
  

Kleintje Begroting 2011

In Werkplein Baanzicht werken het UWV WERKbedrijf en de ISD samen. In deze begroting 

leest u de plannen van de ISD van het jaar 2011.



Kleintje Begroting 2011

Deze begroting is op thema onderverdeeld, 

waarbij u het beleid per thema leest, te weten: 

ik zoek werk, ik ben jonger dan 27 jaar, ik wil 

actief meedoen, ik ben ondernemer, ik heb 

recht op, ik ben werkgever en ik wil inburgeren. 

De thema’s zijn weer onderverdeeld in  

beheersproducten met afzonderlijke kosten- 

verdeling per gemeente.

Algemeen

Op basis van de collegeprogramma’s wordt 

met de gemeenten in 2010 de beleidskaders 

Werk en Inkomen ‘herijkt’. Werkplein Baanzicht 

wil samen met ketenpartners (overheid, onder- 

wijs, ondernemers) werken aan een goed  

werkend regionale arbeidsmarkt. 

Dit is essentieel voor effectief beleid. De uit-

komsten van de landelijke verkiezingen en 

heroverwegingen van de sociale zekerheid 

hebben ook invloed op het nieuwe beleid. De 

krimpende budgetten voor re-integratie en  

andere bezuinigingen dwingen gemeenten tot 

het maken van keuzes. Deze zijn van invloed 

op de doelgroepen en speerpunten binnen het 

nieuwe beleid ‘Werk en Inkomen’.

“ Ik vond mijn leven 

 niks aan, maar maak 

 er nu echt wat van! ”



De missie

Als integrale samenwerking binnen Werk-

plein Baanzicht door het UWV WERKbedrijf 

en de ISD, is de missie: “Wij zorgen er voor 

dat onze klanten direct op weg naar werk 

gaan.” Samenwerking, klantgerichtheid en 

resultaatgerichtheid blijven hierbij sleutel-

begrippen om deze missie te realiseren. 

De recessie

De begroting 2011 van de ISD laat een forse 

uitzetting zien van financiële middelen. Dit alles 

heeft te maken met de gevolgen van de  

economische recessie. Hierdoor verwachten 

wij een sterke stijging van het aantal mensen 

dat een beroep gaat doen op een uitkering 

of andere voorziening van de ISD. Daarnaast 

heeft de stijgende klantenstromen richting de 

ISD gevolgen voor onze interne organisatie.  

De basis voor alle berekeningen zijn de  

ramingen van het Centraal Plan Bureau 

(CPB) en vertaald naar de ISD. De raming 

laat een stijging van het klantenaantal zien 

van 16% in 2010 en nog eens 10% in 2011. 

Dit resulteert in een gemiddeld klantenaantal 

van 2.528 in 2011. Dit uitgangspunt is mee-

genomen in de doorrekening van de ISD voor 

deze begroting.

De toekomst

Na slechte tijden komen ook weer goede tij-

den. Het naijleffect van de crisis zal in de loop 

van 2012 stoppen. Wij verwachten vanaf 2012 

een sterke vraag naar arbeidskrachten. 

Enerzijds als gevolg van de aantrekkende 

economie, anderzijds als gevolg van het 

babyboom effect. Veel mensen gaan vanaf 

2012 met pensioen. Vanaf 2012 verwachten 

wij dan ook een sterke daling van het aantal 

klanten.

De toestroom van 

werkzoekenden stijgt 

in 2011. Om de effecten 

hiervan op duurzame 

wijze te voorkomen 

richten we ons op 

vier samenhangende 

beleidsporen, namelijk: Instroombeperking, 

toeleiding naar werk, Activering/meedoen 

en minimabeleid. Hierbij wordt vanuit Werk-

plein Baanzicht intensief samengewerkt met  

Alescon en de GKB. De verwachting is dat 

de financiële middelen om mensen te hel-

pen naar werk (het partcipatiebudget) ver-

laagd wordt. Efficiënte en effectieve samen-

werking is daarom van essentieel belang. 

In het nieuwe beleids-

kader Werk en Inko-

men zullen jongeren 

een belangrijke doel-

groep vormen. In eco-

nomisch slechte tijden 

vangen de jongeren de 

eerste klappen op. Zij raken hun baan kwijt 

en hebben weinig WW-rechten opgebouwd. 

De nieuwe wet WIJ (Wet Investeren in Jon-

geren) verplicht gemeenten om jongeren 

een aanbod te doen. Een aanbod kan be-

staan uit scholing, werk/leer of werkaanbod 

en wordt door de Werkplein Baanzicht aan-

geboden. Daarnaast is landelijk het actieplan 

Jeugdwerkloosheid. De doelstelling is om 

de verwachte verdubbeling van de werkloos-

heid onder jongeren met 50% te verminde-

ren tot en met 2011. 

Een speerpunt van de 

gemeenten en Werk-

plein Baanzicht van de 

afgelopen jaren. Het 

inkomen mag geen be-

lemmering vormen om 

mee te doen. Daarom 

is er voor mensen met een inkomen tot 120% 

van het bestaansminimum een scala aan mo-

gelijkheden ontwikkeld om meedoen moge-

lijk te maken. Wij zijn in staat geweest om 

effectief uitvoering te geven aan dit beleid. 

Vanaf 2010 wordt ingezet op het verstrekken 

van de meedoen regelingen in natura. 

Ik zoek 
werk

Ik ben 
jonger dan 
27 jaar

Ik wil actief 
meedoen

Thema’s

  



In tijden van recessie 

liggen er kansen voor 

nieuwe creatieve on-

dernemers, maar ook 

zware tijden voor ge-

vestigde ondernemers. 

