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Samenvatting
De Drentsche Aa gemeenten bereiden zich voor op de komst van de Participatiewet. Door deze wet
krijgen gemeenten naast de bestaande doelgroepen te maken met een extra groep werkzoekenden
met een arbeidsbeperking en met een aantal nieuwe instrumenten. Dit vraagt van gemeenten om
keuzes te maken over de inhoud van de ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden en om keuzes te
maken over de manier waarop die ondersteuning wordt georganiseerd.
De inhoudelijke keuzes zijn gemaakt in de kadernota “Participatie de norm, werk het doel”. Hierin
beschrijven de Drentsche Aa gemeenten de kaders waarbinnen zij de Participatiewet willen
uitvoeren. Eén van die kaders is dat zij een prestatieovereenkomst met één uitvoeringsorganisatie
wil sluiten. Gemeenten hebben Alescon en de ISD AAT gevraagd om een business case op te stellen
voor deze organisatie.
Twee vormen van dienstverlening
In de business case hebben we niet zozeer vastgelegd hoe de structuur van de organisatie eruit ziet,
maar veel meer wat zij doet en uit welke onderdelen zij bestaat. Daarbij hebben we onderscheid
gemaakt tussen twee vormen van dienstverlening:
De basisdienstverlening: dit is dienstverlening die we aan alle uitkeringsgerechtigden bieden.
Het gaat dan om de uitkerings- en participatie-intake, de inkomensverstrekking, het activeren en
stimuleren van (maatschappelijke) participatie en het organiseren en initiëren van
participatieprojecten;
De intensieve dienstverlening: dit is de dienstverlening die we bieden aan alle
uitkeringsgerechtigden voor wie een positie op de arbeidsmarkt binnen twee jaar haalbaar is.
Doel van die dienstverlening is om mensen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun
vaardigheden en hun loonwaarde, hun arbeidsmarktpositie te verbeteren en daarmee het vinden
van een betaalde baan mogelijk te maken.
De intensieve dienstverlening bestaat uit een aantal onderdelen. De belangrijkste daarvan zijn:
Een proeftuin waarbinnen we de mogelijkheden en beperkingen van mensen in kaart brengen
en waarin we samen met de uitkeringsgerechtigde een persoonlijk ontwikkelplan opstellen;
Een werkontwikkelomgeving waar mensen zich in een bedrijfsmatige omgeving werkomgeving
ontwikkelen op het gebied van hun vaardigheden, waardoor hun loonwaarde verbetert. Die
omgeving kan een regulier bedrijf zijn, maar kan ook bestaan uit (onderdelen van) de bestaande
werkleerafdelingen van Alescon en/of WERKpunt!
Een omgeving voor beschut werk waarbinnen we mensen die aangewezen zijn op intensief
toezicht of op grote aanpassingen aan de werkomgeving een arbeidsovereenkomst bieden;
De matching van vraag en aanbod (inclusief werkgeversaanpak) waarbinnen we bedrijven
ondersteunen bij hun personeelsvraagstukken en bij het nakomen van hun afspraken uit het
sociaal akkoord en waarbinnen we mensen aan banen (of werk)
koppelen.
De nieuwe uitvoeringsorganisatie
De nieuwe uitvoeringsorganisatie bestaat uit een aantal onderdelen.
We willen toe naar een flexibele organisatie die afhankelijk van het
aanbod aan mensen, werk en banen in omvang en aard kan
verschillen. Dat heeft vooral gevolgen voor de
werkontwikkelomgeving.
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Die omgeving kan bestaan uit partnerschappen met verschillende bedrijven en organisaties en met
onderdelen van de bestaande organisaties (Alescon en WERKpunt!). De uitvoeringsorganisatie is
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en prestaties van deze ontwikkelomgeving en de resultaten
van de betrokken partners. We weten echter nog niet precies hoe de verschillende eenheden
worden gepositioneerd. Het gaat om beschut werk, werkontwikkelomgeving en
detacheringen/begeleid werken. Het onderdeel beschut werk maakt daarbij nog deel uit van een
verkenning naar integratie met vormen van arbeidsmatige dagbesteding.
In de nieuwe uitvoeringsorganisatie worden (onderdelen van) de bestaande organisaties (de huidige
ISD en de Werkwinkel van Alescon) opgenomen.
Toegang en maatschappelijke participatie
De nieuwe uitvoeringsorganisatie krijgt tevens een duidelijker positie binnen het sociaal domein. Zo
draagt zij door middel van de inkomens- en participatie-intake en binnen de basisdienstverlening bij
aan het brede ondersteuningsplan voor gezinnen en sluit zij direct aan bij de manier waarop
gemeenten de toegang organiseren en de wijkteams vormgeven.
De business case
Om te komen tot een business case hebben we beschreven welke dienstverlening we gaan bieden en
in welke omvang dat noodzakelijk is. We hebben berekend hoeveel uitkeringsgerechtigden gebruik
gaan maken van onze activiteiten en hoeveel budget er per activiteit nodig is. Vervolgens hebben we
berekend wat de kosten en opbrengsten van de specifieke onderdelen van de organisatie zijn
(beschut werk, werkontwikkelomgeving en detacheringen/begeleid werken). We hebben dat gedaan
op basis van een doorrekening van bestaande onderdelen van Alescon, omdat we ook de komende
jaren nog te maken hebben met mensen die nu in de Wsw zitten en hieronder vallen. Daarbij is
rekening gehouden met de instroom van nieuwe doelgroepen in de nieuwe ontwikkelomgeving en
beschut werk. De kosten en opbrengsten zijn daarbij niet alleen de kosten en opbrengsten van
Alescon, maar ook verwachte kosten en opbrengsten van vergelijkbare activiteiten in de toekomst.
Deze zijn onafhankelijk van de positionering.
Wanneer we de totale kosten en opbrengsten tegenover elkaar zetten, komen wij tot de conclusie
dat we een organisatie kunnen bouwen die op een goede manier uitvoering kan geven aan de
Participatiewet binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. We kunnen de (uitstroom-)
doelen halen omdat we met deze organisatie iedere uitkeringsgerechtigde met kans op werk
ontwikkelen binnen een bedrijfsmatige werkomgeving en omdat we met deze organisatie de goede
verbindingen kunnen aangaan met bedrijven en partners binnen de arbeidsmarktregio. We kunnen
de financiële doelen (binnen het budget blijven) halen omdat:
We een aantal maatregelen (zoals genoemd in het Rapport van Langedijk SWO) kunnen nemen
die tot lagere kosten voor uitvoeringsonderdelen van Alescon leiden;
We efficiencyvoordelen kunnen halen uit de samenvoeging van twee organisaties (€ 400.000);
een nieuwe werkwijze ertoe leidt dat er slechts beperkt aanvullende voorzieningen hoeven te
worden ingekocht: de kernactiviteiten voeren we met eigen personeel uit;
verplichtingen uit het Participatiebudget worden afgebouwd (gesubsidieerde arbeid);
loonkostensubsidies ten laste worden gebracht van het Inkomensdeel.
we de tekorten op oude regelingen (Wsw) kunnen dekken met overige onderdelen van het
Participatiebudget
Onze conclusie: er ligt een haalbare businesscase waarbij de nieuwe uitvoeringsorganisatie
Participatiewet er voor zorgt dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving
tegen de laagst mogelijke kosten. Zoveel mogelijk doormiddel van werk, waar dat niet kan
doormiddel van andere vormen van participatie.
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We halen hierbij voordelen uit de integratie van activiteiten, budgetten en organisaties. De financiële
voordelen en de te behalen uitstroomresultaten zijn daarbij alleen haalbaar binnen deze opzet.
Wanneer er onderdelen worden uitgehaald of anders gepositioneerd, leidt dit vrijwel zeker tot
financiële nadelen. Wel is er sprake van flexibiliteit in aard en omvang van de dienstverlening.
Hoe verder?
Om tot een nieuwe organisatie te komen, moeten we nog wel een aantal stappen zetten. De
integratie van twee organisaties en een ontvlechting van één daarvan brengt met zich mee dat er
een transformatie in gang wordt gezet waarin we te maken krijgen met:
-

Een nieuwe werkwijze (met veranderende competenties van medewerkers en de daarbij
behorende scholing, ontwikkeling en eventueel herplaatsingen)
Een nieuwe organisatie (met nieuwe functies en een nieuwe organisatiestructuur)

We stellen voor om direct te starten met de voorbereidingen op een nieuwe organisatie en deze per
1 januari 2016 te effectueren. Om vast te stellen of de (activiteiten van de) nieuwe organisatie
voldoende bijdraagt aan de doelen van de Participatiewet, stellen we voor om na twee jaar (eerste
kwartaal van 2018) een evaluatie uit te voeren.
Politieke keuzes
De business case gaat over de keuzes die wij maken ten aanzien van de uitvoering van de
Participatiewet. De kaders worden vanzelfsprekend door de gemeenteraad bepaald. Met de
kadernota “Participatie de norm, werk het doel” hebben de raden deze grotendeels vastgelegd. Ten
aanzien van de inzet van de verschillende instrumenten en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan
de tegenprestatie moet dat nog gebeuren. De komende jaren kunnen gemeentebesturen door
middel van de af te sluiten prestatieovereenkomst sturen op de resultaten (en dus de prioriteiten)
van de uitvoeringsorganisatie. De manier waarop die doelen worden behaald, is aan de
uitvoeringsorganisatie.

