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Werkzaak was de afgelopen drie jaar succesvol 

in het benutten van het arbeidspotentieel in de 

arbeidsmarktregio. Dat ging met vallen, opstaan en 

leren van dit proces. Collega-organisaties in heel 

Nederland kijken over onze schouder mee. We 

worden regelmatig gevraagd om onze aanpak toe 

te lichten bij congressen en workshops. Bijvoorbeeld 

vanwege onze opvallende en significant hogere 

score van geplaatste langdurig werkzoekende. Wij 

hebben geen gouden recept en onderzoeken nog 

dagelijks de werkende ingrediënten. Vier ingre-

diënten vormen inmiddels het basisrecept Focus, 

gemengd instrumentarium, werkgeverschap en 

standaardisatie van processen en begeleiding.

Deze bestuursrapportage 2019 van Werkzaak toont 

beleid dat in lijn is met de afgesproken doelstellin-

gen. Werkzaak ligt op koers om de doelstellingen 

in 2019 te gaan realiseren. We zetten de omissies 

uit de primitieve begroting 2019 recht. De situatie 

rond het voornemen van Tiel om uittreden te on-

derzoeken geeft onzekerheid. Werkzaak blijft zich 

desondanks inzetten voor het behalen van mooie 

resultaten.

In deze bestuursrapportage is de financiële primitie-

ve begroting afgezet tegen de prognose voor heel 

2019. De prognose wordt voorgesteld als begro-

tingswijziging.

De gepresenteerde resultaten in de infographic zijn 

de tussenstanden per mei 2019. 

De financiële prognose is afgerond op 100-tallen 

om de leesbaarheid te vergroten en schijnzeker- 

heid te voorkomen. Enkele tabellen zijn in duizend- 

tallen weergegeven. Dit is bij de betreffende tabel-

len aangegeven.

Inleiding

Werkzaak wordt regelmatig 
gevraagd om haar  
succesvolle aanpak voor  
het benutten van arbeids- 
potentieel toe te lichten in 
Nederland, bijvoorbeeld  
vanwege onze opvallend  
hogere score van geplaatste 
langdurig werklozen



Talent om te werken staat bij Werkzaak voorop bij de begeleiding naar werk. Ongeacht je achtergrond, doel-

groep of klantprofiel zorgt Werkzaak voor een passende en doeltreffende begeleiding. 

Werkzaak bespaart 2,0 miljoen euro voor regiogemeenten op de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringkosten 

laten een reële ontwikkeling zien, het BUIG-tekort voor de regiogemeenten is verlaagd naar 0,6 miljoen euro 

in 2019 (raming). De bedrijfsvoeringskosten en het subsidieresultaat laten samen een voordeel zien van 1,3 

miljoen euro.

Werkzaak bespaart 2,0 miljoen voor regiogemeenten

Voor de uitvoering van de taken van Werkzaak ontvangen gemeenten in het gemeentefonds een bijdrage. 

Deze is gemiddeld voor 20% gebaseerd op het aantal inwoners en voor 80% op het 3-jarig gemiddelde van 

het aantal uitkeringsontvangers (inclusief loonkostensubsidie). Op basis van het rekenmodel bij de meicircu-

laire 2019 (zonder actualisering aantallen) ontvangen de zes gemeenten 11,1 miljoen zonder toevoeging van 

het budget van Lingewaal. 

De bedrijfsvoering van Werkzaak kost 21,3 miljoen euro. Hier tegenover staan dekkingsmiddelen voor de  

bedrijfsvoering van 12,2 miljoen euro. Deze bestaan uit omzet, bijdrage P-budget en projectsubsidies. Per 

saldo resteert 9,1 miljoen euro aan bedrijfsvoeringkosten. In de tabel staat de onderbouwing: 

Conclusie: Gemeenten ontvangen 11,1 miljoen euro (excl. Lingewaal) en de bedrijfsvoering van  

Werkzaak kost netto 9,1 miljoen euro. Per saldo geven de gemeenten 2,0 miljoen euro van de  

ontvangen Rijksgelden niet uit aan de bedrijfsvoering van Werkzaak.

Bedrijfsvoering   Kosten 2019  Inkomen  Werk  Bedrijfsvoering

Salarissen  16.143.200 3.303.100 8.118.900 4.721.200

Materiële kosten  5.168.000 712.000  4.456.000

Netto-lasten  21.311.200 4.015.100 8.118.900 9.177.200

Omzet  8.387.500  8.387.500 

Bijdrage P-budget  3.488.900  3.488.900

Projectsubsidies  315.600  315.600 

Totaal bijdragen  12.192.000 - 12.192.000 -

Saldo  9.119.200 4.015.100 -4.073.100 9.177.200

Verdeling overhead1   5.759.000 3.418.200 -9.177.200

Saldo  9.119.200 9.774.100 -654.900 -

5

Management samenvatting
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Reële ontwikkeling bedrijfsvoering kosten

In de bedrijfsvoering over de afgelopen jaren zijn geen vreemde kostenontwikkelingen zichtbaar. De stijging 

is te relateren aan prijsontwikkeling en cao-lonen. Wel is zichtbaar dat de vastgestelde begroting 2019 omis-

sies bevatte, waardoor de raming voor de bedrijfsvoering kosten 2019 te laag was. De tabel geeft inzicht in 

de ontwikkeling van de totale bedrijfsvoeringkosten over de jaren 2016 t/m 2020:

De grote sprong in kosten van 2016 naar 2017 werd veroorzaakt doordat in het eerste jaar veel mede- 

werkers werden aangenomen. Werkzaak startte in het oprichtingsjaar 2016 met veel vacatures.

BUIG-tekort is fors verlaagd

Gemeenten ontvangen een Rijksbudget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Het bedrag dat ge-

meenten tekort komen aan dit budget na het verstrekken van deze bijstandsuitkeringen, wordt het BUIG-te-

kort genoemd. 

In het eerste jaar dat Werkzaak actief was (2016) bedroeg het BUIG-tekort 4,4 miljoen euro (excl vangnet). 

Over 2019 wordt verwacht dat dit BUIG-tekort is teruggebracht tot 0,6 miljoen euro (excl. vangnet). Onder-

staande tabel laat zien wat de ontwikkeling is geweest:

Bedragen x €1.000 Realisatie Vastgesteld Berap Concept

 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Bedrijfsvoeringkosten 

(exclusief kosten programma 1) -15.845 -19.360 -19.454 -18.315 -20.599 -21.473

Incidenteel resultaat 318 -977 1.115 -  

Omzet (netto) 7.147 7.983 8.629 8.426 8.387 8.440

Bijdrage gemeenten 7.499 7.998 7.359 6.102 8.407 9.064

Mutaties reserves/voorzieningen  3.296 1.792 1.093   

Bijdrage participatiebudget  2.460 2.937 3.353 3.489 3.481

Overige baten 63 431 90 434 316 488

Resultaat bedrijfsvoering 2.478 327 1.769 - - -

Bedragen x €1.000 2016  2017  2018  Berap 2019

Kosten BUIG 41.628 42.211 40.780 40.316

Rijksvergoeding  37.242 39.518 39.917 39.718

Vangnet 2.018 550 21

Subsidie resultaat 2.368 2.143 842 598
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In 2016 waren er nog zes gemeenten die een beroep op de vangnetregeling konden doen. De verwachting 

voor 2019 is dat geen enkele gemeente hier nog een beroep hoeft te doen. Deze positieve trend is te relate-

ren aan een gunstige bestandsontwikkeling, zoals tabel laat zien:

De verlaging van het totale werkzoekendenbestand over de jaren heen in Rivierenland is te verklaren uit  

een combinatie van de gunstige conjunctuur, de kwalitatief goede en hoge poortpreventie en de inzet van 

Werkzaak op begeleiding naar werk. Belangrijke graadmeter voor het aan het werk helpen van mensen met 

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt is het aantal medewerkers die met een loonkostensubsidie aan het 

werk gaat. In de jaarrapportage 2018 van Divosa staat dat 3,2%3 loonkostensubsidies ten opzichte van bij-

standsaantallen worden gerealiseerd. Werkzaak realiseerde over 2018 8,6% (en 11,4% huidige stand 2019). 

Ook helpen de succesvolle leerwerkroutes: deze leveren een uitstroom van 50% van de deelnemers op. Het 

overgrote deel zijn kwetsbare werkzoekenden zoals statushouders, 50+ en jongeren uit speciaal en praktijk 

onderwijs. 

Uitstroom naar werk is bij Werkzaak hoger dan Nederlands gemiddelde

Onderstaande tabel laat zien hoe de uitstroom naar werk zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde:

Conclusie: door inzet van de medewerkers van Werkzaak (kosten opgenomen in de bedrijfsvoering) 

worden mooie resultaten gerealiseerd die zich vertalen in een positieve ontwikkeling op de subsidiere-

sultaten bij de gemeenten en het stabiel houden van de omzet (en daarmee de financiering van  

de bedrijfsvoering).

 Start Werkzaak dec-16 dec-17 dec-18 mei-19

Dienst verbanden 1.117 1.108 1.077 1.073 1.040

Loonkostensubsidie 90 117 166 232 302

Inkomensondersteuning 2.951 3.028 2.944 2.705 2.647

Eind totaal 4.158 4.253 4.187 4.010 3.989

Correctie dubbel tellingen -56 -3 -94 -89 -1202

Unieke werkzoekenden 4.102 4.250 4.093 3.921 3.869

% Ten opzichte van start 100,0% 103,6% 99.8% 95,6% 94,3%

  2016 2017 2018

Werkzaak 37% 38% 42%

Landelijk gemiddelde Divosa4  35% 38% 40%
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Afwijking bestuursrapportage 2019 met primitieve begroting 2019

Per saldo verlaagt de gemeentelijke bijdrage met 1,3 miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting 

2019. Dit resultaat is opgebouwd uit:

•   Een voordeel door een lager subsidieresultaat (= eigen bijdrage van de gemeenten) van 3,7 miljoen ten 

opzichte van 7,3 miljoen euro in de primitieve begroting 2019. Het voordeel in het subsidieresultaat wordt 

veroorzaakt door stijging van de rijksbijdragen 2019 BUIG - en P-wet.

•   Een hogere bijdrage voor de bedrijfsvoering van 2,3 miljoen euro als gevolg van het wegwerken van de 

omissies in het begrotingsmodel 2019. Dit punt is toegelicht in de concept begroting 2020. 

Conclusie: de gemeentelijk bijdrage voor 2019 is 1,3 miljoen euro lager dan op genomen in de  

primitieve begroting 2019.

1  De 9.2 miljoen euro verdelen we over de programma’s Inkomen en Werk (50% algemeen en 50% op basis van het aantal 

werkzoekenden)

2  De correctie wordt doorgevoerd om dubbeltellingen te voorkomen en zo het unieke aantal werkzoekende weer te geven. 

Het komt voor dat bijvoorbeeld iemand een klein dienstverband heeft en tegelijkertijd een aanvullende uitkering. 

3 bron https://www.divosa.nl/divosa-benchmark-werk-inkomen-jaarrapportage-2018

4 Bron www.divosa.nl

Omschrijving  Begroting 2019 BURAP 2019 Saldo

Rijksvergoeding 61.302.000 66.391.300 5.089.300

Subsidieresultaat 7.277.000 3.665.500 -3.611.500

Bijdrage bedrijfsvoering 6.102.000 8.407.200 2.305.200

Subsidie & Bedrijfsvoering 13.379.000 12.072.700 -1.306.300



Uitstroom naar werk  
is bij Werkzaak hoger dan 
Nederlands gemiddelde
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ONTWIKKELING

*Werkzoekenden, Wajong, WW, bijstand,
WIA/WAO, Werkloze 50+-ers, mensen met

een beperking, mensen met psychische 
problemen, statushouders, etc.

LOONKOSTEN
PLAATSINGEN

GROEPS-
PLAATSINGEN

UITSTROOM
NAAR WERK

DETACHERING

BESPARING OP 
INKOMENSDEEL

TERUGGEVORDERDE 
UITKERINGEN

Talent werkt voor Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is de jonge organisatie voor werk en inkomen in de 
regio Rivierenland. We verbinden de vraag naar en het aanbod van werk, 
ook voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die 
bijvoorbeeld door een reorganisatie werkloos zijn. We willen meer mensen 
aan het werk krijgen, op basis van hun eigen talenten.

