structurele tegenvallers op te vangen.  
 
In de onderstaande tabel presenteren we de ratio’s 
 

 
  

Ratio 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Netto schuldquote 0,80% 3,48% 3,16% 3,06% 2,94% 2,78%

Netto schuldquote gecorr. voor verst. len. 0,80% 3,48% 3,16% 3,06% 2,94% 2,78%

Solvabiliteitsratio 17,70% 37,39% 33,85% 36,34% 35,02% 36,89%

Structurele exploitatieruimte 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Bijlagen  
 

Bijlage 1: Begroting per taakveld 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Taakveld
Omschrijving                                                                                                               
(bedragen * € 1.000)

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

0.4 Overhead 12.209      9.912            9.607             9.628          9.613          9.606           

0.5 treasury 57              

0.9 Vennootschapsbelasting

Totaal 0.0 Bestuur en Ondersteuning 12.266      9.912            9.607             9.628          9.613          9.606           

6.3 Inkomensregelingen 46.387      45.869         50.122          50.037       50.821        52.691         

6.4 Begeleide participatie 24.802      24.246         25.036          24.275       23.586        22.951         

6.5 Arbeidsparticipatie 6.128        7.603            8.649             8.904          9.101          9.305           

Totaal 6.0 Sociaal Domein 77.317      77.718         83.807          83.216       83.508        84.947         

Saldo van Lasten 89.583      87.630         93.414          92.844       93.121        94.553         

0.4 Overhead 10.293      6.538            9.222             9.127          9.059          8.986           

0.5 treasury 57              

0.9 Vennootschapsbelasting

Totaal 0.0 Bestuur en Ondersteuning 10.350      6.538            9.222             9.127          9.059          8.986           

6.3 Inkomensregelingen 43.341      43.523         46.692          46.607       47.391        49.261         

6.4 Begeleide participatie 29.528      28.451         28.304          27.363       26.509        25.725         

6.5 Arbeidsparticipatie 6.994        9.118            9.196             9.747          10.162        10.581         

Totaal 6.0 Sociaal Domein 79.863      81.092         84.192          83.717       84.062        85.567         

Saldo van Baten 90.213      87.630         93.414          92.844       93.121        94.553         

0.4 Overhead 1.916        3.374            385                501             554              620               

0.5 treasury -            -                -                 -              -               -               

0.9 Vennootschapsbelasting -            -                -                 -              -               -               

Totaal 0.0 Bestuur en Ondersteuning 1.916        3.374            385                501             554              620               

6.3 Inkomensregelingen 3.046        2.346            3.430             3.430          3.430          3.430           

6.4 Begeleide participatie -4.726      -4.205          -3.268           -3.088        -2.923         -2.774         

6.5 Arbeidsparticipatie -866          -1.515          -547               -843            -1.061         -1.276         

Totaal 6.0 Sociaal Domein -2.546      -3.374          -385               -501            -554            -620             

Saldo van Baten en Lasten -630          -                -                 -              -               -               

0.10 Mutatie reserves 1.638        

0.11 Resultaat van Rekening van Baten en Lasten 2.268        -                -                 -              -               -               
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Bijlage 2: Inzicht in lasten en baten per gemeente op programma inkomensondersteuning 
 

  

Taakveld Totaal Buren
Culem-

borg

Maas-

driel

Neder-

Betuwe
Tiel

West 

Maas en 

waal

West 

Betuwe

Zalt-

bommel

Buig-budget 43.719  -            7.758        3.717        -            16.353     3.373        7.679        4.840        

Particpatiewet/IOA 39.993  -            7.225        3.417        15.750     2.973        6.302        4.326        

Ontvangsten -446       -            -89            -16            -            -193          -51            -55            -42            

Loonkostensubsidie 5.090     -            801           328           -            2.099        236           1.044        582           

Starrters BBZ

Totaal Buig 44.637  7.936        3.729        -            17.656     3.158        7.291        4.866        

Tekort -917       -            -179          -12            -            -1.303      215           387           -26            

Tekort in % -2,10% -2,30% -0,33% -7,97% 6,38% 5,04% -0,53%

Vangnet 38           38              

Subsidieresultaat Buig 879        -            179           12              -            1.265        -215          -387          26              

Bijz. Bijstand 278       -           35            17            -           148          16            36            26            