4

Inleiding
De Drentscha Aa gemeenten bereiden zich voor op de komst van de Participatiewet. In deze wet
worden verschillende regelingen en doelgroepen op het gebied van Werk en inkomen
samengevoegd. Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen met een beperking geen beroep meer doen op
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de Wajong. Voor hun ondersteuning bij het vinden van
werk zijn zij aangewezen op de (instrumenten van de) Participatiewet. In deze wet zijn specifieke
voorzieningen opgenomen om mensen met een beperking richting werk te begeleiden.
Gemeenten hebben te maken met een grotere groep werkzoekenden met een beperking en met
een veranderd instrumentarium. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de afspraken uit het sociaal
akkoord, waarin sociale partners en kabinet hebben afgesproken extra banen te creëren voor deze
groep. Hierover worden per arbeidsmarktregio afspraken gemaakt in een platform van sociale
partners, gemeenten en het UWV: het regionale Werkbedrijf.
Naast de invoering van de Participatiewet worden de gemeentelijke taken op het gebied van welzijn
en (jeugd-)zorg fors uitgebreid. Er is sprake van een brede opgave voor gemeenten waarin zij de
ondersteuning van burgers op verschillende leefgebieden moeten organiseren.
Deze wijzigingen leiden er allereerst toe dat gemeenten keuzes moeten maken over de wijze waarop
zij de burgers willen gaan ondersteunen. Daarnaast moeten er ook keuzes worden gemaakt over de
wijze waarop de uitvoering van die ondersteuning wordt georganiseerd. In deze notitie besteden wij
aandacht aan de ondersteuning in het kader van de Participatiewet.
De Drentsche Aa gemeenten hebben in de kadernotitie Participatiewet “Participatie de norm, werk
het doel” vastgelegd dat er één uitvoeringsorganisatie Participatiewet moet komen waarmee zij
gezamenlijk afspraken kunnen maken. Zij hebben aan de uitvoeringsorganisaties van de huidige
WWB en Wsw, Alescon en de ISD-AAT , gevraagd om te laten zien hoe een nieuwe
uitvoeringsorganisatie eruit kan zien, hoe deze invulling geeft aan een integrale klantbenadering en
wat de financiële gevolgen voor de gemeenten zijn.
Alescon en ISD-AAT geven vanzelfsprekend graag uitvoering aan deze vraag. Dat gebeurt in deze
notitie. We bouwen hierin voort op wat we in de afgelopen periode al in nauwe samenwerking met
de drie gemeenten hebben gedaan. Zo zijn belangrijke elementen van het “HOE”-document ‘De
Participatiewet goed uitgevoerd’ in deze notitie opgenomen1. Hetzelfde geldt voor de kaders die zijn
afgesproken in “Participatie de norm, werk het doel”.

1

Deze notitie is aangeboden aan de gemeenten in mei 2014.
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Leeswijzer
Deze notitie is een uitwerking van de opdracht die de Drentsche Aa gemeenten hebben verstrekt aan
Alescon en de ISD-AAT. De notitie is geschreven vanuit het perspectief van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie Participatiewet. We beginnen met de inhoud en het kader van de opdracht.
Daarna gaan we kort in op de inhoud van de Participatiewet en de doelen die we ermee willen
bereiken. In hoofdstuk drie beschrijven we hoe we de wet gaan uitvoeren. Aan de hand van een
stroomschema laten we in hoofdstuk vier zien hoe onze nieuwe uitvoeringsorganisatie eruit ziet:
welke diensten we verlenen en voor hoeveel mensen we dat doen. In hoofdstuk vijf laten we zien
wat de kosten van de uitvoering zijn en over welke budgetten we beschikken. Dat leidt tot een
totaaloverzicht van inkomsten en kosten. In hoofdstuk zes sluiten we af met de conclusie.

[WERKEN IS LEVEN]
Ons dagelijks werk , participeren in de maatschappij, voorziet in meer dan
levensonderhoud alleen. Het bepaalt ook onze waardigheid. Dit is een belangrijk
gegeven, dat we niet uit het oog willen verliezen.
Werk betekent veel voor een mens. Werk zorgt voor een regelmatig inkomen,
voor structuur in de dag, voor structuur in het leven. Het brengt sociale contacten,
een sociaal netwerk. Allemaal van essentieel belang in een mensenleven.
Werk zorgt ook voor prestige. Geen werk hebben is niet ‘hip’. ‘Tussen 2 banen
zitten’ is eigenlijk identiek aan ‘werkloos thuis zitten’ maar klinkt toch heel
anders…
Onder druk van de economische crisis worden kosten al snel uitgedrukt in
spreadsheets. Maar de Participatiewet is ontworpen voor mensen en de kosten
(en baten) zijn zeker niet alleen in euro’s uit te drukken.
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De opdracht en de kaders

De Drentsche Aa gemeenten hebben ons de opdracht gegeven om een business case te ontwikkelen
voor één uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Hierin moeten we in ieder geval de volgende
onderdelen verwerken.
Geef een beeld/inrichting van een uitvoeringsorganisatie die zich richt op de participatie
van onze burgers en die werkt vanuit een integrale klantbenadering.
Neem in die uitwerking de visie op de integrale toegang mee.
Zorg voor een totale doorrekening van de effecten van de volledige kaders van de
Kadernota Participatiewet op basis van één uitvoeringsorganisatie, inclusief de huidige
Wsw, beschut werk en de doelgroep met een verdiencapaciteit van 0 – 30%
Blijf bij de doorrekening binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen
Maak een doorrekening per gemeente op basis van een gezamenlijke klantbenadering en
een individuele bekostiging
Verwerk de resultaten van het onderzoek dat de heer Langedijk bij Alescon heeft
uitgevoerd
Het gemeentelijk beleid bepaalt de kaders waarbinnen de uitvoeringsorganisatie zijn werk doet. Die
kaders hebben gemeenten in juni vastgelegd in de notitie “Participatie de norm, werk het doel”.
Deze zijn:
1. Participatie de norm, werk het doel
2. Werk moet lonen
3. De gemeente voert regie via de toegang. De inwoner staat hierbij centraal.
4. De Drentsche Aa gemeenten zien elkaar als natuurlijke partner bij de beleidsvorming en
uitvoering en trekken gezamenlijk op binnen de arbeidsmarktregio Groningen/NoordDrenthe
5. De gemeente sluit een prestatieovereenkomst met één uitvoeringsorganisatie
6. De financiering van de uitvoering wordt bepaald op basis van het maatschappelijk en
financieel rendement en vastgelegd in een prestatieovereenkomst
Dat betekent:
Ten aanzien van de doelgroepen:
De focus ligt op de doelgroep die binnen maximaal twee
jaar door kan stromen naar betaald werk.
Degenen die zijn aangewezen op werk in een beschutte
omgeving bieden we de nieuwe voorziening beschut werk.
Hierin nemen we ons aandeel in de landelijke aantallen.
Degenen die zijn aangewezen op de afspraakbanen
(mensen met een beperking en arbeidsvermogen)
ondersteunen we bij het vinden van werk. We sluiten aan
bij de afspraken in de arbeidsmarktregio Groningen/NoordDrenthe (en het regionale Werkbedrijf).
Voor kwetsbare jongeren hanteren we een geïntegreerde
aanpak, samen met onderwijsinstellingen en bedrijven.
Bestaande Wsw-ers blijven we werk bieden en (waar
mogelijk) ontwikkelen naar “buiten”.
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Ten aanzien van de (wijze van) ondersteuning:
Het gaat om een integrale klantbenadering ( met afstemming op andere levensgebieden)
Het leveren van een tegenprestatie wordt afgestemd op de persoon
De ondersteuning heeft betrekking op werkzoekenden en op werkgevers
(werkgeversdienstverlening)
Ten aanzien van de organisatie
Er is één uitvoeringsorganisatie Participatiewet
Er is één gezamenlijk ondernemersteam (met afstemming binnen de arbeidsmarktregio)
Ten aanzien van de aansturing
Gemeenten sturen gezamenlijk de uitvoeringsorganisatie aan
Zij doen dat in de vorm van een prestatieovereenkomst
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2 De Participatiewet: over wie hebben we het en wat willen we
bereiken?
Voordat we ingaan op de dienstverlening die we bieden aan de inwoners van de Drentsche Aa
gemeenten, laten we eerst zien over welke bestaande groepen werkzoekenden we het nu precies
hebben als de Participatiewet wordt ingevoerd. Globaal kunnen we daarbij drie groepen
onderscheiden: huidige Wwb-ers, huidige Wsw-ers en huidige Wajongers.
mensen die nu in de WWB zitten
Deze groep gaat één op één over naar de Participatiewet. Het gaat om
een breed palet aan werkzoekenden die om verschillende redenen
(tijdelijk) niet in staat zijn om zelf in het levensonderhoud te voorzien.
Bij ongeveer een 40% van deze groep gaat het om mensen die zijn
aangewezen op vormen van maatschappelijke participatie. Ook is 40 %
op termijn in staat om werk te vinden, maar moet hiervoor ontwikkeld
worden. En een vijfde is zover dat zij zelf of met enige ondersteuning
een baan moeten kunnen vinden. De doelgroep van de WWB bestaat
grotendeels uit mensen met een lage opleiding en een beperkt
arbeidsverleden. De nieuwe instroom in de Participatiewet zal voor een
groot deel bestaan uit mensen die nu instromen in de WWB.
mensen die nu in de Wsw zitten
Deze groep houdt hun bestaande rechten en plichten. Zij zijn nu voor een deel al werkzaam bij
reguliere werkgevers2. Dat kan in een dienstverband met een loonkostensubsidie (“Begeleid
Werken”) of via detachering. Voor het overige zijn zij werkzaam binnen het werkleerbedrijf van
Alescon. Het werkleerbedrijf kent afdelingen die meer (assemblage) of minder (Beheer Openbare
Ruimte, schoonmaak en horeca) beschut zijn. De Wsw-doelgroep bestaat uit mensen met een
lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zij kunnen alleen aan het werk als er begeleiding
en/of aanpassingen aan de werkomgeving worden geboden.
mensen die nu in de Wajong zitten
Deze groep jonggehandicapten wordt de komende periode beoordeeld op hun arbeidsvermogen.
Kunnen zij werken, dan worden zij gestimuleerd een baan te vinden. Zij vormen een prioritaire groep
voor de afspraakbanen. De dienstverlening voor deze groep mensen wordt verricht door UWV.
Kunnen zij niet werken, dan houden ze bestaande rechten. Na 1 januari 2015 kunnen alleen nog
jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, een beroep doen op de Wajong.
Anderen zijn aangewezen op de Participatiewet.
doelstelling
Het doel dat de gemeenten (en dus de uitvoeringsorganisatie) met deze burgers wil bereiken is dat zij
zoveel mogelijk zelfstandig in staat zijn om werk te vinden en werk te houden of zoveel mogelijk in
staat zijn om op andere manieren mee te doen aan de samenleving. Het resultaat van de
inspanningen van de uitvoeringsorganisatie moet zijn dat:
1. mensen vanuit een uitkeringssituatie3 uitstromen naar betaald werk
2. (kwetsbare) jongeren zo snel mogelijk terug naar school en/of van school naar betaald werk
gaan
3. mensen met een beperking uitstromen naar afspraakbanen4
2
3

