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ParticiPatiewet
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet 
van kracht. Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan 
van de voorbereidingen op de Participatiewet en de 
overige maatregelen voor de bijstand. De Drentsche Aa 
gemeenten zijn hierin elkaars natuurlijke partner en zij 
hebben gezamenlijk de kadernota “Participatie de norm, 
werk het doel” vastgesteld. 

Er is door Alescon en de ISD hard gewerkt aan de 
uitwerking van deze kadernota. Met als resultaat 
een haalbare businesscase waarbij de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie Participatiewet er voor gaat zorgen 
dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de 
samenleving tegen de laagst mogelijke kosten. Ook 
vanuit de interne organisatie is gedurende 2014 met 
man en macht gewerkt aan de implementatie van alle 
wetswijzigingen om op tijd klaar te zijn. Goede en tijdige 
communicatie naar onze klanten heeft hierbij expliciete 
aandacht gekregen.  

Organisatie
Een jaar zo mooi afsluiten kan niet zonder de tomeloze 
inzet van onze eigen medewerkers en directe 
betrokkenen. Zij hebben aan den lijve ondervonden 
wat “Meer met minder” betekent. Niet alleen hebben 
zij zorggedragen voor de behaalde resultaten, maar 
zij hebben naast hun reguliere werkzaamheden extra 
inzet gepleegd om klaar te zijn voor elke wijziging 
in 2014 of 2015. Dit in een organisatie waarin een 
personeelsreductie is gerealiseerd ten gevolge van de 
bezuinigingen de afgelopen jaren. En een omgeving 
waarin wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar in een 
steeds hoger tempo opvolgen en waarin de complexiteit 
toeneemt. 

De bezuiniging op de uitvoeringskosten en de verhoging 
van de werkdruk maken dat niet alleen de kwaliteit van 
de dienstverlening onder druk komt te staan, maar ook is 
de vraag of prestaties op peil gehouden kunnen worden. 
Dit terwijl wij staan voor excellente dienstverlening en dit 
ook voor 2015 als uitdaging zullen blijven zien. 

Namens Werkplein Baanzicht,

A. Schonewille,
directeur

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen 
en Tynaarlo, oftewel de Drentsche Aa gemeenten. In dit 
jaarverslag verantwoorden wij onze vooraf vastgestelde 
doelen en ambities voor 2014.

KlantOntwiKKeling
Eind 2014 telde Nederland 317.200 bijstandsgerechtigden. 
Landelijk is het volume in 2014 met gemiddeld 5,5% 
toegenomen. Hoewel de Drentsche Aa gemeenten 
worden gekenmerkt door een relatief hoge instroom 
van bijstandsklanten, is er ook sprake van een hoge 
uitstroom. Juist op de uitstroom hebben wij onze 
toegevoegde waarde getoond door ervoor te zorgen 
dat onze klanten op weg gaan naar werk. Ten opzichte 
van 2013 is ons klantenbestand met slechts 4,2% 
toegenomen. En dat is afgezet tegen de landelijke stijging 
een mooie prestatie!

samenwerKing
Werkplein Baanzicht heeft een initiërende rol op het 
gebied van de samenwerking met onze omgeving. Ook 
in 2014 zijn nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan 
en bestaande verder uitgebouwd en verstevigd. 
Samenwerking is nodig om een oplossing te vinden 
voor mensen die ontslagen worden, mensen die aan 
de zijlijn van de arbeidsmarkt staan en voor jongeren 
die na hun studie hun kennis niet in de praktijk kunnen 
brengen. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met 
gemeenten die vanuit de gedachte “één gezin, één plan 
en één regisseur” de toegang voor burgers organiseren 
en de wijkteams vormgeven. Met werkgevers en met 
strategische partners is de samenwerking nog meer 
geïntensiveerd. Ook is in de samenwerking binnen de 
arbeidsmarktregio geïnvesteerd en dit werpt zijn vruchten 
af. 