Invord. Kosten 523       -           95            45            -           206          39            82            57            

BBZ-budget 403        -            112           46              104           22              92              27              

BBZ LO en Krediet 619        128           91              182           55              91              73              

Onderzoekskosten 188        18              32              48              23              41              26              

Ontvangsten -359       -21            -72            -115          -53            -30            -69            

Totaal BBZ 448        -            125           51              -            115           25              102           30              

Subsidieresultaat BBZ 45           -            12              5                -            12              2                10              3                

Doorb. Rijksvergoeding 44.160  -            7.870        3.763        -            16.495     3.395        7.770        4.867        

Subsdieresultaat 1.726     -            321           79              -            1.631        -158          -258          111           

Totaal bijdrage 45.886  -            8.191        3.842        -            18.126     3.237        7.512        4.979        

Programma Inkomensvoorziening
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Bijlage 3: Inzicht in lasten en baten per gemeente op programma’s (begeleide) participatie 
 

  

Taakveld Totaal Buren
Culem-

borg
Maas-driel

Neder-

Betuwe
Tiel

West 

Maas en 

waal

West 

Betuwe

Zalt-

bommel

SW-budget 20.172        1.759        3.030        1.734        1.027        7.120        -            2.795        2.706        

Kosten SW 20.997        2.126        3.143        1.876        1.027        7.120        -            2.926        2.778        

Subsidieresultaat SW 825              367           113           142           -            -            -            131           73              

Inleenvergoeding Beschut 510              -            99             26             -            276           29             46             33             

Programma Arbeidsparticipatie

Budget IU-SD participatie 4.351           -            850           218           -            2.354        250           394           285           

Interne instrumenten 3.481           -            680           175           -            1.883        200           315           228           

Externe instrumenten 870              -            170           44              -            471           50              79              57              

Totale kosten Arbeidsparticipatie 4.351           -            850           218           -            2.354        250           394           285           

Subsidieresultaat Arbeidsparticipatie -               -            -            -            -            -            -            -            -            

Inleenvergoeding Flex en Zeker 2.404           -            469           121           -            1.301       138           217           157           

Inleenvergoeding WWA 469              -            92             24             -            254           27             42             31             

Doorb. Rijksvergoeding 24.523        1.759        3.880        1.952        1.027        9.474        250           3.189        2.991        

Subsdieresultaat 4.207           367           773           312           -            1.830        195           437           294           

Totaal bijdrage 28.730        2.126        4.653        2.264        1.027        11.304      445           3.626        3.285        

Programma Begeleide participatie
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Bijlage 4: Inzicht in totale bijdrage per deelnemer 
 

  

Taakveld Totaal Buren
Culem-

borg
Maas-driel

Neder-

Betuwe
Tiel

West 

Maas en 

waal

West 

Betuwe

Zalt-

bommel

Doorbetaling Rijksvergoeding 44.160        -            7.870        3.763        -            16.495      3.395        7.770        4.867        

Subsdieresultaat 1.726           -            321           79              -            1.631        -158          -258          111           

Totaal Inkomensvoorziening 45.886        -            8.191        3.842        -            18.126      3.237        7.512        4.979        

Doorbetaling Rijksvergoeding 20.172        1.759        3.030        1.734        1.027        7.120        -            2.795        2.706        

Subsdieresultaat 1.334           367           212           167           -            276           29              177           106           

Totaal Begeleide participatie 21.506        2.126        3.243        1.902        1.027        7.396        29              2.972        2.812        

Doorbetaling Rijksvergoeding 4.351           -            850           218           -            2.354        250           394           285           

Subsdieresultaat 2.873           -            561           144           -            1.554        165           260           188           

Totaal Arbeidsparticipatie 7.224           -            1.411        362           -            3.909        416           653           473           

Bijdrage 9.064           216           1.537        773           119           3.449        487           1.413        1.068        

Totaal 83.680        2.342        14.381      6.880        1.147        32.879      4.169        12.551      9.332        

Doorbetaling Rijksvergoeding 68.684        1.759        11.750      5.716        1.027        25.969      3.645        10.959      7.858        

Subsidieresultaat 5.933           367           1.094        391           -            3.461        37              179           405           

Bedrijfsvoering 9.064           216           1.537        773           119           3.449        487           1.413        1.068        

Programma Bestuur en Beleid

Programma Inkomensvoorziening

Programma Begeleide participatie

Programma Arbeidsparticipatie
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Bijlage 5: Overzicht investeringen 
In het onderstaande overzicht presenteren we de het verloop van de investeringen voor 2019 tot en 
met 2023.  