Inclusief Joint Ventures van Alescon
bestaande en toekomstige bijstandsgerechtigden
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4. een aantal mensen (conform ons aandeel in de landelijke taakstelling) een baan geboden
krijgt in het kader van de nieuwe voorziening beschut werk
5. een vast te stellen doelgroep actief blijft of actief wordt in de vorm van arbeidsmatige
dagbesteding
6. de huidige Wsw-ers werk geboden blijft worden, waarbij een zo groot mogelijk deel (via
begeleid werken of detacheringen) aan de slag is bij reguliere werkgevers
7. mensen met een bijstandsuitkering zonder perspectief op betaald werk, maatschappelijk
actief worden (en/of een tegenprestatie voor hun uitkering leveren)
Het effect van de inspanningen van de uitvoeringsorganisatie is meetbaar te maken onder de
noemer “niet-uitgegeven uitkeringen”. Hoe beter de doelstellingen worden gehaald, hoe lager de
uitkeringslasten zijn. Om dit te realiseren zetten we middelen in. Het gaat hierbij om middelen voor
de uitvoeringsorganisatie en voor de instrumenten. De financiële doelstelling is dat er een positief
rendement wordt gehaald. Dat wil zeggen dat de opbrengst (niet-uitgegeven uitkeringen) hoger is
dan de kosten.
opdracht
De uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet krijgt opdracht om ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving tegen de laagst mogelijke kosten. Zoveel
mogelijk door middel van werk, waar dat niet kan door middel van andere vormen van
maatschappelijke participatie. De uitvoeringorganisatie vormt daarmee een schakel tussen doelgroep
van de Participatiewet en werkgevers, maatschappelijke organisaties, regionaal Werkbedrijf en de
gemeentelijke toegang.

4

Afspraakbanen zijn banen die voortkomen uit de afspraken in het sociaal akkoord: de 125.000 banen voor
mensen met een beperking; voor de Drentsche Aa gemeenten gaat het om 846 banen in 2026.
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3

De uitvoering van de Participatiewet

In dit hoofdstuk laten we zien hoe we de Participatiewet gaan uitvoeren en wat dat betekent voor de
dienstverlening aan de burgers van de Drentsche Aa gemeenten.

3.1. Het motto: participeren de norm, werk het doel
Mensen met voldoende potentieel aan arbeidsvermogen
ondersteunen we zodat ze in staat zijn om hun vaardigheden en
verdienvermogen te ontwikkelen. We doen dat in een
werkontwikkelomgeving bij voorkeur bij reguliere werkgevers.
Voor mensen dicht bij de arbeidsmarkt plegen we kortdurende
interventies. Onze aanpak voor deze groep is confronterend en
faciliterend. Ze kunnen gebruik maken van ons netwerk aan
werkgevers en onze kennis van de arbeidsmarkt en van succesvolle
manieren om werk te zoeken.
Voor beide groepen mensen, die zich voorbereiden op betaald werk, geldt dat goede relaties met
werkgevers noodzakelijk zijn. Werkgeversdienstverlening maakt dan ook integraal onderdeel uit van
de nieuwe uitvoeringsorganisatie. We ondersteunen en faciliteren bedrijven bij hun
personeelsvraagstukken en zorgen voor een goede invulling van hun vacatures. Daarnaast stimuleren
we hen om werkzoekenden (met en zonder beperking) kansen te bieden. Dat doen zij alleen
wanneer ze weten wat zij van een werknemer kunnen verwachten. Dat betekent dat we een helder
inzicht hebben in wie onze werkzoekenden zijn en wat ze kunnen. Het in beeld brengen van de
kwaliteiten (en beperkingen) van potentiële werknemers gaat wat ons betreft hand in hand met het
ontwikkelen van hun vaardigheden. De uitvoeringsorganisatie participatiewet faciliteert de mensen
hierbij, zij ontwikkelen zichzelf.
We hebben ook te maken met mensen voor wie betaald werk er niet in zit. Deze groep stimuleren
we om maatschappelijk actief te worden en/of actief te blijven. Daarbij leggen we verbindingen met
verschillende organisaties die daar een rol in spelen. Het gaat om welzijnsactiviteiten,
vrijwilligerswerk of vormen van arbeidsmatige dagbesteding.

3.2. De doelgroepen
In hoofdstuk 2 hebben we kort beschreven welke groepen mensen we onderscheiden. Dat
onderscheid is gebaseerd op de bestaande regelingen. Dat ligt nu niet meer voor de hand. We gaan
immers uit van de mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekenden en van een integrale
klantbenadering. Gemeenten hebben daarom een nieuwe indeling gemaakt die gebaseerd is op het
verdienvermogen van de verschillende groepen. Wat de Drentsche Aa gemeenten met deze groepen
willen bereiken en welke aanpak daarvoor moet worden ingezet, is vastgelegd in de nota
“Participatie de norm, werk het doel”. Dat ziet er als volgt uit:
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Tabel 1 indeling van doelgroepen

Doelgroep (naar
verdienvermogen)
<30

Doelstelling

30 – 50

Maatschappelijke participatie
en beschut werk

50 – 80

Arbeidsparticipatie

>80

Arbeidsparticipatie

Maatschappelijke participatie

Aanpak
1. Verwijzen naar
maatschappelijke organisaties
2. Bieden van arbeidsmatige
dagbesteding5
3. Verwijzen naar
maatschappelijke organisaties
4. Bieden van beschut werk
5. Ontwikkelen
6. Afspraakbanen
7. Activeren, faciliteren,
handhaven, matchen

Hierbij is het goed om te bedenken dat dit een globale indeling is, waarbij de grenzen niet altijd
scherp te trekken zijn. Voor een groot deel van de uitkeringsgerechtigden heeft de indeling een
tijdelijk karakter en komt deze voort uit persoonlijke omstandigheden en omgevingsfactoren. Bij een
klein deel van de uitkeringsgerechtigden ligt de loonwaarde structureel onder de 100%. Dat zijn
mensen met een beperking. Voor deze groep zijn er specifieke instrumenten in de Participatiewet
opgenomen. De inzet en financiering van deze instrumenten lopen door nadat zij een betaalde baan
hebben gevonden.

3.3.

Waarom en waartoe een nieuwe uitvoeringsorganisatie?