Met het samengaan van de sociale diensten, het werkgeversadviespunt en 
de sociale werkplaats in onze regio en de samenwerking met UWV zijn we 
een voorloper in Nederland. We bouwen een brug tussen werkgever en 
werknemer en faciliteren deze verbinding doorlopend en zo goed mogelijk.

WE BIEDEN:

3,5
MILJOEN

3,5
MILJOEN

© www.infographic-designer.nl, Breda

OMZET 
WERKZAAK 
RIVIERENLAND

De gefactureerde bedragen voor 
de geleverde dienstverlening 
aan werkgevers.

(inclusief fraude)

INSTROOM-
PREVENTIE

0,290
MILJOEN

0,607
MILJOEN

€

WERKGEVERS

Eigen werkcoach

Maatwerktrajecten naar werk

Opleiding en leerwerktrajecten

Inkomensvoorziening of uitkering

WERKNEMERS* 

Het bedrag dat de uitkerings-
gerechtigde verdienen met 
inkomen uit arbeid.

0,7080,715
Werving & selectie

Detachering van individuele medewerkers 
en groepen, voor korte en langere tijd

Uitbesteden van werk

Persoonlijke advisering voor efficiënt 
werkproces

Specialistische kennis over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen

1E PERIODE: 
JAN - MEI 2019

RESULTATEN T/M 31 MEI 2019 Resultaat 

Doel 

MILJOENMILJOEN

+2

-1

Deze mensen zijn meer dan half 
jaar extern aan het werk

Meetbaar 
maken

63,4%
55%

Deze mensen gaan bij het 
aanvragen van een uitkering al 
direct naar een baan of een 
andere bron van inkomsten.

Bestuursrapportage mei 2019
Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van 
Werkzaak Rivierenland over januari tot en met mei 2019.

Voor een goede vergelijking zijn de jaarlijkse doelen hier 
aangepast aan de periode van van vijf maanden.  

5259

92
79
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een beperking, mensen met psychische 
problemen, statushouders, etc.
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Talent werkt voor Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is de jonge organisatie voor werk en inkomen in de 
regio Rivierenland. We verbinden de vraag naar en het aanbod van werk, 
ook voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die 
bijvoorbeeld door een reorganisatie werkloos zijn. We willen meer mensen 
aan het werk krijgen, op basis van hun eigen talenten.

Met het samengaan van de sociale diensten, het werkgeversadviespunt en 
de sociale werkplaats in onze regio en de samenwerking met UWV zijn we 
een voorloper in Nederland. We bouwen een brug tussen werkgever en 
werknemer en faciliteren deze verbinding doorlopend en zo goed mogelijk.

WE BIEDEN:

3,5
MILJOEN
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MILJOEN

© www.infographic-designer.nl, Breda

OMZET 
WERKZAAK 
RIVIERENLAND

De gefactureerde bedragen voor 
de geleverde dienstverlening 
aan werkgevers.

(inclusief fraude)

INSTROOM-
PREVENTIE

0,550
MILJOEN

0,607
MILJOEN

€

WERKGEVERS

Eigen werkcoach

Maatwerktrajecten naar werk

Opleiding en leerwerktrajecten

Inkomensvoorziening of uitkering

WERKNEMERS* 

Het bedrag dat de uitkerings-
gerechtigde verdienen met 
inkomen uit arbeid.

0,7080,715
Werving & selectie

Detachering van individuele medewerkers 
en groepen, voor korte en langere tijd

Uitbesteden van werk

Persoonlijke advisering voor efficiënt 
werkproces

Specialistische kennis over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen

1E HELFT: 
JAN - MEI 2019

RESULTATEN T/M 31 MEI 2019 Resultaat 

Doel 

MILJOENMILJOEN

+2

-1

Deze mensen zijn meer dan half 
jaar extern aan het werk

Meetbaar 
maken

63,4%
55%

Deze mensen gaan bij het 
aanvragen van een uitkering al 
direct naar een baan of een 
andere bron van inkomsten.

Bestuursrapportage mei 2019
Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van 
Werkzaak Rivierenland over januari tot en met mei 2019.

Voor een goede vergelijking zijn de jaarlijkse doelen hier 
aangepast aan de periode van van vijf maanden.  

5259
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79



Werkzaak Rivierenland   |   bestuursrapportage 201912

De tabellen geven de ontwikkeling van het werkzoekendenbestand tussen 1-1-2019 en 24-5-2019 weer. 

Onderstaande tabellen zijn gecorrigeerd voor werkzoekenden die in meerdere categorieën voorkomen. Dit is 

gedaan om de unieke aantallen werkzoekenden weer te geven.

Werkzaak zet in op het aan het werk helpen van werkzoekenden. Hierbij stuurt Werkzaak op het zelfstandig 

werken bij werkgevers met een loonkostensubsidie. Per saldo stijgt het uniek aantal werkzoekenden, omdat 

loonkostensubsidieplaatsingen (bijvoorbeeld veroorzaakt door de stijging in de leerwerkroutes) vallen binnen 

de definitie van werkzoekenden. Over de jaren heen, zoals toegelicht in de management samenvatting, daalt 

het totale bestand.   

In het overzicht van 24-5-2019 is geen rekening gehouden met terugwerkende kracht mutaties, omdat deze 

pas later bekend zijn. Wanneer de oorspronkelijke stand van 31-12-2018 (3.921) wordt vergeleken met de 

huidige stand (3.869) is een daling zichtbaar.

Werkzoekenden bestand

Regeling/gemeente 1-1-2019

 Buren Culemborg Maasdriel Neder-Betuwe Tiel West Betuwe West Maas  Zaltbommel Totaal

       en Waal   

Dienstverbanden     

SW 91 129 74 40 298 125 0 112 869

Participatiewet 1 29 8 1 85 33 10 15 182

Overig 1 3 0 1 0 0 0 0 5

Totaal 93 161 82 42 383 158 10 127 1.056

Loonkostensubsidies         

SW 3 13 12 11 21 11 0 21 92

Participatiewet 1 17 20 0 45 29 6 25 143

Overig 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Totaal 4 30 32 11 66 41 6 46 236

Inkomensondersteuning         

Bijstand zelfstandigen 0 5 3 0 5 4 3 1 21

IOAW 0 30 15 0 60 21 28 17 171

IOAZ 0 4 4 0 4 1 2 4 19

Reguliere bijstand 0 452 209 0 1.016 310 166 271 2.424

Totaal 0 491 231 0 1.085 336 199 293 2.635

         

Eindtotaal 97 682 345 53 1.534 535 215 466 3.927

Correctie dubbeltellingen 0 -16 -10 0 -26 -7 -1 -8 -68

Totaal unieke werkzoekenden  97  666  335  53  1.508  528  214  458  3.859

Totaal unieke werkzoekenden 31-12-2018 96 682 343 53 1530 527 216 474  3.921

Verschil i.v.m. terugwerkende kracht mutaties -1 16 8 0 22 -1 2 16 62
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Regeling/gemeente 24-5-2019

 Buren Culemborg Maasdriel Neder-Betuwe Tiel West Betuwe West Maas Zaltbommel Totaal

       en Waal  

Dienstverbanden         

SW 89 127 72 39 291 124 0 110 852

Participatiewet 1 25 12 0 85 34 7 18 182

Overig 1 3 0 2 0 0 0 0 6

Totaal 91 155 84 41 376 158 7 128 1.040

Loonkostensubsidies         

SW 4 14 11 12 24 11 1 21 98

Participatiewet 1 21 29 0 69 39 8 36 203

Overig 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Totaal 5 35 40 12 93 51 9 57 302

Inkomensondersteuning         

Bijstand zelfstandigen 0 4 2 0 7 3 2 3 21

IOAW 0 35 16 0 56 22 28 16 173

IOAZ 0 3 4 0 5 1 3 4 20

Reguliere bijstand 0 455 211 0 1021 309 166 271 2433

Totaal 0 497 233 0 1.089 335 199 294 2.647

Eindtotaal 96 687 357 53 1.558 544 215 479 3.989

Correctie dubbeltellingen  -  -17  -21  -  -47  -16  -2  -17  -120

Totaal unieke werkzoekenden  96  670  336  53   1.511  528  213  462  3.869

In Nederland daalde het aantal personen  
met een bijstandsuitkering met 0,56%. 

Werkzaak realiseerde een daling van 1,8% en  
doet het daarmee beter dan het landelijke beeld
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Er blijven mensen aangewezen op een uitkering, tijdelijk ter overbrugging van een situatie waarin er geen 

werk is en soms permanent bij een vrijstelling van de arbeidsplicht. Bijvoorbeeld als een beperking werken 

onmogelijk maakt. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Werkzaak verstrekt 

een uitkering aan mensen die daar recht op hebben. Mensen die kunnen werken, begeleiden we naar werk 

en mensen die frauderen worden aangepakt.

Realisatie doelstelling voor het programma Inkomensvoorziening  

Met de hoge instroompreventie voorkomt Werkzaak dat mensen gebruik gaan maken van een bijstandsuit-

kering. We onderzoeken samen met de werkzoekende welke andere mogelijkheden er zijn en zetten mensen 

op het juiste spoor en begeleiden hen naar die andere mogelijkheden. Denk aan het volgen van een oplei-

ding met studiefinanciering. 

Ontwikkeling bestand Participatie-wet

We willen het uitkeringenbestand met 3,1% verlagen.

Beginstand 2019 2705    

Realisatie t/m mei 2647

Verwachting t/m december 2019 2621

Programma 1 Inkomensvoorziening

Indicatoren Inkomensvoorziening  

Doelstelling Activiteiten (producten) Raming Realisatie t/m mei Verwachting 31-12-19

Instroompreventie Poortgesprekken en 

 verwijzing naar 

 voorliggende voorzieningen 

 en vacatures 55% 63% 60%

Besparing Korting door inkomsten 

inkomensdeel uit arbeid op uitkering 1,7 miljoen 0,6 miljoen 1,9 miljoen

Saldo openstaande  Invordering/incasso

debiteuren verlagen debiteuren 1,3 miljoen 0,6 miljoen 1,4 miljoen
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Werkzaak doet het beter dan de rest  

van Nederland

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend 

personen tot de AOW-leeftijd met een bijstands-

uitkering. Eind december 2018 waren dat er nog 

432.460. Een daling van 0,56%.

Werkzaak realiseerde t/m maart een daling van 1,8% 

en doet het daarmee beter dan het landelijke beeld. 

(Bron: cijfers van het CBS) 

De verlaging van het bestand in Rivierenland is te 

verklaren uit een combinatie van de gunstige conjunc-

tuur, de kwalitatief goede en hoge poortpreventie en 

de inzet van Werkzaak op begeleiding naar werk.  

 

Onder andere door succesvolle leerwerkroutes: deze 

leveren een uitstroom van 50% van de deelnemers 

op. Het overgrote deel zijn kwetsbare werkzoeken-

den zoals statushouders, 50+ en jongeren uit speci-

aal en praktijk onderwijs. 

Werkzaak werkt met vier profielen voor werkzoe-

kenden. Profiel 2 en 3 vormen het werkgebied van 

Werkzaak. De inzet van Werkzaak is grotendeels 

gericht op de werkzoekenden met profiel 3. De 

samenstelling van de groep wisselt constant. Er 

stromen mensen uit naar werk en er komen weer 

nieuwe mensen bij. 

Instroompreventie is ook zelfstandigen  
helpen bij het starten van een bedrijf of  
een bedrijf door een financieel moeilijke  
periode heen begeleiden
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We handhaven de detacheringen op 500 stuks. Deta-

cheringen eindigen omdat mensen doorstromen naar 

bijvoorbeeld een vast dienstverband bij een werkge-

ver. Ons ultieme doel! Door deze uitstroom kost het 

veel energie om 500 detacheringen te handhaven. 

De hoofddoelstelling loonkostenplaatsing draagt bij 

aan de visie van Werkzaak. Het zorgt ervoor dat meer 

mensen aan het werk gaan op basis van hun talent. 