Naast de hulp van de 

mensen van Werkplein Baanzicht zijn er bin-

nen Baanzicht ook financiële mogelijkheden 

voor zelfstandige ondernemers, startende 

ondernemers en kunstenaars. Ondernemers 

krijgen vanuit het ondernemersloket onder-

steuning bij het opzetten van een eigen be-

drijf of ondersteuning in de vorm van het be-

schikbaar stellen van een krediet. 

In 2011 is de Wet Bun-

deling Uitkeringen In-

komensvoorzieningen 

aan Gemeenten (BUIG) 

van toepassing. Deze 

wet trad al op 1 januari 

2010 in werking. Met 

de wet BUIG worden de gemeentelijke mid-

delen voor de Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 voor zover 

dat betrekking heeft op algemene bijstand 

aan startende ondernemers, en de Wwik 

gebundeld met het WWB-inkomensdeel.  

De wet BUIG dringt het aantal landelijke 

regels terug waardoor de gemeente meer 

ruimte krijgt om haar beleid uit te voeren. De 

financiële verantwoordelijkheid van de ge-

meente neemt hierdoor toe omdat na inwer-

kingtreding van de wet BUIG de gemeente 

zelf bepaald hoeveel men uitgeeft aan elke 

uitkering.

De schuldhulpverlening wordt door Werkplein 

Baanzicht niet meer opgenomen in de begro-

ting. De deelnemende gemeenten nemen 

deze kosten zelf op in de begroting. Nieuw 

is de “Witgoedregeling”. Onder voorwaarden 

kan de klant een vergoeding ontvangen voor 

de vervanging van een koelkast, wasmachine, 

fornuis of stofzuiger.

Werkgevers als part-

ners zijn essentieel om 

ervoor te zorgen dat 

klanten direct op weg 

gaan naar werk. Daar-

om werkt Werkplein 

Baanzicht op het ge-

bied van werkgeversbenadering actief samen 

met de afdelingen economische zaken van 

de gemeenten en onze partner Alescon. Het 

werkgeversteam richt zich op actieve werkge-

versbenadering, maar ook op ondersteuning 

bij reorganisaties, waarbij van werk naar werk 

het uitgangspunt is. 

De taal spreken en de 

cultuur kennen is van 

essentieel belang om 

deel te nemen aan de 

maatschappij. Het in-

burgeringsloket onder-

steunt daarom bij het inburgeren. Voor de uit-

voering van de Wet Inburgering ontvangen de 

gemeenten vanaf 1 januari 2009 een budget 

van het rijk. Dit budget maakt deel uit van het 

participatiebudget. 

Het bijzondere van het inburgeringsdeel is dat 

het een “voorschot” betreft en dat het definitief 

wordt afhankelijk van het slagingspercentage 

van de deelnemers aan de inburgeringstraject 

uit je gemeente.

Ik wil
inburgeren

Ik ben 
ondernemer

Ik ben
werkgever

Ik heb 
recht op

“ Ik wil zo snel 

  mogelijk  
  

 onafhankelijk zijn!  “



Kosten per Thema

 Lasten Baten rijk Bijdr. gemeente  Saldo

Aa en Hunze 973 973 0 0

Assen 6.709 6.709 0 0

Tynaarlo 797 797 0 0

totaal 8.479 8.479 0 0

 Lasten Baten rijk  Bijdr. gemeente Saldo 

Aa en Hunze 849 0 849 0

Assen 5.979 0 5.979 0

Tynaarlo 923 0 923 0

totaal 7.751 0 7.751 0

* de Baten van het rijk zijn verwerkt bij “Ik heb recht op”

 Lasten Baten rijk  Bijdr. gemeente Saldo

Aa en Hunze 444 0 444 0

Assen 1.386 0 1.386 0

Tynaarlo 480 0 480 0

totaal 2.310 0 2.310 0

 Lasten Baten rijk Bijdr. gemeente Saldo

Aa en Hunze 400 320 80 0

Assen 1.600 1.280 320 0

Tynaarlo 400 320 80 0

totaal 2.400 1.920 480 0

Ik zoek 
werk

Ik ben 
jonger dan 
27 jaar

Ik wil actief 
meedoen

Ik ben 
ondernemer

 Lasten Baten rijk Debiteuren  Bijdr. gemeente Saldo

Aa en Hunze 3.498 3.399 120 -21 0

Assen 21.018 23.132 925 -3.039 0

Tynaarlo 4.081 4.191 225 -335 0

totaal 28.597 30.722 1.270 -3.395 0 

 

 Lasten Baten rijk Bijdr. gemeente Saldo

Aa en Hunze 0 0 0 0 

Assen 0 0 0 0 

Tynaarlo 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0

 Lasten Baten rijk Bijdr. gemeente Saldo 

Aa en Hunze 44 44 0 0

Assen 570 570 0 0

Tynaarlo 82 82 0 0

totaal 696 696 0 0

 Lasten externe financiering Bijdr. gemeente Saldo

Aa en Hunze 1.111 53 1.058 0

Assen 8.223 388 7.835 0

Tynaarlo 1.256 59 1.197 0

totaal 10.590 500 10.090 0
Bedrijfs-
voering

Ik wil
inburgeren

Ik ben
werkgever

Ik heb 
recht op

* bedragen zijn exclusief btw - ** bedragen x E 1000,-

Kosten per Thema



  



Bezoekadres 

Stationsstraat 30-32

9401 KX Assen

Postbus 392

9400 AJ Assen

T  0592 391 600

F  0592 391 609

I  www.werkpleinbaanzicht.nl

E  info@werkpleinbaanzicht.nl