Met de komst van de Participatiewet vallen doelgroepen die vergelijkbaar zijn met de huidige
medewerkers van Alescon en de huidige uitkeringsgerechtigden van de ISD-AAT onder dezelfde
regeling. Het ligt voor de hand om de ondersteuning van deze groepen te integreren en de
infrastructuur en expertise van beide huidige organisaties te behouden, te bundelen en te
integreren. We gaan echter méér doen dan werkzaamheden en deskundigheden samenvoegen. We
bouwen aan een nieuwe organisatie die nog beter dan nu in staat is om de arbeidsmarktpositie van
uitkeringsgerechtigden te versterken en de samenwerking met andere partijen (op de arbeidsmarkt
en binnen het sociale domein) te verbeteren. We doen dat door:
1. Een op werk gerichte werkwijze
Uitkeringsgerechtigden zijn zo snel en zo veel mogelijk actief via werk. Zodra zij zich melden
starten zij met de ontwikkeling van hun vaardigheden en verdiencapaciteit. Zij zijn daarbij
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Dat leidt in de eerste plaats tot een betere
uitgangspositie voor het zoeken naar werk. En in de tweede plaats tot een beter zicht op hun
kwaliteiten en beperkingen. Hiermee is een werkzoekende beter in staat om een baan te vinden
die aansluit bij zijn mogelijkheden en zijn wij beter in staat zijn om een goede match met een
werkgever tot stand te brengen.
2. Het aangaan van partnerschappen met bedrijven en werkontwikkelorganisaties
We zorgen voor voldoende werkontwikkelmogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met
bedrijven en sociale ondernemingen in onze regio en door te zorgen voor aanvullende vormen
van werk waar dat nodig is.

5

Activiteiten in het kader van arbeidsmatige dagbesteding en vrijwilligerswerk vallen onder de bekostiging van
de WMO.
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3. Het effectiever opereren binnen het domein van werk
Het veld waarbinnen we opereren is aan het veranderen. Wij zijn een
betrouwbare partner voor de verschillende organisaties en platforms
die binnen dat veld actief zijn. Dat betekent dat we vanuit één
organisatie:
o aansluiten bij de werkgevers in onze regio, waar we voor
verschillende groepen werkzoekenden afspraken maken;
o een voortrekkersrol spelen in onze arbeidsmarktregio en het op te
richten Werkbedrijf;
4. Het effectiever opereren binnen het domein van maatschappelijke participatie
Aansluitend op het voorgaande punt betekent dit dat we:
o een eenduidig werkproces inrichten waarbij we aansluiten bij de geïntegreerde
ondersteuning van mensen met meervoudige problematiek en bij de manier waarop
gemeenten dat hebben georganiseerd: binnen de lokale toegang en binnen de sociale
teams. De activiteiten en ondersteuning vanuit andere levensgebieden worden daarmee
verbonden met de dienstverlening van onze uitvoeringsorganisatie;
o waar gemeenten dat wenselijk vinden activeringsprojecten initiëren, organiseren en/of
subsidiëren, in het kader van de maatschappelijke participatie en/of de tegenprestatie.
Deze aanpak leidt tot gunstiger financiële resultaten:
1. De uitkeringslasten zijn lager
Deze aanpak leidt tot lagere uitkeringslasten doordat:
o mensen naar verwachting sneller een baan vinden en daardoor korter een beroep doen op
een uitkering;
o meer mensen een baan vinden, waardoor ze geheel of gedeeltelijk uitstromen;
o mensen met een beperking worden gekoppeld aan afspraakbanen bij reguliere
werkgevers, waardoor het uitkeringsbedrag daalt (loonkostensubsidies zijn lager dan de
uitkeringslasten);
o mensen op afspraakbanen een hogere loonwaarde hebben, waardoor het bedrag aan
loonkostensubsidie lager is.
2. De uitvoeringskosten zijn lager
Deze aanpak leidt tot lagere uitvoeringskosten doordat:
o Er efficiencywinsten te behalen zijn door de samenvoeging
o De aanpak leidt tot minder noodzakelijke inkoop van re-integratievoorzieningen
Onze nieuwe werkwijze en onze nieuwe uitvoeringsorganisatie biedt voordelen voor alle partijen die
te maken hebben met de Participatiewet:
onze burgers worden beter in staat gesteld om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken
en bij de aanpak wordt hun ondersteuning geïntegreerd met die op andere levensgebieden.
onze werkgevers hebben een beter inzicht in de mogelijkheden van onze doelgroep en
hebben een duidelijk beeld van wat zij aan mensen en aan ondersteunende instrumenten
kunnen verwachten. Zij hebben daarbij niet meer te maken met verschillende publieke
partijen.
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de gemeenten zijn beter in staat om de doelstellingen van de Participatiewet te realiseren
en daarop te sturen. Tevens zijn zij goedkoper uit omdat de bijstandslasten laag worden
gehouden en de kosten voor ondersteuning en uitvoering zijn verlaagd.

3.4. De taken van de uitvoeringsorganisatie
Wat gaat de uitvoeringsorganisatie doen? We maken onderscheid tussen twee typen
dienstverlening: basisdienstverlening en intensieve dienstverlening. De basisdienstverlening bieden
we aan al onze klanten/uitkeringsgerechtigden. Daarbij gaat het onder andere om de inkomens- en
participatie-intake, de uitkeringsverstrekking, handhaving, en het activeren tot vormen van
maatschappelijke participatie en werk.

BASISDIENSTVERLENING










PARTICIPATIE- EN UITKERINGSINTAKE
BEOORDELING
PARTICIPATIEGESCHIKTHEID
ACTIVERING
VERBINDING MET ACTIVITEITEN
TOEGANG EN BREDE
ONDERSTEUNINGSPLAN
INKOMENSVERSTREKKING (EN
HANDHAVING)
INFORMATIE EN ADVIES: WERK,
INKOMEN EN ZORG
JAARLIJKSE HERBEOORDELING
UITKERING EN ZORG & PARTICIPATIE
SIGNALERING PROBLEMATIEK OP
ANDERE LEEFGEBIEDEN

INTENSIEVE DIENSTVERLENING











ONDERSTEUNING BIJ WERK, REINTEGRATIE EN PARTICIPATIE (INCLUSIEF
HUIDIGE WSW-ERS)
VASTSTELLEN MOGELIJKHEDEN EN
BELEMMERINGEN BIJ BENUTTEN
VOLLEDIGE LOONWAARDE
MET KLANT PLAN VAN AANPAK OPSTELLEN
(DOEL EN STAPPEN BEPALEN)
REGIE EN MONITORING
INZET VAN INSTRUMENTEN
O OPLEIDING & TRAINING
O LOONKOSTENSUBSIDIES &
LOONWAARDEMETINGEN
O NO RISK POLIS
O BESCHUT WERK
O ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING
FACILITEREN, ONDERSTEUNEN EN
STIMULEREN WERKGEVERS
ONDERSTEUNING STARTENDE EN
GEVESTIGDE ONDERNEMERS

Voor degenen met reële ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van betaald werk bieden we
intensieve dienstverlening. Dit zijn verschillende vormen van ondersteuning waardoor mensen zich
ontwikkelen naar betaald werk. De uitvoeringsorganisatie Participatiewet begeleidt hen hierbij. Ook
de dienstverlening aan zelfstandigen, aan bestaande Wsw-ers en aan werkgevers is onderdeel van de
intensieve dienstverlening.
In bijlage 1 staat concreet vermeld welke taken bij de verschillende vormen van dienstverlening
horen.
Niet alle vormen van ondersteuning voeren we zelf uit. Voor alle mensen zorgen we er voor dat we in
beeld brengen waar hun participatiemogelijkheden liggen. Voor degenen met kansen op werk is de
dienstverlening vanuit de uitvoeringsorganisatie intensiever dan bij degenen die aangewezen zijn op
andere vorm van maatschappelijke participatie. Bij de laatste groep wordt de noodzakelijke
ondersteuning immers grotendeels uitgevoerd door andere partijen eventueel in samenwerking met
en (tijdelijk) gesubsidieerd door de uitvoeringsorganisatie.
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De uitvoeringsorganisatie en de tegenprestatie
Het Rijk vraagt van gemeenten om regels op te stellen over het leveren van een tegenprestatie
voor een uitkering. Het gaat bij een tegenprestatie om het verrichten van “onbeloonde
maatschappelijk nuttige werkzaamheden”. Het primaire doel is niet om mensen voor te bereiden
op werk, maar om iets terug te doen voor hun uitkering. Dat betekent dat de ondersteuning van
deze groep niet behoort tot de intensieve dienstverlening van onze uitvoeringsorganisatie.
Wel zullen wij als uitvoeringsorganisatie:
(bij de intake) in kaart brengen of mensen al maatschappelijk actief zijn en dus feitelijk al
een tegenprestatie leveren;
uitkeringsgerechtigden stimuleren en activeren om maatschappelijk actief te worden;
aan uitkeringsgerechtigden de verplichting tot een tegenprestatie opleggen;
een bijdrage leveren aan het (mede) initiëren en organiseren van een werkwijze of van
activiteiten die in dit kader worden vormgegeven;
de voortgang volgen;
een rol spelen bij het handhaven van opgelegde verplichtingen.
Deze taken behoren wat ons betreft bij onze basisdienstverlening. Welke taken wij op dit
onderdeel exact uitvoeren, is afhankelijk van de keuzes die de gemeenten op dit punt gaan maken.
Vooralsnog beschouwen we het als onze opdracht om in beeld te brengen wat mensen doen en
mensen kunnen (de participatie-intake) en stimuleren we degenen zonder
arbeidsmarktperspectief om op andere manieren maatschappelijk actief te worden.
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4 De business case
In dit hoofdstuk laten we zien hoe de uitvoeringsorganisatie eruit ziet. Dat doen we niet aan de hand
van een organisatieschema. Het gaat ons er vooral om te beschrijven hoe wij uitvoering gaan geven
aan de integrale klantbenadering, welke vormen van dienstverlening daarvoor nodig zijn, op welke
manier onze klanten daar gebruik van kunnen maken en wat de (financiële) resultaten zijn. We doen
dit aan de hand van een stroomschema waarmee we duidelijk maken hoe onze klanten de
activiteiten van de uitvoeringsorganisatie benutten om hun kansen op betaald werk en
maatschappelijke participatie te vergroten6.
Figuur 1 Stroomschema uitvoeringsorganisatie
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4.1. De uitstroom
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Doel van onze activiteiten is dat mensen vanuit de uitkering aan het werk (of naar school) gaan. Dat
kan op verschillende manieren. Deze zijn onder andere afhankelijk van het feit of men een beperking
heeft of niet. In het schema hebben we vijf manieren benoemd. De eerste (terug naar school) komt
in 4.5 aan de orde. De overige vier zijn:
1. Reguliere uitstroom zonder subsidie
We streven er uiteraard naar dat zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkering rechtstreeks en
zonder aanvullende instrumenten en subsidies aan de slag gaan.
2. Uitstroom met incidentele subsidies
Voor een aanzienlijk deel van onze doelgroep zijn aanvullende instrumenten nodig om
werkgevers over de streep te trekken om mensen hen een baan te bieden. Onze ervaring is dat
een incidentele loonkostensubsidie daarbij een effectief instrument is. Hiermee compenseren we
werkgevers onder andere voor de extra begeleiding die ze in de eerste fase van de
arbeidsovereenkomst bieden.
6