Vanuit alle teams is hier extra aandacht voor. We 

liggen op koers, stijging van loonkostenplaatsingen 

kan ten koste gaan van detacheringen. In de contac-

ten met werkgevers wordt er bewust gestuurd op 

loonkostenplaatsingen. Na plaatsing blijft Werkzaak 

de mensen begeleiden.

Onze groepsplaatsingen liggen op koers ondanks dat 

de indicator op -1 staat. Met enige regelmaat wordt 

een kandidaat uit een groepsplaatsting in dienst  

genomen door de werkgever en heeft dan een  

reguliere baan. De groepsplaatsing valt daardoor 

onder de norm van vijf medewerkers geplaatst bij 

een werkgever. Desondanks is wel invulling gegeven 

aan de visie van Werkzaak. 

De doelstelling Uitstroom naar werk ligt op koers. 

We verwachten opnieuw een hogere uitstroom te 

hebben dan het landelijk gemiddelde. 

Programma 2 en 3 Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie

Werkzaak zet activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze (hoofd)doelstellingen. In de begroting

onderscheiden we programma 2 Begeleide arbeidsparticipatie (SW en Nieuw Beschut) en programma 3  

Arbeidsparticipatie (P-wet en werkgeversdienstverlening). Bij de inzet van activiteiten en de organisatie van

evenementen en ontmoetingen combineren we deze doelgroepen regelmatig. Werkzaak maakt geen onder-

scheid in de inzet van instrumenten op basis van doelgroep. Activiteiten passen dus in beide programma’s. 

Onze werkgeversdienstverleningsactiviteiten dragen ook bij aan beide programma’s. De verantwoording van 

de programma’s voegen we daarom samen tot een.

Realisatie doelstelling  

500477

ONTWIKKELING

*Werkzoekenden, Wajong, WW, bijstand,
WIA/WAO, Werkloze 50+-ers, mensen met

een beperking, mensen met psychische 
problemen, statushouders, etc.

LOONKOSTEN
PLAATSINGEN

GROEPS-
PLAATSINGEN

UITSTROOM
NAAR WERK

DETACHERING

BESPARING OP 
INKOMENSDEEL

TERUGGEVORDERDE 
UITKERINGEN

Talent werkt voor Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is de jonge organisatie voor werk en inkomen in de 
regio Rivierenland. We verbinden de vraag naar en het aanbod van werk, 
ook voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die 
bijvoorbeeld door een reorganisatie werkloos zijn. We willen meer mensen 
aan het werk krijgen, op basis van hun eigen talenten.

Met het samengaan van de sociale diensten, het werkgeversadviespunt en 
de sociale werkplaats in onze regio en de samenwerking met UWV zijn we 
een voorloper in Nederland. We bouwen een brug tussen werkgever en 
werknemer en faciliteren deze verbinding doorlopend en zo goed mogelijk.

WE BIEDEN:

3,5
MILJOEN

3,5
MILJOEN
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OMZET 
WERKZAAK 
RIVIERENLAND

De gefactureerde bedragen voor 
de geleverde dienstverlening 
aan werkgevers.

(inclusief fraude)

INSTROOM-
PREVENTIE

0,290
MILJOEN

0,607
MILJOEN

€

WERKGEVERS

Eigen werkcoach

Maatwerktrajecten naar werk

Opleiding en leerwerktrajecten

Inkomensvoorziening of uitkering

WERKNEMERS* 

Het bedrag dat de uitkerings-
gerechtigde verdienen met 
inkomen uit arbeid.

0,7080,715
Werving & selectie

Detachering van individuele medewerkers 
en groepen, voor korte en langere tijd

Uitbesteden van werk

Persoonlijke advisering voor efficiënt 
werkproces

Specialistische kennis over maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen

1E PERIODE: 
JAN - MEI 2019

RESULTATEN T/M 31 MEI 2019 Resultaat 

Doel 

MILJOENMILJOEN

+2

-1

Deze mensen zijn meer dan half 
jaar extern aan het werk

Meetbaar 
maken

63,4%
55%

Deze mensen gaan bij het 
aanvragen van een uitkering al 
direct naar een baan of een 
andere bron van inkomsten.

Bestuursrapportage mei 2019
Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van 
Werkzaak Rivierenland over januari tot en met mei 2019.

Voor een goede vergelijking zijn de jaarlijkse doelen hier 
aangepast aan de periode van van vijf maanden.  
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Project gemeente West Betuwe

Sinds 1 januari 2019 voert Werkzaak de instroom 

(aanvragen levensonderhoud) van nieuwe Particpa-

tiewetkandidaten uit de voormalige gemeente   

Lingewaal uit. Vanaf 2020 komt het ‘zittende’ 

bestand van Lingewaal (ruim 100 mensen) naar 

Werkzaak. De SW blijft bij Avres. 

Project Klantprofiel 4  

Profiel 4 zijn werkzoekenden die alleen inkomenson-

dersteuning ontvangen van Werkzaak, de gemeente 

zorgt voor zorg- en dagbesteding. 

Samen met gemeenten gaan we nu de mensen met 

Klantprofiel 4 screenen om te kijken of er nog kan-

didaten zijn die wellicht arbeidsvermogen hebben 

en daarmee naar klantprofiel 3 kunnen en gebruik 

kunnen maken van intensieve begeleiding om op 

termijn uit te stromen naar werk. Daarnaast stuurt 

Werkzaak actief op het voorkomen van terugval van 

klantprofiel 3 naar klantprofiel 4.

Ontwikkeltijd

Om de inzetbaarheid van de medewerkers in de 

productie op de Poppenbouwing te vergroten is 

afgesproken dat 85% van de arbeidstijd wordt 

gerealiseerd met behulp van productiewerkzaam-

heden. De overige 15% bestaat uit een individueel 

e-learningprogramma gericht op basisvaardigheden 

in het Open Leercentrum uit groepsgerichte ontwik-

kelactiviteiten. 

De 1ste groep van 32 medewerkers heeft inmiddels 

het programma in het Open Leercentrum doorlopen 

met goede resultaten. Deze aanpak gaan we verder 

implementeren voor alle bijna 400 medewerkers in 

de productie.

Ontwikkelen en leren door werkzaamheden

De praktijkbegeleiders begeleiden werkzoekenden 

bij het leren van de werkzaamheden. We zorgen 

voor een steeds meer divers werkaanbod; van licht 

en eenvoudig tot zwaarder en complexer.  

Op die manier kunnen we werk inzetten als ont-

wikkelinstrument. We vereenvoudigen complexe 

processen door een proces van werkzaamheden 

op te knippen en zetten hulpmiddelen in. Met MCI 

(automotive industrie) is een nieuwe productielijn 

opgezet voor het produceren van motoren die auto-

spiegels laten inklappen.

Vergroten inzetbaarheid werkzoekenden 

Innovatie met exoskelet en corobot  

om inclusie te bevorderen

Met de innovatieprojecten Exoskelet en Corobot 

won Werkzaak in februari de Challenge Technologie 

voor Inclusie en de bijbehorende subsidie en onder-

zoeksondersteuning (VU Amsterdam) bij de uitvoe-

ring van deze pilot. De Corobot is voor palletiseren 

en het exoskelet voor mensen met rugproblemen. 

Deze technologieën worden ingezet in onze bedrijfs-

hallen en ook bij werkgevers. 

Aanschaf RUWARD

Ruward is een reeks van oefeningen en instrumen-

ten die verschillende aspecten van vaardigheden 

(o.a. de motoriek, snelheid, stressbestendigheid, 

inrichten van werk) en het niveau bij medewerkers 

meet. Werkzaak zet het in voor training van vaar-

digheden én voor de (productiviteits)metingen. In de 

toekomst willen we die koppelen met de loonwaar-

demetingen voor onze werkzoekenden. 

Perspectief op werk

Begin juni dienden private en publieke arbeidsmarkt- 

en onderwijspartners het ambitieuze en pragmati-

sche plan, Perspectief op werk, in bij het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de 

krachten te bundelen en over eigen grenzen heen 

te kijken, kunnen we in Rivierenland de uitdagingen 

aan die de regionale arbeidsmarkt biedt. Nu én in 

de toekomst! Er is voor iedere arbeidsmarktregio 1 

miljoen euro beschikbaar. Het is nu even spannend 

of het geld op basis van dit plan wordt toegekend 

aan Rivierenland.
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Instrumentarium

Werkzaak heeft aandacht voor specifieke doelgroe-

pen en probeert aan te sluiten op hun kenmerken. 

Bijvoorbeeld jongeren, statushouders, 50plus, men-

sen met een relatief korte afstand tot arbeidsmarkt 

en mensen met GGZ problematiek. Veel van ons 

instrumentarium kan als maatwerk worden ingezet 

of is speciaal ontwikkeld voor een specifieke groep. 

Het instrumentarium van Werkzaak zet in op active-

ring, ontwikkeling, uitstroom, bemiddeling, empo-

werment, sociale activering, werkervaring opdoen en 

aanpakken van laaggeletterheid. 

Werkzaak voert pilots uit om dit instrumentarium te 

versterken. Soms zelfstandig, vaker in samenwerking 

met partners uit de regio. Een paar recente voorbeel-

den zijn:

•  De training Hoe werkt Werk voor statushouders

•   Structureel invoeren van empowermenttraining 

klantprofiel 3 na een succesvolle pilot in 2018

•   Intensiveren van aanpak jongeren door samenwer-

king met RMC, GGZ en gemeenten

•   Project verbinding GGZ – werk voor verbeteren be-

geleiding psychisch kwetsbaren. Met onder andere 

aandacht voor de effectieve methode Individuele 

Plaatsing en Steun.

•   Project kleinschalige zorgaanbieders voor sociale 

activering

•   Servicepunt leren en werken met ROC en gemeen-

ten. Gericht op informeren en begeleiden van 

werkzoekenden en werkgevers met scholingsvraag. 

Leerwerkroutes 

Heel belangrijk zijn de acht leerwerkroute(s). In 2017 

startte onze leerwerkroutes: Een kansrijke aanpak 

waarbij werkzoekenden hun intrinsieke motivatie 

vinden en zich met een maatwerktraject naar werk 

ontwikkelen. Waarbij de één aan zes maanden ge-

noeg heeft en anderen twee jaar nodig hebben om 

uiteindelijk volledig naar de arbeidsmarkt te kunnen 

gaan. 

In de pilot periode van twee jaar zijn acht leerwerk- 

routes opgezet:

•  Horeca

•  Groen

•  ICT

•  Schoonmaak

•  Techniek

•  Transport & Logistiek

•  KCC

•  Zorg

De leerwerkroutes leveren nu een uitstroom van 

50% van de deelnemers op. Op dit moment volgen 

128 mensen een leerwerkroute, daarmee blijft het 

achter op de geformuleerde doelstelling van 150. 



Dagelijks zijn WSW medewerkers in het  
Werkportaal van Werkzaak en bij externe  
werkgevers bezig met hun ontwikkeling.  
 
Ze groeien door het doen van flexklussen  
en de meer persoonlijke ondersteuning
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De instroom naar de leerwerkroutes stagneert door 

de bestandsafname, dit hangt samen met een gro-

tere afstand tot de arbeidsmarkt. De instroom vanuit 

de nieuwe doelgroepen UWV (WIA en WAJONG) 

begint op gang te komen en een volgende stap is 

het formuleren van beleid voor de start van Niet 

uitkeringsgerechtigden (Nuggers).  

 

Wij stimuleren de instroom in het 2e halfjaar met:

•  een campagne voor klantgroep 3

•   een bestandsanalyse van klantgroep 4 bij de  

gemeenten

•  intensiveringsgesprekken met UWV 

•   attenderen van alle werkcoaches op de mogelijk-

heden bij de start van het nieuwe schooljaar (BBL- 

opleidingen) in september 

In de businesscase leerwerkroute maken we dit jaar 

de maatschappelijke kosten en rendement inzichte-

lijk. Deze aangepaste businesscase presenteren wij  

in het najaar en nemen we op in de bestuursrappor-

tage 2020 en volgende jaren.