BudgetOntwiKKeling
Voor Aa en Hunze is het Participatiebudget volledig 
besteed, Assen en Tynaarlo hebben een klein overschot 
op het Participatiebudget. Het overschot valt onder de 
meeneemregeling en is hard nodig als aanvulling op de 
fors verlaagde re-integratie budgetten voor 2015.
In september 2014 heeft het ministerie de definitieve 
BUIG-budgetten vastgesteld. De gemeenten ontvangen 
een hoger budget dan wij hebben begroot en dat was 
goed nieuws. Door de relatief geringe toename van het 
klantenbestand en de lagere uitkeringskosten hebben wij 
voor alle drie de gemeenten een voordeel op het BUIG 
budget kunnen realiseren: voor Aa en Hunze € 12.000, 
voor Assen € 2.8 miljoen en voor Tynaarlo € 148.000.  
Over de budgetontwikkeling als geheel zijn wij tevreden. 
De totale gemeentelijke bijdrage is lager dan begroot.

Bestuursletter
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1. werK en inKOmen 

ambtelijk 
apparaat

Participatie-
budget

subsidies 
(esF etc.)

instroom-
beperking: 

- Preventie
- Streng aan de poort
- Hoogwaardig handhaven

uitstroom-
bevordering: 

- Terug naar school
- Gedeeltelijke uitstroom
- Volledige uitstroom
- Handhaving
- Lik op stuk beleid
- Pre-starters en starters  
 (ondernemers)

aantal en bedrag 
uitkeringen

middelen (kosten) Opbrengsten resultaat

De missie van Werkplein Baanzicht is “Wij zorgen ervoor 
dat onze klanten direct op weg gaan naar werk!”.  Om 
dit goed te kunnen doen is het een randvoorwaarde 
dat inkomen in de vorm van bijstand snel en rechtmatig 
geregeld is. Pas wanneer dit goed loopt, komt activering 
in beeld. Daarom is het belangrijk dat rechtmatigheid 
(verstrekken van uitkeringen) en doelmatigheid (re-
integratie van mensen) als communicerende vaten nauw 
met elkaar in verbinding staan. Gezamenlijk geven wij 
invulling aan de wettelijke taken die wij hebben. Maar 
belangrijker nog, het één kan niet zonder het ander om 
onze missie te verwezenlijken. 

Onze werkwijze kenmerkt zich door een duidelijke aanpak 
waarbij afspraak ook echt afspraak is. De kortste weg 
naar werk is daarbij ons vizier. Dit kunnen wij niet zonder 
onze belangrijkste partners, werkgevers en scholen. Wij 
investeren in duurzame contacten. Dit doen wij in de 
vorm van partnerschappen al dan niet geformaliseerd. 
Het Social Partnership Productiebedrijven is hier een 
goed voorbeeld van. Maar ook “gewoon” met bedrijven, 
groot of klein, partnerships aangaan doen wij veelvuldig. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn onze samenwerking 
met de Bonte Wever, Yume, Koops Verhuisgroep en Van 
der Valk. Maar ook de nauwe samenwerking met de 
vele uitzendorganisaties mogen niet onvermeld blijven. 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de scholen in 
de regio.

1.1 verbinding werk en inkomen
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JOngeren 

Saskia* is 19 jaar en een alleenstaande moeder. 
Tijdens het intakegesprek omschrijft zij haar situatie 
als uitzichtloos. Ze heeft diverse psychische klachten 
en de thuissituatie is verre van optimaal. Naast een 
opleiding in het speciaal onderwijs heeft ze door haar 
zwangerschap geen vervolgopleiding afgerond. Er zijn 
schulden en geen inkomsten waardoor haar financiële 
situatie slecht is.

Tijdens het gesprek zijn alle leefgebieden 
besproken en hebben wij afspraken gemaakt over 
welke stappen er gezet moet worden. In nauwe 
samenwerking met meerdere ketenpartners zoals 
VNN, maatschappelijk werk, GKB en DUO is er een 
plan van aanpak opgesteld. Saskia gaat aan de hand 
van dit plan zelf aan de slag. Nadat de eerste goede 
stappen gezet zijn, is Saskia door ons aangemeld 
voor de Brede Beroeps Oriëntatie. Vanuit dit project 
wordt zij geholpen bij het maken van een goede 
keuze voor een vervolgopleiding. Ze is inmiddels 
gestart met de MBO opleiding SPW waarmee ze 
haar startkwalificatie gaat behalen. Ze is niet langer 
afhankelijk van de uitkering. Saskia loopt op dit 
moment stage bij een basisschool en heeft een nieuw 
toekomstperspectief!