Aanschaf

BW  01-01 afschr. invest. BW  31-12 afschr. invest. BW  31-12

Gronden en Terreinen 1.425.000 1.063.000 7.000     1.056.000 7.000     1.049.000 

Gebouwen 5.500.000 3.687.000 141.000 3.546.000 140.000 3.406.000 

Vervoermiddelen 62.000      10.000      10.000   -            -         -            

Mach. App. en Insta l l . 1.425.000 1.238.000 100.000 1.138.000 97.000   1.041.000 

Overig w.o. Inventaris 753.000    578.000    76.000   502.000    74.000   428.000    

Automatisering 784.000    288.000    83.000   205.000 410.000    132.000 400.000 678.000    

Totaal 9.949.000 6.864.000 417.000 205.000 6.652.000 450.000 400.000 6.602.000 

2019
Omschrijving

2020

 

 

BW  01-01 afschr. invest BW  31-12 afschr. invest. BW  31-12 afschr. BW  31-12

Gronden en Terreinen 1.049.000  6.000        1.043.000  5.000        1.038.000  1.000        1.037.000  

Gebouwen 3.406.000  137.000  3.269.000  136.000  3.133.000  136.000  2.997.000  

Vervoermiddelen -                  -              -                  -              -                  -              -                  

Mach. App. en Install. 1.041.000  96.000     945.000      96.000     849.000      97.000     752.000      

Overig w.o. Inventaris 428.000      70.000     358.000      69.000     289.000      67.000     222.000      

Automatisering 678.000      162.000  516.000      151.000  100.000  465.000      151.000  314.000      

Totaal 6.602.000  471.000  -              6.131.000  457.000  100.000  5.774.000  452.000  5.322.000  

Omschrijving
2021 2022 2023
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Bijlage 6: Lijst met afkortingen  
AB 

AWB 

 Algemeen bestuur 

Algemene Wet Bestuursrecht 

AWBZ  Algemene Wet bijzondere ziektekosten 

BADO  Besluit Accountantscontrole Decentrale 
Overheden 

BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 

Bbz  Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 

BTW 

BUIG 

 Belasting Toegevoegde Waarde 

Bundeling Uitkeringen Gemeenten (Gebundelde 
uitkering Participatiewet) 

BW  Begeleid Werken 

CAO  Collectieve arbeidsovereenkomst 

DB 

ESF 

 Dagelijks bestuur 

Europees Sociaal Fonds 

Fido  (Wet) Financiering decentrale overheden 

FTE  Fulltime equivalent (voltijdbaan) 

GR  Gemeenschappelijke Regeling 

IOA 

IOAW 

 

IOAZ 

 (Wet) Inkomensvoorziening oudere werklozen 

(Wet) Inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers 

(Wet) Inkomensvoorziening oudere of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen 

ICT 

LIV 

KCC 

 Informatie en Computertechnologie 

Lage inkomensvoordeel 

Klant Contact Center 

LKS  Loonkostensubsidie(s) 

Mln. 

MVO 

 Miljoen 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

PSO  Prestatieladder socialer ondernemen 

P-wet  Participatiewet 

RAK  Reserve Aanvaardbare Kosten 

RI&E  Risico-inventarisatie & - evaluatie 

RSA  Regionaal sociaal akkoord 

Ruddo  Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden 

SE 

SiSa 

 Standaardeenhe(i)d(en) 

Single information, Single audit 

SROI  Social return on investment 

SUWI  (Wet) Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en 
Inkomen 
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SW  Sociale werkvoorziening 

SZW  Sociale zaken en werkgelegenheid 

UWV  Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen 

WAPR 

WGR 

 Werkgeversadviespunt Rivierenland 

Wet Gemeenschappelijke Regeling 

WIW  Wet inschakeling werkzoekenden 

WSW 

Wtl 

 Wet sociale werkvoorziening 

Wet tegemoetkoming loondomein 

WWB  Wet werk en bijstand 

WWNV  Wet werken naar vermogen 

 
 
 