Leerwerkroutes Nieuwe P-wet SW Nuggers Wajong Wia NBS Overig

 aantallen 2019

Interne leerwerkroutes        

Horeca 20 10 4 2 2 2 0 1

KCC 10 4 0 2 2 2 0 1

Schoonmaak 25 13 6 2 2 2 0 1

Sub totaal 55 27 10 6 6 6 0 3

        

Externe leerwerkroutes        

Groen 10 5 2 1 1 1 0 1

ICT 10 4 0 2 2 2 0 1

Techniek 40 26 8 2 2 2 0 1

Zorg 20 10 4 2 2 2 0 1

T&L, (via intern magazijn) 15 3 3 3 3 3 0 1

Sub totaal 95 48 17 10 10 10 0 5

        

Totaal 150 75 27 16 16 16 0 8
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Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een WSW 

kandidaat niet subsidiabel. Deze kandidaten kun-

nen wel deelnemen omdat hier in de businesscase 

rekening mee is gehouden. Alle andere doelgroe-

pen, P-wet, Nuggers, Wajong en Wia, zijn wel ESF 

subsidiabel.

Voor de financiering in de businesscase kunnen voor 

Nuggers geen bespaarde uitkeringen worden opge-

nomen. Vandaar dat we wat terughoudend starten 

met deze doelgroep. Ook voor de UWV-klanten is de 

businesscase (WIA, Wajong) gunstig. 

We voegden een categorie overig toe voor kandida-

ten die niet in de regelingen vallen en waarbij deelna-

me toch wenselijk is. UWV heeft hier twee kandidaten 

voor in beeld. We volgen alle afwijkingen, gedurende 

het jaar om beleid naar toekomst te kunnen bijstellen.

Groepsplaatsingen en Speciaal facilitair

Bij 24 werkgevers in Rivierenland werken vijf of meer 

medewerkers (in totaal 370 mensen) in een detache-

ringsvorm of met een loonkostensubsidie. H&M the 

Netherlands en Mainfreight zijn nieuwe werkgevers.

De leerwerkroute schoonmaak is geïntegreerd in 

Speciaal Facilitair. Bij 50 klanten, met ruim 100 

objecten werken 154 medewerkers, zowel voormalig 

P-wetters als WSW-medewerkers.

Het gemeentehuis in Maurik en Schouten en Nelis-

sen in Zaltbommel zijn nieuwe klanten en binnenkort 

volgt de Omgevingsdienst Rivierenland.

Werkgeversdienstverlening en  

arbeidsmarktbeleid

De Rivierenlandse werkgevers zijn onze partners om 

werkzoekenden een kans te bieden. Dit is

wederkerig want onze talenten zijn een oplossing 

voor het personeelstekort van nu en in de

toekomst. 

 

Wij zetten actief in op deze relaties met veel con-

tactmomenten en we organiseren per jaar tientallen 

activiteiten. In de eerste helft 2019 bijvoorbeeld de 

Bedrijventoer 50+, 6-maandelijkse Meet & greets van 

werkzoekenden met uitzendbureaus in ons pand aan 

de Poppenbouwing, de Betuwse ondernemersdag, 

congres over Business Intelligence tooling met Mag-

na Versa voor gemeenten en grote werkgevers en 

voorlichtingsmeetings over inclusief werkgeverschap, 

sociaal ondernemen en voorzieningen.

Met de all-in werkgeversprijs beloonden we op 14 

maart acht bedrijven voor hun inzet en aanpak rond 

inclusief werkgeverschap. Prachtige voorbeelden 

voor andere ondernemers in de regio Rivierenland.

Kleine en grote werkgevers denken positief mee

Veel werkgevers, van klein tot groot, denken positief 

met ons mee. Onze accountmanagers gaan het

gesprek aan over vooroordelen en nemen barrières 

weg. Als een werkgever met onze talenten heeft

kennis gemaakt en heeft ervaren hoe Werkzaak voor 

begeleiding en ondersteuning zorgt zijn ze

meestal om en nemen (meer) mensen via ons aan. 

In 2019 hadden we bijvoorbeeld gerichte acties met 

het groen. Het is een project om aanbod en vraag 

van werkgevers in de groene sector bij elkaar te 

brengen.
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Trainingen Mentorwijs en Cultuurproof

De training Mentorwijs is ons perfecte handvat voor 

leidinggevenden bij reguliere werkgevers om kwets-

bare medewerkers op de werkvloer te coachen en te 

begeleiden. Dat bevordert de duurzaamheid van de 

plaatsing. Er zijn in 2019 twee trainingen gegeven.  

Werkgevers vertelden ons dat zij niet goed weten 

wat het betekent als een statushouder in hun bedrijf 

komt werken, bijvoorbeeld voor de collega’s en de 

leidinggevende? Wat is handig om te weten over 

cultuurverschillen? Als antwoord op die vragen 

ontwikkelde Werkzaak de “Training cultuurproof 

– werken met statushouders in uw organisatie” 

De training is als zeer positief ervaren. Op 17 juni 

presenteerden we trots deze succesvolle aanpak en 

training op het Cedriscongres EXpertise Inclusief. Het 

handboek is opgeleverd en daarmee is de training 

die Werkzaak ontwikkelde ook beschikbaar voor 

andere werkgevers in heel Nederland.

De training is ontwikkeld met hulp van subsidies van 

de provincie Gelderland en SBCM, het Kenniscen-

trum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor de 

sociale werkgelegenheid.

Marktbewerkingsplan 

Samen met UWV stelden wij een marktbewerkings-

plan 2019 op; analyse van vraag en aanbod, leidt tot 

een activiteitenplanning. We monitoren de voort-

gang en sturen bij waar nodig. 

Expertise en deskundigheidsbevordering

Een leven lang ontwikkelen is een van onze thema’s 

voor de toekomst. We vinden het belangrijk dat 

onze eigen medewerkers zich ook voortdurend ont-

wikkelen en zo onze werkzoekenden en werkgevers 

weer verder helpen. Nieuwe medewerkers deden de 

P-wet training.  

We zijn gestart met de ontwikkeling van de keuze-

hulp instrumentarium in samenwerking met TNO. 

En voor de ontwikkeling van die keuzehulp ontving 

Werkzaak een subsidie van ZonMw, de Nederlandse 

organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginno-

vatie. We willen dat werkcoaches en werkzoekenden 

evidence based keuzes maken voor instrumenten. 

Met de kennis en tools  
wordt een organisatie  
meer Cultuurproof



Veel werkgevers,  
van klein tot groot,  
denken positief met ons mee
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Dit hoofdstuk bevat de bedrijfsvoering van  

Werkzaak.

Ziekteverzuim

Over de periode 1 april 2018 tot 1 april 2019 be-

droeg het totale ziekteverzuim binnen onze orga-

nisatie 12,6% ten opzichte van 14,0% landelijk 

gemiddeld (landelijke benchmark SBCM, het Kennis-

centrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor 

de sociale werkgelegenheid). 

Dat betekent niet dat het ziekteverzuim geen punt 

van aandacht is. Door de komende jaren vanuit de 

strategische thema’s meer aandacht te geven aan 

onder meer geluk, leren en ontwikkelen, leven zon-

der armoede, duurzaam passend werk en vitaliteit 

verwachten we een daling van het ziekteverzuim.

 

Professionele medewerkers

Kwantitatief

Afgezet tegen de formatie voor 2019 (220,76) heb-

ben we 97% gerealiseerd. De overige 3% gebruiken 

we voor de uitvoering van taken door middel van 

externe inhuur. 

Arbeidsvoorwaarden

Begin 2019 stelde Werkzaak een tijdelijke regeling 

generatiepact vast. De regeling geldt voor (semi-)

ambtenaren en is tot stand gekomen met overeen-

stemming van het GO en de vakbonden FNV en 

CNV. De regeling biedt oudere medewerkers vanaf 5 

jaar voorafgaand aan de AOW-datum de gelegenheid 

om maximaal 20% van de arbeidstijd minder te gaan 

werken, waarbij zij 50% salaris doorbetaald krijgen 

van het deel van de uren dat zij minder gaan werken 

krijgen en volledig pensioen blijven opbouwen. Instap-

pen in de regeling kan tot 31 december 2020.

Skills en keuzehulp instrumentarium

SKILLS ging 27 mei uit de startblokken. Bijna 200 

medewerkers gaan SKILLS doen. Begin 2019 koos 

Werkzaak voor de SKILLS methodiek. SKILLS is een 

wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek 

met als doel het duurzaam realiseren van optimale 

arbeidsparticipatie door:

•  Het versterken van intrinsieke motivatie en zelfver-

trouwen

•  Het vergroten van zelfsturend en probleemoplos-

send vermogen

•  Het versterken van vaardigheden relevant voor 

optimale arbeidsparticipatie

• Het opstellen van een concreet plan van aanpak

Huisvesting

In Tiel is het Koetshuis aangepast aan de hygiëne 

normen (HACCP) voor het bedrijfsrestaurant Smaak-

zaak, dit is in samenwerking met BvoWB gereali-

seerd.

Informatie

Werkzaak startte eind 2018 met de migratie van 

de gehele ICT-omgeving van Centric naar KPN. De 

herinstallatie van software is in april afgerond. In 

juni worden de laatste verbindingen gerealiseerd en 

wordt er technisch getest en met een brede verte-

genwoordiging gebruikers uit de organisatie getest. 

Werkzaak bepaalt samen met KPN en haar leveran-

ciers op welk moment de overstap gemaakt kan 

worden naar de nieuwe werkomgeving. 

Bedrijfsvoering

Inzet (semi)ambtelijk personeel in FTE  

 Jan Feb Mrt Apr mei

Bezetting 212,92 210,87 213,33 217,23 217,24
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Er is ook gewerkt aan verbetering en innovatie. Een 

belangrijke verbetering is de digitalisering van de 

urenadministratie via een webportaal. Door Werk-

zaak gedetacheerde mensen en werkgevers kunnen 

uren invoeren en controleren. Met deze oplossing is 

de administratie vereenvoudigd en minder foutge-

voelig. Momenteel worden werkgevers, waaronder 

Speciaal facilitair, aangesloten op dit systeem. Ook 

het inkomen-, archivering- en het financiële systeem 

zijn verbeterd.  

In 2018 startte de pilot scrum werken, een kort 

cyclische aanpak voor het ontwikkelen van produc-

ten, het versterken van de communicatie en het 

realiseren van een leercyclus sluit aan bij Werkwijs/

Lean-methode van Werkzaak. De scrummethode is 

in maart 2019 geëvalueerd en door de organisatie 

en het ICT-team als zeer waardevol benoemd.

Planning & Control 

De planning- en control cyclus is gebaseerd op het 

principe van Deming: plan–do–check–act. Het is een 

cyclisch proces op meerdere (besturings)niveau’s: 

strategisch, tactisch en operationeel. 

 

Na een moeilijke aanloopperiode groeien de perio-

dieke rapportages in 2019 naar meer volwaardige 

geïntegreerde rapportages en het rapportageproces 

verloopt steeds soepeler en meer gestructureerd. 

Met ingang van 2019 werken we met een nieuw 

grootboekrekeningschema dat aansluit op de BBV- 

eisen. Ook werken we met een nieuwe begrotings-

model waardoor we een kwalitatief betere begroting 

2020 opleverden en de realisatie veel beter kunnen 

bewaken. 

Interne controle

De afdeling interne controle rondde, in afstemming 

met de accountant, haar controleplan voor 2018 vol-

ledig en tijdig af in het eerste kwartaal van 2019. De 

focus is verschoven van puur gegevensgericht naar 

meer procesgerichte controles. Volgens de accoun-

tant heeft de organisatie ten opzichte van voorgaand 

jaar een stap vooruit gezet.  

 

Dit bleek onder andere in de toename van het aantal 

werkzaamheden door de interne controle en de 

verbeterde aanlevering van stukken. Dit zorgde voor 

een snellere afsluiting en afronding van de (accoun-

tants)controle in de eerste maanden van 2019. 

Bevindingen en adviezen uit de interne controle en 

de accountantscontrole zijn gepresenteerd aan- en 

vastgesteld door het management. Bevindingen over 

het jaar 2018 zijn in het eerste kwartaal van 2019 

gepresenteerd aan het management waar vervolgens 

de verbeteracties opgepakt worden. 

Inmiddels ligt er ook een controleplan 2019 waar-

aan we met ingang van mei 2019 aan de slag zijn 

gegaan.