Bijlage 2 geeft inzicht in de opbouw van de participatieklanten per gemeente
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Naast een subsidie zorgen we ook voor begeleiding van de werknemer en de werkgever na de
plaatsing (nazorg). We verwachten dat we hiermee de terugval naar een uitkering nog beter
kunnen voorkomen.
3. Uitstroom naar de afspraakbanen
Voor mensen met een beperking is de belangrijkste vorm van uitstroom die naar een
afspraakbaan. Dit verschilt op een groot aantal onderdelen van de “gewone” uitstroom. Deze
groep werknemers en hun werkgever blijven namelijk gebruik maken
van onze ondersteuning en voorzieningen. Die voorzieningen zijn:
Loonkostensubsidies: de werkgever ontvangt voor deze groep
een subsidie voor de loonkosten. De hoogte daarvan is
afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker.
Loonwaardemeting: om de hoogte van de loonwaarde te
bepalen, voeren we jaarlijks een loonwaardemeting uit. Dit is
een wettelijke verplichting.
Jobcoaching, no risk polis, werknemersvoorzieningen en
werkplekaanpassingen: om mensen duurzaam te kunnen
plaatsen en om werkgevers zo veel mogelijk te ontzorgen bij het
in dienst nemen van mensen met een beperking, bieden we een
pakket aan faciliteiten dat daarbij behulpzaam is. Het gaat om
coaching en begeleiding van de werknemer en de werkgever, die
waar nodig structureel van aard is. Ook zetten we instrumenten
in die risico’s op ziekte afdekken en die het mogelijk maken om
mensen met een beperking binnen de organisatie een werkplek
te kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen
aan een computer of voorzieningen voor doven.
4. Uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap
Voor een beperkt deel van de doelgroep is het starten van een eigen bedrijf de beste manier om
niet langer afhankelijk te zijn van een uitkering. Voor hen wordt een aantal specifieke
instrumenten ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vorm van begeleiding of een krediet.

4.2. De toegang
Burgers komen op verschillende manieren bij ons terecht. Dat kan per gemeente verschillen. Wij
zorgen voor een goede aansluiting bij de wijze waarop de gemeenten de toegang tot het sociale
domein vorm geven. Wij zorgen ervoor dat er per gemeente één contactpersoon is die de verbinding
vormt tussen de gemeentelijke toegang en onze organisatie. Naast deze organisatorische verbinding
zorgen wij ook voor een inhoudelijke verbinding. Het doel van één toegang tot het sociale domein is
immers om te komen tot één ondersteuningsplan per persoon/huishouden. Ondersteuning van werk
en inkomen maakt daar (bij meervoudige problematiek) onderdeel van uit. Voor ons betekent dit
dat:
o daar waar met een burger een ondersteuningsplan is opgesteld, we de ondersteuning en
activiteiten op het terrein van werk, maatschappelijke participatie en inkomen daar bij
betrekken;
o daar waar we bij de intake, diagnose of ondersteuning belemmeringen op andere leefgebieden
signaleren, we deze in overleg met de sociale wijk- of buurtteams beoordelen op noodzakelijke
aanpassingen aan de ondersteuning op het terrein van werk, maatschappelijke participatie en
inkomen;
o de gemeente heeft hierbij de regie.