*Deze naam is gefingeerd

werkschool/ navigator
De Werkschool is oorspronkelijk een landelijk project 
dat vooral in de regio Assen succesvol is geweest. 
Samen met de Praktijkscholen, Speciaal Onderwijs, Mee 
Drenthe, Alescon, UWV en de GGZ is er een aanpak 
ontwikkeld waarmee zeer kwetsbare jongeren worden 
begeleid in de vergroting van hun zelfredzaamheid met 
werk als doel.

Landelijk was dit project niet succesvol en is het 
voortijdig gestopt. Maar in onze regio is het juist wel 
succesvol door de uitstekende samenwerking, waardoor 
besloten is om dit project, na afbouw van de landelijke 
gelden, regionaal door te zetten. Werkplein Baanzicht 
heeft gezorgd voor de (voor)financiering hiervan. De 
aanpak wordt uitgevoerd via de Navigator. Het resultaat 
van dit project is dat van de 117 aangemelde jongeren 
50 stage lopen bij reguliere werkgevers als opstap naar 
regulier werk en 15 jongeren daadwerkelijk werk hebben. 
De opvallende resultaten voor deze moeilijke doelgroep 
(pre-Wajong) heeft inmiddels landelijk aandacht gekregen.

toekomstloket
Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse 
overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om 
serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in 
Nederland. Wij zetten hier dan ook gericht op in door de 
inzet van een jongerencoach binnen het Toekomstloket. 

Jongeren worden door onze jongerenafdeling, Perron J, 
doorverwezen naar het Toekomstloket met als doel het 
behalen van een startkwalificatie.

Wij zien hierin een preventief effect. Jongeren blijven 
langer op school, maken geen aanspraak op een 
uitkering én vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. 
In 2014 zijn bij het Toekomstloket 259 aanmeldingen 
geregistreerd. 76.5% hiervan is naar aanleiding 
van verzuim op school. Hieruit blijkt de preventieve 
werking van het Toekomstloket. Van de 242 afgesloten 
dossiers zijn er 171 weer terug naar school gegaan 
of op school gebleven. De overige jongeren zijn 
doorverwezen naar het RMC, richting de zorgpartijen 
of naar ons. 

Eenzelfde effect zien wij bij het voorkomen van 
voortijdig schooluitval. Dit schooljaar is, door het 
netwerk rondom schooluitval, de uitval met 22,9% 
teruggedrongen ten opzichte van vorig schooljaar. 
Het netwerk bestaat uit het RMC, de gemeente, het 
Drenthe College en Werkplein Baanzicht.

terug naar school
Begeleiding naar school was hét speerpunt van 2014 
voor het jongerenloket. In totaal heeft deze aanpak 
geleid tot het beëindigen van 72 uitkeringen. Ook 
zijn 53 jongeren gestart met een opleiding binnen 
het MBO (zowel BOL als BBL). Van 19 jongeren is 
de uitkering beëindigd omdat zij niet mee wilden 
werken aan het met hen afgesproken plan van aanpak 
(handhaving). 

iedereen kan scoren
Werkplein Baanzicht is in 2014 initiatiefnemer 
geweest van het pilotproject “Iedereen kan scoren”. 
Dit project is en wordt uitgevoerd in samenwerking 
met Eventsbureau te Assen. De aanpak in deze pilot 
richt zich niet op het wegnemen van belemmeringen, 
maar op het benutten en uitbouwen van talenten en 
mogelijkheden. De grondgedachte is “Iedereen kan 
scoren!”. Bij de één begint dit voor open doel vanaf de 
5-meter, terwijl de ander hem al “vanaf de 16 in de 
kruising draait”. Gedurende het hele project worden de 
jongeren steeds meer in hun kracht gezet.
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Het unieke van dit project is dat de financiering 
plaatsvindt door inzet van Concurrentie 
Compensatieregeling voor Werkgevers die gekoppeld 
is aan reguliere plaatsingen bij Eventsbureau en/
of de zusterorganisatie. In totaal zijn 3 klanten 
door Eventsbureau in dienst genomen en 
uitkeringsonafhankelijk geworden. Zij zijn tot op 
heden nog werkzaam. Daarnaast is sprake van 
resultaatfinanciering op het moment dat een jongere 
6 maanden uitkeringsonafhankelijk is geweest 
en er daadwerkelijk een besparing is geweest op 
uitkeringskosten. Inmiddels zijn 5 klanten hierdoor 
uitkeringsonafhankelijk geworden.