Per saldo geven de gemeenten  
2,0 miljoen euro van de ontvangen  
Rijksgelden niet uit aan de  
bedrijfsvoering van Werkzaak
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Zoals reeds is toegelicht zaten in het primitieve begrotingsmodel 2019 fouten en is daarom een nieuw model 

ontwikkeld voor de opbouw van de begroting 2020. Met deze bestuursrapportage wil Werkzaak de fouten uit 

het oude begrotingsmodel herstellen voor 2019 en een betere prognose afgeven die in lijn ligt met de realisatie 

van 2018 en de reeds ingediende concept-begroting 2020. 

In het financiële deel worden de verschillende programma’s financieel geprognosticeerd voor 2019 en afgezet 

tegen de primitieve begroting 2019. In de volgende onderdelen worden de verschillende programma’s financi-

eel toegelicht. Hierin zijn de aangepaste BUIG-bedragen (april) en de meicirculaire verwerkt. En is aansluiting is 

gezocht op de realisatie 2018.

Aanvullend op de benoemde risico’s in de primitieve begroting zijn er nog een aantal zaken  en / of ontwikke-

lingen die van invloed kunnen zijn. Werkzaak ziet de volgende punten:

•   De onzekerheid rondom de situatie van Tiel en de hiermee gepaard gaande onderzoekskosten 

•   Prijsontwikkelingen in het wettelijk minimum loon en de aanpassingen in de Rijksvergoedingen

•   De nog te maken afspraken over de CAO ontwikkelingen voor gemeente-ambtenaren

•    De omzet blijft onder druk staan in combinatie met de te plaatsen doelgroep, plaatsingen met loonkosten-

subsidies en het effect op de inleenvergoedingen

•   Aantallen kandidaten binnen de leerwerkroutes blijven achter bij de business case, Werkzaak monitoort de 

ontwikkeling nauwlettend

Bij de doorrekening voor 2019 is rekening gehouden met indexering van 3,4% voor de salariskosten en 1,6% 

prijsindexering voor de overige kosten. Zoals eerder vermeld zijn de bedragen op 100-tallen afgerond voor de 

leesbaarheid.

•  Bedrijfsvoeringsresultaat 

Onder bedrijfsvoeringsresultaat verstaan we de personeelskosten en organisatiekosten die vervolgens ver-

minderd worden met de omzet, projectsubsidies en het 80%-aandeel in het participatiebudget. 

•  Subsdieresultaat  

Onder subsidieresultaat verstaan we de netto-kosten van diverse regelingen en deze afgezet tegen de rijks-

vergoedingen. Ook maakt de inleenvergoeding hier onderdeel van uit.  

•  Gemeentelijke bijdrage 

De optelling van de rijksvergoeding, het bedrijfsvoeringsresultaat en het subsidieresultaat. 

•  Verdeling personeelskosten  

De personeelskosten worden verdeelt over de programma’s heen. De reden dat dit gebeurt zijn het gevolg 

van wettelijke voorschriften die komen uit het besluit begroting en verantwoording (BBV). 

Financieel deel 
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BUIG-uitkeringen

Voor het aantal uitkeringen Participatiewet nemen we het gemiddeld aantal per 1-1-2019 en het actuele aan-

tal. Tot slot zijn de inkomsten van terugvordering en verhaal opgenomen volgens een historisch percentage 

op basis van het debiteurenbestand. Een en ander leidt tot het volgende overzicht. 

Loonkostensubsidie

Bij de loonkostensubsidies onderscheiden we drie categorieën. Dit zijn externe detachering, interne detache-

ring en leerwerkroutes. We hanteren een gemiddeld percentage van de loonkostensubsidie per categorie. 

Programma 1 Inkomensvoorziening

Gemeente 31-12-18 25-05-19 Gemiddeld Uitkering Totaal Geblokkeerd Inkomsten Totaal

Culemborg  486  493  489,50  14.593,39  7.143.500  152.700  161.700  6.829.100

West Betuwe  332  332  332,00  14.593,39  4.845.000  170.700  91.800  4.582.500

Maasdriel  228  231  229,50  14.593,39  3.349.200  109.500  28.500  3.211.200

Tiel  1.080  1.082  1.081,00  14.593,39  15.775.500  524.800  341.200  14.909.500

West Maas en Waal  196  197  196,50  14.593,39  2.867.600  118.000  85.800  2.663.800

Zaltbommel  292  291  291,50  14.593,39  4.254.000  145.300  74.500  4.034.200

Totaal  2.614  2.626  2.620,00   38.234.800  1.221.000  783.500  36.230.300

Gemeente Externe detachering Interne detachering Leerwerkroutes Totaal

 aantal 50% WML Totaal aantal 70% WML Totaal aantal 45% WML Totaal

Culemborg  13,82 11.589,84  160.200  12,21  16.225,77  198.200  28,21  10.430,85  294.300  652.700

West Betuwe  25,84  11.589,84  299.500  15,70  16.225,77  254.800  17,06  10.430,85  177.900  732.200

Maasdriel  13,82  11.589,84  160.200  2,6   16.225,77  42.500  7,22  10.430,85  75.300  278.000

Tiel  49,28  11.589,84  571.100  29,23  16.225,77  474.200  64,95  10.430,85  677.500  1.722.800

West Maas en Waal  7,81  11.589,84  90.500  0,44  16.225,77  7.100  10,50  10.430,85  109.500  207.100

Zaltbommel  20,43  11.589,84  236.800  4,8   16.225,77  77.900  17,06  10.430,85  177.900  492.600

Totaal  131,00    1.518.300  65,00    1.054.700  145,00    1.512.400 4.085.400
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Rijksbijdrage

De rijksbijdrage is gebaseerd op de nadere specificatie april 2019. Omdat hierin niet de stijging van het 

minimumloon verwerkt is gaan we uit van een hogere raming. Wel is de rijksvergoeding gecorrigeerd met 

de bijdrage van Lingewaal. Wel is de rijksvergoeding gecorrigeerd met de bijdrage van Lingewaal omdat de 

uitvoering nog bij Avres zit. Dit leidt dan tot het volgende overzicht. 

Invordering en bijzondere bijstand

Voor de lasten van de sociale recherche en invorderingskosten gaan we uit van het gemiddeld aantal uitke-

ringen. De lasten zijn gebaseerd op de lasten van 2018 met een indexatie van 1,6%. Voor bijzondere bijstand 

gaan we uit van een gemiddeld aantal dat gebruikt maakt van deze voorziening.  

Gemeente specificatie Lingewaal Totaal

Culemborg  7.392.188  7.392.200

West-Betuwe 7.316.892 -1.942.538 5.374.400

Maasdriel 3.541.921  3.541.900

Tiel 15.582.972  15.583.000

West Maas en Waal 3.213.856  3.213.900

Zaltbommel 4.612.261  4.612.300

Totaal  41.660.090 -1.942.538  39.717.700

Gemeente Verdeling kosten Bijzondere bijstand

 Gemiddeld Sociale Recherche Invord.kosten aantal Kosten

Culemborg  489,50  81.800  14.600  12,82  35.700

West-Betuwe  332,00  55.500  9.900  10,47  29.200

Maasdriel  229,50  38.400  6.800  6,17  17.200

Tiel  1.081,00  180.700  32.100  53,79  149.800

West Maas en Waal  196,50  32.800  5.800  5,68  15.800

Zaltbommel  291,50  48.700  8.700  9,49  26.400

Totaal  2.620  437.900  77.900  98,41  274.100
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BBZ 

Uitgangspunt is het gemiddeld aantal van 1 januari 2019 en 25 mei 2019. Het bedrag is gebaseerd op de 

gemiddelde kosten van 2018 en geïndexeerd met 1,6%. De onderzoekskosten worden verdeeld op basis 

van doorrekening realisatie 2018 plus indexatie. De teruggevorderde inkomsten worden hierop in mindering 

gebracht. Na de rijksvergoeding (excl. bonus malus regeling) resteert het subsidieresultaat voor dit onderdeel. 

 

Samenvattend overzicht

Het verwacht subsidieresultaat komt uit op 1.414.900 euro; in de begroting 2019 hielden we rekening met 

een resultaat van 3.938.000 euro. Dit betekent een lager subsidieresultaat en een lagere bijdrage van de 

deelnemers van 2.523.100 euro.

Gemeente BBZ

 Aantallen Gem. Uitkering Kosten Onderzoek Terugv/verhaal Netto-lasten Rijksvergoeding Netto-resultaat

Culemborg  4,50  18.982  85.400   17.400   21.000   81.800   64.000   17.800 

West-Betuwe  3,50  18.982  66.400   40.400   30.400   76.400   63.400   13.000 

Maasdriel  2,50  18.982  47.500   31.800   73.100   6.200   9.400   -3.200

Tiel  6,00  18.982  113.900   47.000   116.500   44.400   40.300   4.100 

West Maas en Waal  2,50  18.982  47.500   22.600   53.800   16.300   15.600   700 

Zaltbommel  2,00  18.982  38.000   25.800   70.000   -6.200  -800  -5.400

Totaal  21,00   398.700   185.000   364.800   218.900   191.900   27.000 

Omschrijving  Culemborg  Maasdriel Tiel   West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    en Waal Betuwe

Netto-lasten uitkeringen   6.829.100  3.211.200  14.909.500  2.663.800  4.582.500  4.034.200  36.230.300 

Loonkostensubsidie   652.700  278.000  1.722.800  207.100  732.200  492.600  4.085.400 

Netto-lasten BUIG   7.481.800  3.489.200  16.632.300  2.870.900  5.314.700  4.526.800  40.315.700 

Rijksvergoeding BUIG   7.392.200  3.541.900  15.583.000  3.213.900  5.374.400  4.612.300  39.717.700 

Vangnet BUIG          -   

Netto resultaat BUIG   89.600  -52.700  1.049.300  -343.000  -59.700  -85.500  598.000 

       

Bijzondere Bijstand   35.700  17.200  149.800  15.800  29.200  26.400  274.100 

Sociale Reherche   81.800  38.400  180.700  32.800  55.500  48.700  437.900 

Invorderingskosten   14.600  6.800  32.100  5.800  9.900  8.700  77.900 

       

Netto-lasten BBZ   81.800  6.200  44.400  16.300  76.400  -6.200  218.900 

Rijksvergoeding BBZ   64.000  9.400  40.300  15.600  63.400  -800  191.900 

Netto-resultaat BBZ   17.800  -3.200  4.100  700  13.000  -5.400  27.000 

       

Totaal subsidieresultaat   239.500  6.500  1.416.000  -287.900  47.900  -7.100  1.414.900 

Begroting 2019  721.000  343.000  1.631.000  304.000  513.000  426.000  3.938.000 

Effect  481.500  336.500  215.000  591.900  465.100  433.100  2.523.100 
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Financiën

De rijksbijdrage is gebaseerd op de nadere specificatie april 2019. Omdat hierin niet de stijging van het 

minimumloon verwerkt is gaan we uit van een hogere raming. Wel is de rijksvergoeding gecorrigeerd met 

de bijdrage van Lingewaal. Immers de lasten zijn niet in raming opgenomen. Dit leidt dan tot het volgende 

overzicht. 

Omschrijving  Begroting 2019 BURAP 2019 Saldo

BUIG uitkeringen  35.926.000  37.013.800  1.087.800

Loonkostensubsidie extern  1.207.000  1.518.300  311.300

Loonkostensubsidie interne detachering  1.486.000  1.054.700  -431.300

Loonkostensubsidie leerwerkroutes  2.275.000  1.512.400  -762.600

Bijzondere bijstand   400.000  274.100  -125.900

Sociale Recherche  405.000  437.900  32.900

invorderingskosten  -  77.900  77.900

(Krediet)verstrekking BBZ  1.170.000  398.700  -771.300

Onderzoekskosten BBZ  209.000  185.000  -24.000

Doelgroep inkomensregelingen  45.000   -45.000

Salariskosten  2.745.000  3.303.100  558.100

Totaal lasten  45.868.000  45.775.900  -92.100

Doorbetaling rijksbijdrage BUIG  35.909.000  39.717.700  3.808.700

Doorbetaling Rijkbijdrage vangnet    -

Overige inkomsten uitkeringsgerechtigde  1.797.000   -1.797.000

Subsidieresultaat BUIG  3.625.000  598.000  -3.027.000

Terugvordering & Verhaal Buig  815.000  783.500  -31.500

Subsidieresultaat overige kosten  -  789.900  789.900

Terugvordering en verhaal BBZ   364.800  364.800

Doorbetaling Rijksbijdrage BBZ  1.065.000  191.900  -873.100

Subsidieresultaat BBZ  313.000  27.000  -286.000

Totaal baten  43.524.000  42.472.800  -1.051.200

Saldo van baten en lasten  2.344.000  3.303.100  -959.100
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Toelichting

Het resultaat op het programma Inkomen laat een nadeel zien van 959.100 euro; hiernaast is er een voordeel 

op het subsidieresultaat van 2.523.100 euro. We verklaren de verschillen.  