17

4.3. De basisdienstverlening
We maken onderscheid tussen de basisdienstverlening (die alle klanten/uitkeringsgerechtigden
krijgen) en de intensieve dienstverlening. Hieronder beschrijven we eerst de verschillende
basisdiensten. Voorafgaand aan de basisdienstverlening heeft ook preventie onze aandacht. Deze
bestaat uit voorlichting, de wachttijd van vier weken en doorverwijzing wanneer dat aan de orde is.
Daarmee zorgen we ervoor dat uitkeringen terecht worden aangevraagd.
4.3.1. Intake en claimbeoordeling
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Bij de intake van de klant bepalen we of men in aanmerking komt voor een uitkering. Wanneer dat zo
is, stellen we vast hoe iemand deel kan nemen aan de samenleving. Daarbij kijken we in de eerste
plaats of dat kan door betaald werk (op korte of iets langere termijn). Als dat zo is, spreken we van
een match- of ontwikkelklant. Ook voor de groep mensen met een beperking die niet in aanmerking
komt voor een uitkering, geldt dat we (op hun verzoek) de arbeids- en maatschappelijke
participatiemogelijkheden in beeld brengen. Waar participatie anders is dan door betaald werk,
onderzoeken we of we hen direct kunnen verwijzen naar vormen van vrijwilligerswerk of dat we een
nadere diagnose uitvoeren naar de manier waarop men actief kan worden.
Voor de mensen met een mogelijk recht op een uitkering wordt dat recht en de hoogte van de
uitkering vastgesteld.
4.3.2. Inkomensvoorziening
Als recht en hoogte van de uitkering is vastgesteld wordt de maandelijkse inkomensvoorziening, de
verstrekking van bijzondere bijstand en de uitvoering van het minimabeleid vorm gegeven. Ook het
hoogwaardig handhaven is integraal onderdeel van de basisdienstverlening
4.3.3. Maatschappelijk Participeren
Wanneer mensen aangewezen zijn op maatschappelijke participatie, stimuleren we hen in de eerste
plaats om zelf een activiteit te zoeken. Waar dat niet lukt, brengen we hen in contact met
maatschappelijke organisaties waar men een bijdrage kan leveren. De basisdienstverlening bestaat
naast het bieden van een inkomensvoorziening uit het geven van informatie en advies, het
organiseren van verbindingen en het volgen van de voortgang. Afhankelijk van het beleid van
gemeenten, is de monitoring van deze tegenprestatie meer of minder intensief. Dit blijft niet alleen
beperkt tot het jaarlijkse voortgangsgesprek maar kan ook bestaan uit sociale activeringstrajecten.
Wanneer begeleiding nodig is, wordt deze zo veel mogelijk geboden door de organisatie waar men
actief is.
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4.4. Intensieve dienstverlening
Degenen die potentieel over voldoende mogelijkheden beschikken om op de arbeidsmarkt aan de
slag te gaan, bieden we een aantal faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de proeftuin, de
werkontwikkelomgeving , ondersteuning bij het zoeken naar betaald werk. Ook matchen we op
vacatures. Daarnaast stimuleren we actief zoekgedrag en handhaven we de verplichtingen die
mensen op dit gebied hebben.
4.4.1. De proeftuin
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Wanneer we verwachten dat mensen binnen twee jaar aan het werk kunnen, brengen we hun
mogelijkheden en beperkingen in de “proeftuin” in beeld. De proeftuin is het voorportaal van de
werkontwikkelomgeving . In een dagelijkse werksetting worden gedurende maximaal acht weken, vijf
dagdelen per week klanten geobserveerd, begeleid en gecoacht. Een aanvullende training helpt hen
hun eigen kwaliteiten te ontdekken.
De uitkomst van de proeftuinperiode is het persoonlijk ontwikkelplan, waarin is vastgelegd welke
doelen worden nagestreefd, wat men zelf gaat doen, welke instrumenten daarvoor nodig zijn en
welke ondersteuning nodig is. De kaders daarvan worden vanzelfsprekend bepaald door de situatie
op de arbeidsmarkt en de verplichting de kortste route naar betaald werk te nemen. Ook is duidelijk
of mensen direct te matchen zijn of dat eerst nog andere stappen moeten worden gezet. Er vindt zo
nodig afstemming plaats met UWV over een eventuele indicatie voor de afspraakbanen of beschut
werk, zodat duidelijk is of en voor welke specifieke instrumenten men in aanmerking komt.
4.4.2. Werkontwikkelomgeving
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De kern van de intensieve dienstverlening is de werkontwikkelomgeving. De
werkontwikkelomgeving is een bedrijfsmatige omgeving waarin mensen aan de slag zijn met de
ontwikkeling van hun vaardigheden en de verbetering van hun loonwaarde. Die omgeving kan een
regulier bedrijf zijn, maar kan bijvoorbeeld ook bestaan uit (onderdelen van) de bestaande
werkleerafdelingen van Alescon en WERKpunt! Welke omgeving het ook is, de eisen die hieraan
gesteld worden zijn dezelfde: onze uitkeringsgerechtigden moeten er hun vaardigheden en
verdienvermogen kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dat betekent
dat we eisen stellen aan de organisatie van het werk, de ontwikkelomgeving en de begeleiding. Wij
gaan voortdurend op zoek naar bedrijven en organisaties die hierbij onze partners kunnen zijn. De
werkontwikkelomgeving is daarmee geen vaste omgeving die altijd hetzelfde blijft, maar één die in
omvang en aanbod kan variëren.
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De werkontwikkelomgeving volgt na de proeftuin. In deze omgeving wordt uitvoering gegeven aan
het persoonlijk ontwikkelplan. Wij zorgen voor de coaching van de klant en de begeleiding van de
werkgever. De coach volgt of de klant en de begeleider de afgesproken stappen zetten om de
gewenste ontwikkeling te realiseren. Hij of zij draagt ook zorg voor de verbinding met de
arbeidsmarkt (door contacten met het ondernemersteam) en eventuele andere vormen van
ondersteuning. De organisatie waar de ontwikkeling plaats vindt, zorgt voor de begeleiding op de
werkplek. Klant, coach en begeleide r werken samen aan de te realiseren doelen.
De werkontwikkelomgeving is er voor alle doelgroepen. Zowel mensen met als zonder beperking
bereiden we op deze manier voor op betaald werk. Wel kunnen de aard van de plek en de inzet van
aanvullende instrumenten verschillen.
Ter uitvoering van het persoonlijk ontwikkelplan wordt een aantal instrumenten ingezet. Het gaat
bijvoorbeeld om:
o scholing en training
o werkplekopleidingen
o assessments
o werkplekaanpassingen
o kostenvergoedingen (voor vervoer en bedrijfskleding)
De kwaliteit van de werkontwikkelomgeving en de beschikbaarheid van voldoende plekken is de
verantwoordelijkheid van onze uitvoeringsorganisatie. Wij zorgen ervoor dat er voortdurend
voldoende en goede ontwikkelplekken beschikbaar zijn.
Een belangrijk deel van ons werk is om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk de stap naar de
arbeidsmarkt zetten en uit de uitkering stromen. We stellen daarom een maximale duur aan de
periode van het ontwikkeltraject (twee jaar). Daarnaast stellen we ook eisen aan de duur per plek
(zodat werkzoekenden in beweging blijven) en richten we de coaching op de doorstroming op zo kort
mogelijke termijn.
4.4.3. Beschut werk
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Mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving bieden we een betaalde baan. Het
aantal banen dat we beschikbaar stellen, is echter beperkt en wordt bepaald door de gemeenten.
Het werk dat deze groep mensen uitvoert, gebeurt onder intensief toezicht en vaak met
aanpassingen aan de werkomgeving. Onze begeleiding is erop gericht dat deze werknemers zo goed
mogelijk functioneren in hun werk. De ontwikkeling naar andere vormen van betaald werk is bij deze
voorziening niet aan de orde.
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4.4.4. Matching vraag en aanbod
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De bovenstaande methodische werkwijze leidt ertoe dat een substantieel percentage van de klanten
de stap kan maken naar de arbeidsmarkt. Het ondernemersteam is hierbij van cruciaal belang. Dit
team kent de arbeidsmarkt, heeft zicht op vacatures en mogelijkheden om bij werkgevers werk te
genereren en realiseert de match. Daarbij maken we een onderscheid tussen mensen mét en zonder
beperking. Voor mensen mét beperking zijn er specifieke instrumenten beschikbaar om bemiddeling
mogelijk te maken (loonkostensubsidies, begeleiding, no risk polissen). Voor mensen zonder
beperking zijn er instrumenten om werkgevers tegemoet te komen (incidentele loonkostensubsidies,
begeleiding of scholing).

4.5. Overige vormen van dienstverlening
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Naast de hierboven geschetste activiteiten, voeren we nog een drietal taken uit. Deze zijn gericht op
specifieke doelgroepen. Het gaat daarbij om:
Het terugleiden van jongeren naar school: jongeren zonder startkwalificatie stimuleren we om
hun opleiding af te maken. We sluiten aan bij het Toekomstplein;
Het ondersteunen van startende ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf en het
(financieel) ondersteunen van gevestigde ondernemers die (tijdelijk) niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien;
De uitvoering van het bijzondere bijstands- en minimabeleid van de drie gemeenten voor
mensen die geen uitkering hebben;

4.6. Organisatie
We hebben al aangegeven dat we in deze businesscase geen
organisatieschema beschrijven. Om toch een beeld te geven van hoe
wij willen bouwen aan een nieuwe organisatie, hanteren wij de bol
hiernaast. Dat laat zien dat wij een onderscheid maken tussen basis- en
intensieve dienstverlening en dat er een aantal taken/eenheden is die
wel een plek krijgen binnen de uitvoering van de Participatiewet, maar
waarvan we nog niet precies weten hoe die worden gepositioneerd.
Het gaat om beschut werk, werkontwikkelomgeving en
detacheringen/begeleid werken. Het onderdeel beschut werk maakt
daarbij nog deel uit van een verkenning naar integratie met vormen
van arbeidsmatige dagbesteding.
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5

De kosten van de uitvoeringsorganisatie Participatiewet

Om te kunnen berekenen wat de kosten zijn van de uitvoeringsorganisatie moeten we een aantal
zaken vaststellen:
1. de omvang van de groep mensen die van de verschillende vormen van dienstverlening
gebruik maakt (en de duur daarvan);
2. de personeelskosten;
3. de overige bedrijfsvoeringskosten;
4. de kosten en opbrengsten van beschut werk en de werkontwikkelomgeving;
5. de inzet van (aanvullende) voorzieningen en instrumenten.

5.1. De omvang van de groepen
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In het schema hierboven laten we zien hoeveel mensen gebruik maken van de verschillende vormen
van onze dienstverlening. Op basis van ervaringscijfers uit het verleden en een inschatting van de
extra doelgroep die de komende periode op ons af komt, verwachten wij dat zich jaarlijks 2000
mensen melden voor een intake. Hiervan heeft twee derde recht op uitkering en/of ondersteuning
(1340). De helft daarvan heeft naar verwachting mogelijkheden op de arbeidsmarkt (670). Deze
groep bieden we intensieve dienstverlening. Bij de aantallen gaan we uit van de nieuwe instroom
(670), aangevuld met een deel van het “zittende” bestand: dat zijn er naar verwachting 100, zodat er
in totaal jaarlijks 770 personen intensieve dienstverlening krijgen. Van deze groep maakt 50% gebruik
van de proeftuin (308) en (vervolgens van) de werkontwikkelomgeving7.
De groene cijfers hebben te maken met de doorstroomcijfers, de rode cijfers met de standcijfers of
jaarplaatsen. We komen tot het aantal jaarplaatsen door de periode waarover mensen naar
verwachting gebruik maken van de dienstverlening te vermenigvuldigen met het aantal personen.
Zo gaan we er bij de proeftuin van uit dat mensen hier twee maanden actief zijn . Verder nemen we
aan dat mensen gemiddeld een jaar gebruik maken van de werkontwikkelomgeving .

7

Zoals u in het schema kunt zien, komen er naar verwachting ook mensen rechtstreeks naar de
werkontwikkelomgeving (77), en is er sprake van uitval (39) zodat het totale aantal op 347 komt (308+77-39).
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5.2. Personeelskosten
We hebben per onderdeel (voor de basisdienstverlening en de
intensieve dienstverlening) berekend voor hoeveel uren onze
medewerkers per klant worden ingezet. Voor de intensieve
dienstverlening gaat het om de begeleidingsuren die nodig zijn als
klanten zich ontwikkelen. De uren voor begeleiding op de
werkvloer zijn hierin niet opgenomen. Deze komen terug in de
onderdelen “werkontwikkelomgeving” en “beschut werk”. Voor
management en staf hebben we 18,5% van de uren van het
primaire proces gerekend. De totale personeelskosten zijn € 8,1 miljoen.