BUIG

Het resultaat op het onderdeel BUIG laat een voordeel zien van 2.237.100 euro. Dit voordeel wordt verrekend 

met de deelnemers. De onderbouwing van dit bedrag is per saldo meer netto-uitkeringen ad. 2.916.300 

euro, een lagere loonkostensubsidie van 927.600 euro. Er is een voordeel op Bijzondere bijstand van 125.900 

euro en nadelen op sociale recherche van 32.900 euro en invorderingskosten ad 77.900 euro. Hiertegenover 

staat een hogere Buig-uitkering van 3.808.700 euro.    

BBZ

Er is een voordelig resultaat voor BBZ van 286.000 euro. Dit voordeel wordt verrekend met de deelnemers. 

De onderbouwing van dit bedrag is dat er per saldo minder uitgaven zijn van 1.160.100 euro, hiertegenover 

staat een lagere rijksvergoeding van 873.100 euro.  

Overhead

De toegerekende salariskosten laten een nadeel zien van 558.100 euro. 

  Netto-lasten  Rijksbijdrage  Subs. Res.  Saldo

Buig-uitkeringen   2.916.300    -2.916.300

Loonkostensubsidies   -927.600    927.600

Bijzondere bijstand    -125.900    125.900

Sociale Recherche   32.900    -32.900

invorderingskosten   77.900    -77.900

Bijdrage gemeente    3.808.700  -2.237.100  1.571.600

Totaal BUIG   1.973.600  3.808.700  -2.237.100  -402.000

BBZ-kosten   -1.160.100    1.160.100

Bijdrage gemeente    -873.100  -286.000  -1.159.100

Totaal BBZ   -1.160.100  -873.100  -286.000  1.000

    

Doorb. Salarissen   558.100    -558.100

Totaal bedrijfsvoering   558.100  -  -  -558.100

    

Totaal  1.371.600  2.935.600  -2.523.100  -959.100



Werkzaak Rivierenland   |   bestuursrapportage 201934

Sociale Werkvoorziening

De lasten van SW zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal. Dit aantal is afgezet tegen de gemiddelde salaris-

kosten en aangevuld met de bijkomende kosten. In de onderstaande tabel is dit weergegeven. De verwach-

ting is dat het aantal de komende jaren met gemiddeld 5% per jaar zal dalen. 

Loonkostensubsidie SW

Voor de extern geplaatste SW-populatie wordt een loonkostensubsidie betaald. Het uitgangspunt is een loon-

kostensubsidie met een loonwaarde van 50%, leidend tot een gemiddelde loonkostensubsidie van 10.384 

euro voor 2019. Uitgaande van 94 subsidies, ramen we de kosten op afgerond 974.000 euro. De tabel toont 

de splitsing per gemeente.

Programma 2 Begeleide Participatie

Gemeente gemid. aantal Gem. Sal. Kn Totaal bijk. Kosten totaal Totaal all-in

Buren  88,30   23.553,68  2.079.800   1.075,56  95.000  2.174.800

Culemborg  127,12  23.553,68  2.994.000   1.075,56  136.700  3.130.700

West Betuwe  118,38  23.553,68  2.788.300   1.075,56  127.300  2.915.600

Maasdriel  73,75  23.553,68  1.737.000   1.075,56  79.300  1.816.300

Neder-Betuwe  38,81  23.553,68  914.200   1.075,56  41.700  955.900

Tiel  290,13  23.553,68  6.833.700   1.075,56  312.100  7.145.800

Zaltbommel  107,71  23.553,68  2.536.900   1.075,56  115.800  2.652.700

Totaal  844,20   19.883.900   907.900  20.791.800

Gemeente Aantallen  50% Gem. loonkosten Totaal

Buren  2,84   10.383,73  29.500

Culemborg  12,32   10.383,73  127.900

West Betuwe  11,37   10.383,73  118.100

Maasdriel  12,32   10.383,73  127.900

Neder-Betuwe  10,42   10.383,73  108.200

Tiel  22,74   10.383,73  236.100

Zaltbommel  21,79   10.383,73  226.300

Totaal  93,80    974.000
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Rijksvergoeding SW

Via het gemeentefonds ontvangen de gemeente gelden voor het onderdeel SW. Jaarlijks wordt dit bedrag 

nog geïndexeerd voor de prijscompensatie. Omdat de gemeente West Maas en Waal en de voormalige ge-

meente Lingewaal deze taak niet hebben ondergebracht bij Werkzaak wordt dit deel van de rijksbijdrage niet 

meegenomen. De bijdragen per gemeenten zijn gebaseerd op de mei circulaire van 2019.

Dit betekent dat de Rijksvergoeding 354.700 euro hoger is dan de kosten van SW. Dit leidt dat tot een voor-

deel op het subsidieresultaat.

Omzet SW

Naast de kosten van SW en de rijksvergoeding is er nog een derde geldstroom. Dit is de omzet. De omzet 

is gebaseerd op het gemiddeld aantal in het jaar en gecorrigeerd met de gemiddelde formatie-eenheid. 

Uitgaande van de gemiddelde omzet per fte bedraagt deze 6.721.900 euro; een deel van de omzet maakt 

onderdeel van het project leerwerkroute, vandaar deze splitsing.  

Gemeente Gemeente  Lingewaal Totaal

Buren  2.075.000    2.075.000

Culemborg  3.180.100    3.180.100

West Betuwe  3.456.700   -403.400  3.053.300

Maasdriel  1.913.200    1.913.200

Neder-Betuwe  1.236.800    1.236.800

Tiel  7.603.700    7.603.700

West Maas en Waal  -    -

Zaltbommel  3.058.400    3.058.400

Totaal 22.523.900  -403.400 22.120.500

Omzet SW

 aantal 1-1 aantal 31-12 fte-factor FTE omzet Totaal Correctie LWR Totaal

 962,00 913,90 79,70% 747,54 8.992 6.721.900 -127.800 6.594.100
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Inleenvergoedingen Nieuw beschut

De inleenvergoeding wordt verdeeld op basis van het deel dat in het gemeentefonds per gemeente wordt 

ontvangen voor het participatiebudget. Vervolgens worden de lasten hiervan per gemeente via het subsidie-

resultaat in rekening gebracht. De inleenvergoeding wordt bepaald op basis van 43,33% van wettelijk mi-

nimumloon, verminderd met het aandeel dat via de leerwerkroute loopt. De effecten van de leerwerkroutes 

staan in Programma 3, begeleide participatie.

Samenvattend overzicht

Het verwacht subsidieresultaat komt uit op een voordeel van 304.400 euro; in de begroting hielden we 

rekening met een tekort van 911.000. Dit betekent een lager subsidieresultaat en een lagere bijdrage van de 

deelnemers van 1.215.400 euro.

Gemeente Aantallen 43,33% WML Totaal LWR NB

Culemborg  9,79  10.044,66  98.300  88.700  9.600

West Betuwe  4,79  10.044,66  48.100  43.400  4.700

Maasdriel  2,76  10.044,66  27.700  25.000  2.700

Tiel  27,25  10.044,66  273.700  246.800  26.900

West Maas en Waal  2,56  10.044,66  25.800  23.200  2.600

Zaltbommel  3,85  10.044,66  38.700  34.900  3.800

Totaal  51,00   512.300  462.000  50.300

Bevoorschot    Buren Culemborg  Maasdriel Neder Tiel  West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    Betuwe  en Waal Betuwe

Kosten SW   2.174.800  3.130.700  1.816.300  955.900  7.145.800  -  2.915.600  2.652.700  20.791.800

Loonkstensubsidie SW   29.500  127.900  127.900  108.200  236.100  -  118.100  226.300  974.000

Netto-lasten SW   2.204.300  3.258.600  1.944.200  1.064.100  7.381.900  -  3.033.700  2.879.000  21.765.800

Rijksvergoeding SW   2.075.000  3.180.100  1.913.200  1.236.800  7.603.700   3.053.300  3.058.400  22.120.500

Netto resultaat SW   129.300  78.500  31.000  -172.700  -221.800  -  -19.600  -179.400  -354.700

         

Nieuw Beschut   -  9.600  2.700  -  26.900  2.600  4.700  3.800  50.300

Inleenvergoeding    9.600  2.700  -  26.900  2.600  4.700  3.800  50.300

         

Totaal subsidieresultaat   129.300  88.100  33.700  -172.700  -194.900  2.600  -14.900  -175.600  -304.400

Begroting 2019  85.000  142.000  79.000  50.000  314.000  4.000  125.000  112.000  911.000

Effect  -44.300  53.900  45.300  222.700  508.900  1.400  139.900  287.600  1.215.400
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Financiën

Omschrijving  Begroting 2019 BURAP 2019 Saldo

Loonkosten Sw   18.437.000  19.883.900  1.446.900

Overige personele kosten Doelgroep  838.000  907.900  69.900

Loonkostensubsidie SW  980.000  974.000  -6.000

Loonkostensubsidie nieuw beschut  1.087.000   -1.087.000

Inleenvergoeding nieuw beschut  441.000  50.300  -390.700

Ambtelijke kosten Begeleidende Participatie  2.377.000  3.392.200  1.015.200

Doelgroep begeleidende participatie  86.000   -86.000

Totaal lasten  24.246.000  25.208.300  962.300

Doorbetaling rijksbijdrage SW  20.137.000  22.120.500  1.983.500

Gemeentebijdrage Sw  856.000  -354.700  -1.210.700

Rijk / Nieuw beschut  1.476.000   -1.476.000

Omzet Sw  5.772.000  6.594.100  822.100

Omzet Sw-leerwerkroutes   127.800  127.800

Inleenvergoeding gemeenten Beschut  53.000  50.300  -2.700

Interne omzet - doelgroep professionals  -  70.000  70.000

Omzet Nieuw Beschut  157.000   -157.000

Totaal baten  28.451.000  28.608.000  157.000

Saldo van baten en lasten  -4.205.000  -3.399.700  -805.300
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Toelichting

Het resultaat op dit programma laat een nadeel zien van 805.300 euro; hiernaast is er een voordeel op het 

subsidieresultaat van 1.213.400 euro. Hieronder verklaren we de verschillen.

 SW

Het resultaat op het onderdeel SW laat een voordeel zien van 1.210.700 euro. Dit voordeel wordt verrekend 

met de deelnemers. De onderbouwing van dit bedrag is per saldo meer netto-uitkeringen van 1.424.800 

euro. Hiertegenover staat een hogere rijksvergoeding van 1.983.500 euro. Omdat in de begroting gerekend 

werd met een voordeel van 652.000 euro betekent het op dit onderdeel een nadeel 652.000 euro.

Nieuw beschut

Het resultaat op het onderdeel Nieuw Beschut laat een voordeel zien van 2.700 euro. Dit voordeel wordt  

verrekend met het subsidieresultaat van de deelnemers. De onderbouwing van dit bedrag zijn lagere lasten 

van 1.477.700. Hiertegenover staat een hogere rijksvergoeding van 1.476.000 euro. Er resteert een nadelig 

resultaat van 1.000 euro. 

Overhead

De toegerekende salariskosten laten een nadeel zien van 1.015.200 euro. De omzet laat een voordeel zien 

van 862.900 euro. Per saldo resteert een nadeel van 152.300 euro.

  Netto-lasten  Rijksbijdrage  Subs. Res.  Saldo

SW-kosten   1.516.800    -1.516.800

Doelgroep begeleide participatie   -86.000    86.000

Loonkostensubsidies   -6.000    6.000

Bijdrage gemeente    1.983.500  -1.210.700  772.800

Totaal SW   1.424.800  1.983.500  -1.210.700  -652.000

    

Inhuurvergoeding   -390.700   390.700

Loonkostensubsidie   -1.087.000    1.087.000

Bijdrage gemeente    -1.476.000  -2.700  -1.478.700

Totaal nieuw beschut   -1.477.700  -1.476.000  -2.700  -1.000

Doorbelasting salarissen   1.015.200    -1.015.200

Omzet SW   -949.900    949.900

Omzet nieuw beschut   157.000    -157.000

Omzet intern   -70.000    70.000

Totaal bedrijfsvoering   152.300  -  -  -152.300

    

Totaal  99.400  507.500  -1.213.400  -805.300



39

Participatiebudget

In het gemeentefonds ontvangen gemeenten gelden voor de uitvoering van de P-wet. Deze geldstromen 

bestaan uit WWB klassiek, Begeleiding en Wajong. Deze gelden zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019; van 

dit bedrag blijft bij de gemeenten 5% achter voor de begeleiding van groep 4. Van het overgedragen budget 

is 20% van deze gelden is bedoeld voor externe instrumenten en 80% is beschikbaar voor de dekking van 

interne middelen. In de onderstaande tabel presenteren we deze opbouw. 

Inleenvergoedingen Leerwerkroute

De inleenvergoeding wordt verdeeld op basis van het deel dat in het gemeentefonds per gemeente wordt 

ontvangen voor het participatiebudget. Vervolgens worden de lasten hiervan per gemeente via het subsi-

dieresultaat in rekening gebracht. De inleenvergoeding wordt bepaald op basis van 43,33% van wettelijk 

minimumloon en verminderd met aandeel dat via Nieuw beschut loopt. 

Programma 3 Arbeidsparticipatie

Gemeente WWB klassiek Wajong Begeleiding Totaal categorie 4 Totaal ext. instr. int. instr.

Buren    -  -  -  -   -

Culemborg  637.000  70.800  173.300  881.100  44.100  837.000  167.400  669.600

West Betuwe  125.300  102.300  203.200  430.800  21.500  409.300  81.900  327.400

Maasdriel  61.900  41.300  145.400  248.600  12.400  236.200  47.200  189.000

Neder-Betuwe    -  -  -  -  -  -

Tiel  1.838.800  151.500  462.200  2.452.500  122.600  2.329.900  466.00  1.863.900

West Maas en Waal  159.100  17.700  54.000  230.800  11.500  219.300  43.900  175.400

Zaltbommel  167.400  45.200  134.200  346.800  17.300  329.500  65.900  263.600

Totaal  2.989.500  428.800  1.172.300  4.590.600  229.400  4.361.200  872.300  3.488.900

Gemeente Aantallen 43,33% WML Totaal LWR NB

Culemborg  9,79  10.044,66  98.300  88.700  9.600

West Betuwe  4,79  10.044,66  48.100  43.400  4.700

Maasdriel  2,76  10.044,66  27.700  25.000  2.700

Tiel  27,25  10.044,66  273.700  246.800  26.900

West Maas en Waal  2,56  10.044,66  25.800  23.200  2.600

Zaltbommel  3,85  10.044,66  38.700  34.900  3.800

Totaal  51,00   512.300  462.000  50.300
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Inleenvergoedingen Flex en Zeker

De inleenvergoeding wordt verdeeld op basis van het deel dat in het gemeentefonds per gemeente wordt 

ontvangen voor het participatiebudget. Vervolgens worden de lasten hiervan per gemeente via het subsi-

dieresultaat in rekening gebracht. De inleenvergoeding wordt bepaald op basis van 62,27% van wettelijk 

minimumloon en we rekenen met 145 fte.

Omzet inleenvergoedingen

De derde geldstroom is de omzet. De omzet is gebaseerd op het gemiddeld aantal in het jaar en gecorri-

geerd met de gemiddelde formatie-eenheid. Uitgaande van de gemiddelde omzet per fte bedraagt deze voor 

Beschut 324.400 euro en voor detachering 1.271.200 euro. Een deel van de omzet (506.500 euro) maakt 

onderdeel van het project leerwerkroute.

Gemeente Aantallen  62,27% WML Totaal

Culemborg  27,83   14.435  401.700

West Betuwe  13,61   14.435  196.400

Maasdriel  7,85   14.435  113.300

Tiel  77,46   14.435  1.118.100

West Maas en Waal  7,29   14.435  105.300

Zaltbommel  10,96   14.435  158.200

Totaal  145,00    2.093.000

 Beschut Corr. LWR Netto Detachering Corr. LWR Netto

Aantallen  37,00  -17,60  19,40  145,00  -100,10  44,90

FTE-factor 79,70% 77,78% 81,44% 79,70% 77,78% 83,98%

Eenheden  29,49  -13,69  15,80  115,56  -77,85  37,71

Omzet p/fte  11.000,00  5.533,07  15.740,61  11.000,00  5.533,07  22.285,54

Totaal  324.400  -75.700  248.700  1.271.200  -430.800  840.400
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Samenvattend overzicht

Het verwacht subsidieresultaat komt uit op 2.555.000 euro; in de begroting 2019 hielden we rekening met 

een resultaat van 2.430.000 euro. Dit betekent een hoger subsidieresultaat en een hogere bijdrage van de 

deelnemers van 125.000 euro.

   Buren Culemborg  Maasdriel Neder Tiel  West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    Betuwe  en Waal Betuwe

Intern instrument    669.600  189.000   1.863.900  175.400  327.400  263.600  3.488.900

Extern instrument    167.400  47.200   466.000  43.900  81.900  65.900  872.300

Netto-lasten   0  837.000  236.200  0  2.329.900  219.300  409.300  329.500  4.361.200

Rijksvergoeding P-budget    837.000  236.200   2.329.900  219.300  409.300  329.500  4.361.200

Netto resultaat   0  0  0  0 0  0  0  0  0

         

Leerwerkroutes   88.700  25.000  0  246.800  23.200  43.400  34.900  462.000

Flex en Zeker   0  401.700  113.300  0  1.118.100  105.300  196.400  158.200  2.093.000

Inleenvergoeding    490.400  138.300  0  1.364.900  128.500  239.800  193.100  2.555.000

         

Totaal subsidieresultaat  0  490.400  138.300  0  1.364.900  128.500  239.800  193.100  2.555.000

Begroting 2019  0  445.000  212.000  0  1.006.000  187.000  317.000  263.000  2.430.000

Effect  0  -45.400  73.700  0  -358.900  58.500  77.200  69.900  -125.000
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Financiën

Omschrijving  Begroting 2019 BURAP 2019 Saldo

Inleenvergoeding F&Z  1.388.000  2.093.000  705.000

Inleenvergoeding leerwerkroutes  1.893.000  462.000  -1.431.000

Externe instrumenten  838.000  872.300  34.300

Doelgroep arbeidsparticipatie  29.000   -29.000

Ambtelijke kosten Arbeidsparticipatie  3.455.000  4.726.700  1.271.700

Totaal lasten  7.603.000  8.154.000  551.000

Doorb. Rijksbijdrage participatiebudget  4.191.000  4.361.200  170.200

Subsidieresultaat Flex en Zeker  1.388.000  2.093.000  705.000

Subsidieresultaat leerwerkroutes  1.042.000  462.000 -580.000

Pojectsubsidie ESF   215.900  215.900

Bijdrage UWV   99.700  99.700

Omzet Nieuw beschut   248.700  248.700

Omzet F&Z  1.425.000  840.400  -584.600

Omzet leerwerkroutes (extern)  1.072.000  506.500  -565.500

Totaal baten  9.118.000  8.827.400  -290.600

Saldo van baten en lasten  -1.515.000  -673.400  -841.600
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Toelichting

Het resultaat op dit programma laat een nadeel zien van 841.600 euro; hiernaast is er een nadeel op het 

subsidieresultaat van 125.000 euro. Hieronder verklaren we de verschillen.  

Inleenvergoeding

Het resultaat op het onderdeel inleenvergoedingen laat een nadeel zien van 125.000 euro. Dit nadeel wordt 

verrekend met de deelnemers. 

 Participatie

De Rijksvergoeding laat een voordeel zien van 34.000 euro. Aan externe instrumenten wordt als gevolg van 

afrondingsverschillen 34.300 euro beschikbaar gesteld. Per saldo is er een nadeel van 300 euro. 

Overhead

De toegerekende salariskosten laten een nadeel zien van 1.271.700 euro. De omzet laat een nadeel zien van 

901.400 euro. Daarnaast zijn er voordelen op bijdrage UWV (215.900 euro), projectsubsidie ESF (99.700 euro) 

en rijksvergoeding P-budget (136.200 euro). Per saldo resteert een nadeel van 1.721.300 euro.

  Netto-lasten  Rijksbijdrage  Subs. Res.  Saldo

Flex & Zeker   705.000    -705.000

Leerwerkroutes   -1.431.000    1.431.000

Doelgroep arbeidsparticipatie   -29.000    29.000

Bijdrage gemeente    -  125.000  125.000

Inleenvergoedingen   -755.000  -  125.000  880.000

    

Externe instrumenten   34.300    -34.300

Bijdrage gemeente    34.000   34.000

Participatie   34.300  34.000  -  -300

-     -    -

Doorbelasting salarissen   1.271.700    -1.271.700

Bijdrage UWV   -215.900    215.900

Projectsubsidie ESF   -99.700    99.700

Rijksvergoeding participatie    136.200   136.200

Omzet F&Z   901.400    -901.400

Totaal bedrijfsvoering   1.857.500  136.200  -  -1.721.300

    

Totaal  1.136.800  170.200  125.000  -841.600
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Overhead

In dit programma komen aan de orde de lasten die niet aan de andere programma’s kunnen worden toege-

rekend. Dit programma ondersteunt de andere programma’s. Hoofdzakelijk bestaan deze lasten uit personele 

lasten, materiele lasten en opbrengsten. Tot slot wordt het effect op de bijdrage in dit programma gepresen-

teerd. 

Financiën

Bedrijfsvoering

Omschrijving  Begroting 2019 BURAP 2019 Saldo

Huisvesting  1.278.000  1.294.000  16.000

Schoonmaak  60.000  70.000  10.000

ICT  1.580.000  1.862.000  282.000

Kantoorkosten  774.000  637.000  -137.000

Doelgroep ambtelijke kosten  579.000   -579.000

Ambtelijke kosten overhead  5.026.000  4.887.200  -138.800

Interne leerwerkroutes  85.000   -85.000

Inhuur derden  340.000   -340.000

Overige personeelskosten  190.000  593.000  403.000

Innovatie   50.000  50.000

Overheveling reserve huisvesting   73.000  73.000

Uitbetaling reserve Lander   1.941.000  1.941.000

Onttrekking reserves   -2.064.000  -2.064.000

Totaal lasten  9.912.000  9.343.200  -568.800

Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering  6.102.000  8.407.200  2.305.200

Overige financiering  374.000  166.000  -208.000

Interne omzet  60.000   -60.000

Totaal baten  6.536.000  8.573.200  2.037.200

Saldo van baten en lasten  3.376.000  770.000  2.606.000
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Toelichting

Het resultaat op dit programma laat een voordeel zien van 2.606.000 euro; ook rekening houdend met de 

andere programma’s laten de bedrijfsvoeringskosten een stijging zien van 2.305.200 euro. Dit betekent dat 

het geschoond resultaat op dit programma 300.800 euro is. 

Personeelskosten

De personeelskosten, inclusief inhuur en overige personeelskosten laten een voordeel zien van 531.800 euro. 

Dit wordt ook mede veroorzaakt door een verschuiving binnen de overige programma’s. 

Materiële kosten 

De materiële kosten laten een nadeel zien van 171.000 euro. De redenen zijn achterblijvende indexatie in de 

begroting en stijging van het aantal licenties. Immers de kostenstijging zit hoofdzakelijk bij ICT en huisvesting. 

Omzet 

De (interne) omzet laat een nadeel op dit programma zien van 60.000 euro. Dit wordt grotendeels verklaard 

door een verschuiving van de inkomsten over de programma’s. 

Investeringen/reserves kredieten

•   Reserve Innovatie 

Werkzaak zal circa 50.000 euro vanuit de innovatie reserve in 2019 besteden aan projecten.