5.3. De overige bedrijfsvoeringskosten
Voor de overige bedrijfsvoeringskosten (huisvesting, Ict, telefonie, enz.) hanteren we de huidige
kosten van de ISD en van Alescon Werkwinkel . Deze kosten zijn € 2,7 miljoen. De totale kosten van
onze uitvoeringsorganisatie (exclusief de kosten voor de onderdelen beschut werk,
werkontwikkelomgeving en Deta/BW) bedragen daarmee € 10,8 miljoen.

5.4. De kosten en opbrengsten van specifieke uitvoeringsonderdelen
De intensieve dienstverlening kent een aantal onderdelen waarvan we de positionering nog moeten
bepalen. We hebben de berekening gemaakt van de toekomstige kosten en opbrengsten van die
onderdelen. Als basis voor de berekeningen gebruiken we de kosten van de bestaande SW
activiteiten van Alescon. Dat ligt voor de hand omdat een groot deel van deze onderdelen de
komende periode nog een voortzetting is van activiteiten voor bestaande Wsw-ers (en de kosten en
opbrengsten vast liggen). Om een reële inschatting van de kosten te maken, hebben we een splitsing
gemaakt in:
Beschut werk: dit zijn de onderdelen van Alescon waar Wsw-ers in een beschutte omgeving aan
het werk zijn. Het gaat dan om assemblage, interne schoonmaak en interne horeca, detailhandel
en een deel van Beheer Openbare Ruimte (BOR).
Werkontwikkelomgeving: dit zijn de onderdelen van Alescon waar Wsw-ers in een
werkontwikkelomgeving aan het werk zijn. Het gaat dan om externe schoonmaak en externe
horeca, een deel van de BOR en de Post.
Detachering en begeleid werken: De kosten van dit onderdeel bestaan uit het saldo van de
loonkosten en subsidies voor deze groep Wsw-ers. De kosten voor begeleiding zijn opgenomen
in de berekeningen van de personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie (zie 5.2).
Beschut werk
Beschut Werk
Op dit moment zijn er 310 personen uit de Drentsche Aa gemeenten met
een Wsw-dienstbetrekking aan het werk in de beschutte omgeving van
Alescon. De komende jaren neemt dat aantal met circa 15 personen per
jaar af. De subsidie neemt ook af: jaarlijks met € 500 per plaats. Dit is een
verliesgevend onderdeel omdat de opbrengsten die mensen kunnen
realiseren, beperkt zijn. De verwachte kosten van beschut werk zijn € 10,4
miljoen per jaar. Aan rijksmiddelen ontvangen we voor deze doelgroep €
8,4 miljoen. Het tekort bedraagt naar verwachting in 2015 € 2 miljoen.
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Hierbij hebben we rekening gehouden met een besparing ten opzichte van de huidige situatie omdat
op dit onderdeel geen arbeidsontwikkeling meer plaatsvindt, de werkbegeleiding daardoor minder
intensief is en er minder personeel nodig is.
Voor de toekomstige vormgeving van het onderdeel beschut werk, gaan we uit van:
de nieuwe voorziening beschut werk;
mensen zijn werkzaam binnen de bestaande (of in kosten en opbrengsten vergelijkbare)
beschutte werkzaamheden;
een loonkostensubsidie van 70% WML (€ 16.000/Fte), die wordt gefinancierd uit het
Inkomensdeel;
een begeleidingsbedrag van € 7.000/Fte uit het Participatiebudget;
een exploitatietekort van € 4.300/Fte uit het Participatiebudget (conform het tekort per Wswer in beschut werk);
de nieuwe instroom conform ons aandeel in het landelijke aantal van 30.000 op termijn.
Werkontwikkelomgeving
Op dit moment zijn 160 Wsw-medewerkers uit de Drentsche Aa
gemeenten binnen de huidige werkleeromgeving aan de slag. Deze
groep mensen neemt de komende jaren met circa 10 per jaar af. De
subsidie neemt ook af: jaarlijks met € 500 per plaats. Dit onderdeel
kent een positief financieel resultaat. De opbrengsten zijn € 4,4 miljoen
en de kosten € 4 miljoen. Het overschot op deze activiteit bedraagt in
2015 € 0,4 miljoen. Hierbij hebben we rekening gehouden met een
besparing door een verlaging van de overhead.
In de nieuwe uitvoeringsorganisatie Particpatiewet gaan we voor de werkontwikkelomgeving uit van:
een omgeving die flexibel in aard en positionering is.Voor de nieuwe werkontwikkelomgeving
maken we gebruik van de huidige onderdelen van Alescon, van WERKpunt! en van andere
bedrijven en partners;
de aantallen uit het stroomschema (gemiddeld 347 jaarplekken)
Het leidend zijn van de ontwikkelingscomponent. Mensen besteden een groot deel van hun
tijd aan het ontwikkelen van hun vaardigheden en het zoeken naar werk.
Detacheringen en begeleid werken
Een deel van de huidige Wsw-groep is werkzaam bij een reguliere
werkgever, in de vorm van detacheringen of begeleid werken. Op dit
moment zijn dat er 310 in de Drentsche Aa gemeenten. Dit aantal loopt
de komende jaren langzaam af: er is enerzijds sprake van natuurlijk
verloop en anderzijds van doorstroming van Wsw-ers vanuit de
werkleeromgeving. De subsidie neemt ook af: jaarlijks met € 500 per
plaats. Dit onderdeel kent een positief financieel resultaat. De
opbrengsten van deze onderdelen zijn € 6,7 miljoen en de kosten € 6,4
miljoen8. Het overschot op deze activiteiten bedraagt in 2015 € 0,3
miljoen.

8

Exclusief de kosten voor begeleiding door coaches. Die kosten zijn opgenomen bij de intensieve
dienstverlening.
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5.5. De inzet van (aanvullende) instrumenten en voorzieningen
Een groot deel van de dienstverlening bestaat uit begeleiding. De meeste kosten zijn daarom de
kosten van de werkontwikkelomgeving, het beschut werk en de kosten van ons personeel. Daarnaast
hebben we een aantal (aanvullende) instrumenten en voorzieningen nodig om mensen betaald aan
het werk te krijgen en/of te houden.
Tenslotte hebben we nog te maken met een aantal doorlopende verplichtingen.
Instrument

Omvang

Faciliteitenpakket afspraakbanen10
Faciliteitenpakket beschut werk
Kosten proeftuin12
Scholing, kostenvergoedingen en premies
Indicatiestelling UWV
- Baanafspraak
- Beschut werk
- Medische urenbeperking
Lopende verplichtingen
Schuldhulpverlening GKB
Kwetsbare jongeren
Sociale Activering (0-30%)

Oplopend
oplopend
385

Kosten pp
€ 5.000
€ 7.000
€ 1.500

Kosten totaal in
20159
€ 80.000
€ 011
€ 578.000
€ 721.000

Oplopend
€ 810
€ 990
€ 700
Aflopend

€ 1.301.000
€ 175.000
€ 479.000
€ 240.000

Bij de verdeling van de kosten van de verschillende vormen van dienstverlening hebben we ons
gebaseerd op de verdeling in budgetten zoals die zijn opgenomen in de kadernota “Participatie de
norm, werk het doel”. Dat betekent dat we voor mensen met een beperking de extra budgetten
inzetten die hiervoor beschikbaar komen, dat we het grootste deel van de budgetten inzetten voor
mensen met ontwikkelingspotentieel en dat we voor de groep mensen met een beperkte
loonwaarde een bescheiden deel van het Participatiebudget inzetten voor het activeren, stimuleren
en volgen van activiteiten in het kader van maatschappelijke participatie.
Voor de doelgroepen jongeren zetten we een deel van het beschikbare budget in.
Omdat we ervoor kiezen om dienstverlening en dus personeel en activiteiten te integreren, is het
niet reëel om alleen naar de inzet vanuit het Participatiebudget te kijken. We presenteren in 5.7 dan
ook een totaalbeeld waarin alle kosten worden betrokken.

5.6. De beschikbare budgetten
Om uitvoering te geven aan de participatiewet zijn de volgende budgetten binnen de algemene
uitkering in het gemeentefonds beschikbaar:
Cluster Werk en Inkomen
(van € 14 mln in 2015 tot € 15
mln in 2018)
Participatiebudget
(van € 27,3 mln in 2015 tot € 22,3
mln in 2018)

Het huidige budget voor de uitvoeringskosten van de ISD
De uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand
De toegekende bedragen voor 2015 voor Wsw en Participatie
en een inschatting van de jaren erna (op basis van het
gemeentelijke aandeel in het macrobudget).

9

In 2015: in de meerjarenprognose zijn de bedragen voor de overige jaren opgenomen
No risk polis, loonwaardemeting, werknemersvoorzieningen en scholing (exclusief begeleiding)
11
Vanwege geringe uitstroom in beschut in 2015
12
Exclusief kosten voor de begeleiding
10
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5.7. Totaaloverzicht
Het volledige overzicht van de kosten en opbrengsten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie staan in
onderstaande tabel.