•   Reserve huisvesting 

Bij de jaarrekening 2018 kennen we de reserve huisvesting. Bij de begroting 2020 presenteerden we het 

verloop van de voorziening. Om dit juist te verwerken is het nodig dat de reserve huisvesting wordt omgezet 

in een voorziening. Het gaat om een bedrag van 73.000 euro.

•  Reserve Lander 

Na verkoop van de eigendommen wordt de reserve Lander (1.941.000 euro) opgeheven en terugbetaald 

aan de deelnemers. Om dit juist te verwerken is nog formalisatie nodig. Dit doen we met de bestuursrap-

portage.  

•  Investeringen  

Bij de begroting 2020 is rekening gehouden met twee investeringen, namelijk doorontwikkeling bestuur- 

lijke informatievoorziening (105.000 euro) en vervanging telefoons (100.000 euro). Daarnaast loopt om dit 

moment de migratie KPN (400.000 euro). Formeel zijn deze kredieten nog niet beschikbaar gesteld in 2019. 

Met de bestuursrapportage willen we dit alsnog doen.  

•  Projecten 

Op dit moment lopen er diverse projecten (o.a ESF, Lingewaal). Ook zien we dat er nieuwe projecten starten 

die budgettair neutraal verlopen. De komende periode gaan we onderzoeken hoe we deze het beste regis-

treren, er besluiten over nemen en er over rapporteren (inclusief financiële effecten).
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In dit hoofdstuk gaan we in op het resultaat bedrijfsvoering, het subsidieresultaat en het effect op de rijksver-

goeding. Per saldo leidt dit het verschil van de gemeentelijke bijdrage. 

Resultaat bedrijfsvoering 

In de onderstaande tabel presenteren we de bijdrage van de bedrijfsvoering. Deze laat een stijging zien van 

2.305.200 euro. In het vervolg van deze paragraaf laten we een analyse zien van deze verschillen.

Toelichting

•  Personeelskosten 

De salarissen, inhuur en overige personeelslasten laten een stijging zien van 2.105.200 euro. Dit wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door achterblijvende indexaties.

•  Materiële kosten 

De materiële lasten laten een nadeel zien van 171.000 euro. De reden hiervan is achterblijvende indexaties 

in de begroting en stijging van het aantal licenties bij hoofdzakelijk ICT en huisvesting. 

•  Omzet 

De omzet op SW, samen met de omzet op de inleenvergoedingen laten een verwacht nadeel zien van 

98.500 euro. 

•  Bijdrage P-budget 

Door de verhoogde rijksvergoeding van gemeenten ontvangt ook Werkzaak een hogere compensatie voor 

salariskosten. Dit voordeel bedraagt 136.200 euro. 

•   Subsidies/bijdragen personeel 

We verwachten een hogere bijdrage voor personeelskosten van 107.600 euro. 

•   Overig 

Tot slot was er over de programma’s heen een voordeel op het subsidieresultaat opgenomen. Dit was  

onterecht en laat nu een nadeel zien van 174.300 euro.

Bedrijfsvoering    Buren Culemborg  Maasdriel Neder Tiel  West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    Betuwe  en Waal Betuwe

Salarissen   391.000  2.840.000  1.406.200  229.100  6.394.900  940.100  2.132.900  1.809.000  16.143.200

Materiele kosten   107.900  783.900  388.100  63.200  1.765.200  259.500  588.800  499.400  4.456.000

Netto-lasten   498.900  3.623.900  1.794.300  292.300  8.160.100  1.199.600  2.721.700  2.308.400  20.599.200

         

Omzet   203.300  1.475.500  730.600  119.000  3.322.500  488.400  1.108.300  939.900  8.387.500

Bijdrage P-budget   84.500  613.800  303.900  49.500  1.382.100  203.100  461.000  391.000  3.488.900

Projectsubsidies   7.600  55.500  27.500  4.500  125.000  18.400  41.700  35.400  315.600

Totaal bijdragen   295.400  2.144.800  1.062.000  173.000  4.829.600  709.900  1.611.000  1.366.300  12.192.000

         

Saldo   203.500  1.479.100  732.300  119.300  3.330.500  489.700  1.110.700  942.100  8.407.200

Begroting 2019  148.000  1.074.000  532.000  87.000  2.416.000  355.000  806.000  684.000  6.102.000

Verschil  -55.500  -405.100  -200.300  -32.300  -914.500  -134.700  -304.700  -258.100  -2.305.200

Financiële samenvatting
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Subsidieresultaat

In de onderstaande tabel presenteren we het effect op het subsidieresultaat. De berekening leidt tot een 

voordeel van 3.611.500 euro. Er zitten onderling wel grote verschillen in. Zo kent Zaltbommel een voordeel 

van 790.600 euro, terwijl in Buren er een tekort is van 44.300 euro. 

Subsidieresultaat    Buren Culemborg  Maasdriel Neder Tiel  West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    Betuwe  en Waal Betuwe

Subsidieresultaat BUIG    89.600  -52.700   1.049.300  -343.000  -59.700  -85.500  598.000

Bijzondere Bijstand    35.700  17.200   149.800  15.800  29.200  26.400  274.100

Sociale recherche   81.800  38.400   180.700  32.800  55.500  48.700  437.900

Invorderingskosten    14.600  6.800   32.100  5.800  9.900  8.700  77.900

Subsidieresultaat BBZ    17.800  -3.200   4.100  700  13.000  -5.400  27.000

Programma 1   -  239.500  6.500  -  1.416.000  -287.900  47.900  -7.100  1.414.900

         

Subsidieresultaat SW   129.300  78.500  31.000  -172.700  -221.800  -  -19.600  -179.400  -354.700

Inleenverg. Beschut   -  9.600  2.700  -  26.900  2.600  4.700  3.800  50.300

Programma 2   129.300  88.100  33.700  -172.700  -194.900  2.600  -14.900  -175.600  -304.400

        

Inleenverg. LWR   -  88.700  25.000  -  246.800  23.200  43.400  34.900  462.000

Inleenverg. Flex en Zeker   -  401.700  113.300  -  1.118.100  105.300  196.400  158.200  2.093.000

Programma 3   -  490.400  138.300  -  1.364.900  128.500  239.800  193.100  2.555.000

         

Totaal subsideresultaat   129.300  818.000  178.500  -172.700  2.586.000  -156.800  272.800  10.400 3.665.500

Begroting 2019  85.000  1.307.000  634.000  50.000  2.951.000  495.000  954.000  801.000  7.277.000

Verschil t.o.v. begroting 2019   44.300  -489.000  -455.500  -227.700  -365.000  -651.800  -681.200  -790.600  -3.611.500

        

Bedrijfsvoering   197.600  1.435.900  710.900  115.800  3.233.200  475.400  1.078.300  914.600  8.161.700

Begroting 2019  148.000  1.074.000  532.000  87.000  2.416.000  355.000  806.000  684.000  6.102.000

Totaal bedrijfsvoering   -49.600  -361.900  -178.900  -28.800  -817.200  -120.400  -272.300  -230.600  -2.059.700

        

Resultaat   -73.800  132.600  287.700  206.300  -452.300  524.400  426.500  580.100  1.631.500
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Geldstroom Rijksvergoeding

Het uitgangspunt van de begroting is dat de ontvangen Rijksvergoeding ook beschikbaar komt voor Werk-

zaak. Ten opzichte van de raming zien we een stijging van de rijksvergoeding van 5.089.300 euro.

Totaal effect 

Bij het optellen van alle bedragen betekent het dat de bijdrage van de gemeenten stijgt met 3,783 miljoen 

euro. Dit wordt voor 5,089 miljoen euro verklaard door een hogere rijksvergoeding zodat de bijdrage van de 

gemeente daalt met 1,306 miljoen eruo.

Rijksvergoeding    Buren Culemborg  Maasdriel Neder Tiel  West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    Betuwe  en Waal Betuwe

BUIG    7.456.200  3.551.300   15.623.300  3.229.500  5.437.800  4.611.500  39.909.600

BUIG-vangnet    -  -    -  -  -  -

Sociale Werkvoorziening   2.075.000  3.180.100  1.913.200  1.236.800  7.603.700  -  3.053.300  3.058.400  22.120.500

P-budget   -  837.000  236.200  -  2.329.900  219.300  409.300  329.500  4.361.200

Totaal   2.075.000  11.473.300  5.700.700  1.236.800  25.556.900  3.448.800  8.900.400  7.999.400  66.391.300

         

BUIG   -  6.769.000  3.223.000  -  15.312.000  2.852.000  4.817.000  4.001.000  36.974.000

Sociale Werkvoorziening   1.992.000  3.098.000  1.750.000  1.167.000  6.860.000   2.776.000  2.494.000  20.137.000

P-budget   -  834.000  217.000  -  2.308.000  246.000  304.000  282.000  4.191.000

Totaal begroting   1.992.000  10.701.000  5.190.000  1.167.000  24.480.000  3.098.000  7.897.000  6.777.000  61.302.000

Saldo   83.000  772.300  510.700  69.800  1.076.900  350.800  1.003.400  1.222.400  5.089.300

Bijdrage deelnemers    Buren Culemborg  Maasdriel Neder Tiel  West Maas  West  Zaltbommel  Totaal

    Betuwe  en Waal Betuwe

Bedrijfsvoering   55.500  405.100  200.300  32.300  914.500  134.700  304.700  258.100  2.305.200

Subsidieresultaat   44.300  -489.000  -455.500  -222.700  -365.000  -651.800  -681.200  -790.600  -3.611.500

Sub-totaal   99.800  -83.900  -255.200  -190.400  549.500  -517.100  -376.500  -532.500  -1.306.300

Rijkvergoeding   83.000  772.300  510.700  69.800  1.076.900  350.800  1.003.400  1.222.400  5.089.300

Totaal   182.800  688.400  255.500  -120.600  1.626.400  -166.300  626.900  689.900  3.783.000
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Bijlage 1 Begrotingswijziging

 Prim. Begr. 2019  Wijziging  Gew. Begr. 2019

Prog. 1 Inkomensvoorziening  

Lasten  45.868.000 -92.100  45.775.900

Baten  43.524.000 -1.051.200  42.472.800

Saldo van baten en lasten  2.344.000  959.100  3.303.100

Mutatie reserves    

Totaal  2.344.000  959.100  3.303.100

Prog. 2 Begeleide Participatie  

Lasten  24.246.000  962.300 25.208.300

Baten  28.451.000  157.000 28.608.000

Saldo van baten en lasten  -4.205.000  805.300 -3.399.700

Mutatie reserves    

Totaal  -4.205.000  805.300 -3.399.700

Prog. 3 Arbeidsparticipatie  

Lasten  7.603.000  551.000 8.154.000

Baten  9.118.000  (290.600) 8.827.400

Saldo van baten en lasten  -1.515.000  841.600 -673.400

Mutatie reserves    

Totaal  -1.515.000  841.600 -673.400

Prog. 4 Bedrijfsvoering  

Lasten  9.912.000 1.495.200 11.407.200

Baten  6.536.000 2.037.200  8.573.200

Saldo van baten en lasten  3.376.000 -542.000  2.834.000

Mutatie reserves   2.064.000  2.064.000

Totaal  3.376.000 -2.606.000  770.000

Recapitulatie  

Lasten  87.629.000  2.916.400  90.545.400

Baten  87.629.000  852.400  88.481.400

Saldo van baten en lasten  0  2.064.000  2.064.000

 Mutatie reserves  0  2.064.000  2.064.000

 Totaal  0  -  -

Investeringen  

Doorontw. best. informatievoorziening    105.000  105.000

Vervanging telefoons    100.000  100.000

Migratie KPN     400.000  400.000

Totaal    605.000  605.000

Gemeentelijke bijdrage  

Rijksvergoeding  61.302.000  5.089.300  66.391.300

Subsidieresultaat  7.277.000  (3.611.500)  3.665.500

Bijdrage bedrijfsvoering  6.102.000  2.305.200  8.407.200

Totaal bijdrage   74.681.000  3.783.000  78.464.000
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Werkzaak realiseert mooie  
resultaten die zich vertalen  
in een positieve ontwikkeling  
op de subsidieresultaten  
bij de gemeenten en  
een stabiele omzet