Hierin zien we dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie de Participatiewet uit kan voeren binnen de
beschikbare (Rijks-)middelen. We kunnen dit realiseren omdat:
-

de samenvoeging leidt tot besparingen in de uitvoering ten opzichte van de voortzetting van de
uitvoering op de huidige manier;
de nieuwe werkwijze ertoe leidt dat er slechts beperkt aanvullende voorzieningen hoeven te
worden ingekocht: de kernactiviteiten voeren we met eigen personeel uit;
verplichtingen uit het Participatiebudget worden afgebouwd (gesubsidieerde arbeid);
loonkostensubsidies ten laste worden gebracht van het Inkomensdeel.
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Daarnaast gaat een deel van de frictiekosten die we hebben benoemd in de beleidsbegroting van
Alescon zich niet voordoen, omdat er minder personeel boventallig is (zij gaan immers andere
doelgroepen begeleiden).
In bijlage 3 staan de kosten en opbrengsten per gemeente weergegeven

5.8. Resultaat en rendement
In ons schema in paragraaf 5.1. hebben we laten zien welke
resultaten we verwachten in de vorm van uitstroom uit de uitkering.
Die uitstroom kan op verschillende manieren plaatsvinden: zonder
en met een incidentele subsidie aan de werkgever en met een
structurele subsidie aan de werkgever (voor mensen met een
beperking in een afspraakbaan). Deze uitstroomcijfers zijn gebaseerd
op ervaringen uit eerder jaren en de verwachting dat we minimaal
dezelfde resultaten kunnen halen (tegen lagere kosten) en
daarboven in staat zijn om mensen met een beperking een baan te
bieden. We realiseren ons dat het niet eenvoudig is om resultaten te
voorspellen en in financiële opbrengsten te vertalen. We zijn daarin
immers sterk afhankelijk van de omstandigheden op de
arbeidsmarkt.
In hetzelfde schema hebben we de opbrengsten (niet-uitgekeerde uitkeringen) in geld uit gedrukt.
We komen tot een totale besparing van € 15 miljoen, waarvan € 7 miljoen door uitstroom naar
betaald werk of terugkeer naar school en € 8 miljoen door preventie- en handhavingsinspanningen.
Het gaat hierbij niet om geld dat beschikbaar is. Wel laat het zien wat de financiële gevolgen zijn als
we deze inspanningen niet zouden leveren. Met deze aanpak wordt de druk op het Inkomensdeel zo
laag mogelijk gehouden.
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6 Conclusie: houdbare businesscase!
Onze conclusie is dat er een uitvoeringsorganisatie Participatiewet staat waarmee we een goede
integrale dienstverlening bieden aan de inwoners van de Drentsche Aa gemeenten. Deze
dienstverlening bieden we binnen de budgetten die het Rijk aan de Drentsche Aa gemeenten
beschikbaar stelt. We realiseren ons dat onze (uitstroom-)doelen, gezien de huidige situatie op de
arbeidsmarkt, ambitieus zijn. Gezien onze ervaringen met de doelgroep en de toegevoegde waarde
van de nieuwe aanpak concluderen wij dat onze ambitie tegelijkertijd ook realistisch is. Op basis van
de op te stellen prestatieafspraken stellen we de gemeenten daarbij voortdurend in staat om de
resultaten te kunnen vaststellen en beoordelen.
Wij stellen daarom voor deze organisatie per 1 januari 2016 te effectueren.
Om tot een nieuwe organisatie te komen, moeten we uiteraard nog wel een aantal stappen zetten.
De integratie van twee organisaties en een ontvlechting van één daarvan brengt met zich mee dat er
een transitie in gang wordt gezet waarin we te maken krijgen met:
-

Een nieuwe werkwijze (met veranderende competenties van medewerkers en de daarbij
behorende scholing, ontwikkeling en eventueel herplaatsingen)
Een nieuwe organisatie (met nieuwe functies en een nieuwe organisatiestructuur)

6.1 Risico’s
Aan de bouw van een nieuwe organisatie zijn ook risico’s verbonden. Hierbij gaat het om risico’s die
zich in de huidige situatie ook voordoen, om risico’s die verbonden zijn aan het bouwen van een
nieuwe organisatie en om risico’s die horen bij de uitvoering van de participatiewet.
Beschikbare Budgetten
Het belangrijkste financiële risico ligt op het terrein van de beschikbare budgetten. Daarbij speelt
vooral de toekomstige omvang van het Inkomensdeel (BUIG-budget) een rol. De nieuwe
verdeelsystematiek is sterk bepalend voor de ruimte of krapte van de beschikbare middelen. De
onzekerheid over de hoogte van dit budget (ook nadat de voorlopige budgetten bekend zijn) speelt
daarbij een rol. Op dit moment is niet te voorspellen wat de hoogte van dit budget de komende jaren
gaat worden. Naast het inkomensdeel is ook de hoogte van het participatiebudget, met daarbinnen
de middelen voor de huidige WSW’ers, een onzekere factor.
Economische ontwikkelingen
De economische ontwikkeling is van groot belang voor het succes van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie. Deze bepaalt immers voor een groot deel de opnamecapaciteit van de
arbeidsmarkt. De onvoorspelbaarheid van de economische ontwikkeling vormt daarom een risico
voor zowel instroom als uitstroom.
Frictiekosten
Van de frictiekosten is een grove inschatting gemaakt. Het gaat hierbij om een globale inschatting
van de voorbereidingskosten, begeleidingskosten en advisering en de afvloeiing van personeel. Bij de
opmaak van het implementatieplan kan deze inschatting preciezer worden gemaakt.
Profijtbeginsel
De financiering van de tekorten van de huidige WSW zijn in de businesscase opgenomen op basis van
het profijtbeginsel in plaats van het tot nu toe gehanteerde principe van solidariteit. Dit zorgt voor
een financieel risico omdat het hanteren van het profijtbeginsel tot lagere kosten voor de Drentsche
Aa gemeenten leidt.
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Bijlage 1 Dienstverlening en taken
dienstverlening
Inkomensverstrekking
(inclusief IOAW/Z en zaken kleedgeld)

BASISDIENSTVERLENING
omschrijving
taken
Bieden van een uitkering
1. Claimbeoordeling en
aan mensen die zelf niet
uitkeringsverstrekking
in hun inkomen kunnen
2. Handhaving
voorzien.

Inkomensondersteuning

Intake

Dienstverlening bepalen,
signaleren en activeren,
informeren en adviseren

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herbeoordeling en
monitoring

dienstverlening
Ondersteuning doelgroep
participatiewet

Periodiek vaststellen van
recht op uitkering en
stand van zaken
participatie en zorg

10.
11.

INTENSIEVE DIENSTVERLENING
omschrijving
Bieden van
12.
ondersteuning aan
13.
werkzoekenden (met en
14.
zonder beperking)
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Uitvoering bijzondere bijstand
Uitvoering minimaregelingen
Uitvoering studietoeslag
Intake
Participatiegeschiktheid
vaststellen
Activeren tot
participatieactiviteiten
Afstemming met
toegang/signalering
Herbeoordeling
Voortgang bepalen

taken
Diagnose
Activering
Verwijzing (werk)
Ontwikkeling (door middel van
werk)
Bemiddeling en matching
Loonwaardemetingen en
jobcoaching
Subsidieverstrekking
Beschut werk bieden
Arbeidsmatige dagbesteding
bieden

Ondersteuning bestaande
Wsw-ers

Begeleiden en
ondersteunen van
huidige doelgroep Wsw

21. (beschut) werk bieden
22. Bemiddelen (detachering en
begeleid werken)
23. Ontwikkelen
24. Jobcoaching

Werkgeversdienstverlening

Ondersteunen en
faciliteren van
ondernemers en
stimuleren aannemen
van personeel met
afstand tot werk

25. Informatie & advies
26. Bemiddeling en matching (op
vacatures en werk)
27. Subsidieverstrekking
28. Ondersteunen bij
subsidies/social return/vanwerk-naar-werk

29

Ondersteuning van
startende en gevestigde
ondernemers

Algemeen: Verbindingen
organiseren

Het ondersteunen van
werkzoekenden bij
opzetten eigen bedrijf en
ondersteunen gevestigde
ondernemers bij
(tijdelijk)
inkomstenverlies
Realiseren van een
verbinding met de
gemeentelijke toegang
sociaal domein en
maatschappelijke
organisaties

29. Ondersteuning opstellen
bedrijfsplan
30. Kredietverstrekking
31. Inkomensverstrekking
32. Vaststellen levensvatbaarheid
33. Debiteurenbeheer
34. Contactpersoon regelen
35. Uitvoering geven aan (delen)
ondersteuningsplan
36. Signaleren voor en verwijzen
naar wijkteams
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Bijlage 2 Klantindeling per gemeente
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Bijlage 3 Kosten en opbrengsten per gemeente

32

33

34