vouchers
In 2014 kenden wij in het kader van het actieplan 
Jeugdwerkloosheid vouchers toe aan ondernemers (niet 
overheid) die jongeren een jaarcontract aanboden of een 
BBL−contract voor minimaal 10 maanden. In totaal zijn er 
61 vouchers ingezet waarbij de productie en de bouw de 
grootste afnemers zijn geweest met respectievelijk 23 en 
12 vouchers. 

coachproject
Het coachproject is een succesvolle manier om jongeren 
uit de bijstand een extra steun in de rug te geven op weg 
naar de arbeidsmarkt. Tijdens een informele ontmoeting 
op de golfbaan in Assen (golfclinic) hebben 11 zeer 
enthousiaste lokale ondernemers kennisgemaakt met 
evenveel jongeren. De ondernemers gingen belangeloos 
met de jongeren aan de slag. Doordat de jongeren 
aan deze ondernemers werden gekoppeld konden zij 
gebruikmaken van de netwerken van deze ondernemers 
en werden zij voorzien van goede adviezen en tips. 
Dit project was in 2014 succesvol omdat 15 van de 22 
deelnemende jongeren hierdoor werk of een opleiding 
hebben gevonden. Onderzocht wordt of het project een 
meer doorlopend karakter moet krijgen.

Piekwerk
In december 2013 is er een landelijke “Piekwerk” 
actie opgestart door Mirjam Sterk, ambassadeur voor 
de bestrijding van de Jeugdwerkloosheid. Het project 
Piekwerk is de naam van een initiatief met betrekking 
tot extra werk rond en tijdens de Sinterklaas- en 
Kerstperiode. 

De insteek daarbij is werkzoekenden een mooi platform 
te geven om onbetaald werkervaring op te doen, kennis 
en vaardigheden te ontwikkelen en weer kans te krijgen 
op een reguliere betaalde baan. 

Werkplein Baanzicht heeft de “Piekwerk” actie, 
in tegenstelling tot andere gemeenten, in Assen 
doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling heeft vorm 
gekregen in een samenwerking tussen de Binnenstad 
vereniging Assen, Parkmanagement Assen en Werkplein 
Baanzicht. In 2014 heeft de Piekwerk Actie niet alleen in 
december plaatsgevonden, maar is deze ook gekoppeld 
aan “piek-momenten” die er zijn bij evenementen in 
Assen. Zo is er bij de inhuldiging van onze olympiërs 
en tijdens de TT in 2014 ook “gepiekt”.

Het succes van 2013 (15 jongeren geplaatst en aan 
het werk) is overtroffen door de resultaten in 2014. 
Het afgelopen jaar hebben wij een verdubbeling van 
het resultaat weten te realiseren, namelijk bijna 30 
kandidaten die geactiveerd en geplaatst zijn. Vanwege 
de successen van de “Piek-actie” in Assen is er door 
het Team Sterk een promotie film gemaakt waarvan de 
link ook al is geplaatst bij het hoofdstuk “Ondernemers” 
onder Complies.

Klanten vanaF 27 Jaar  

Avedis*, 37 jaar en afkomstig uit Armenië, had tijdens 
een training bij Werkplein Baanzicht aangegeven 
handig te zijn met klussen in en om het huis. Echter 
vanwege het ontbreken van een vooropleiding leek 
er in eerste instantie geen match te zijn. Werkplein 
Baanzicht heeft de werkgever bereid gevonden 
om Avedis een werkervaringsplaats aan te bieden. 
Via Kenteq, die het bedrijf als leerbedrijf moest 
kwalificeren,  is een opleidingstraject Monteur 
elektrische installaties via het Drenthe College in 
Emmen geregeld. Door het inzetten van een voucher 
en het bekostigen van de opleiding is Avedis per 
1 mei 2014 betaald aan het werk. Gedurende zijn 
dienstverband gaat de begeleiding door om onder 
andere Avedis te ondersteunen bij zijn Nederlandse 
taalvaardigheid. 

*Deze naam is gefingeerd

Pilot 20-50 
De pilot 20-50 kan worden beschouwd als een voorloper 
op de samenwerking met Alescon. Gezamenlijk is 
gezocht naar een passend traject om de doelgroep met 
een verdiencapaciteit van 20-50% geactiveerd te krijgen 
binnen de omgeving van Alescon. Hierbij werd naast 
activering ook een besparing op de uitkeringslasten als 
doel geformuleerd. Omdat er beperkte middelen waren 
voor wat betreft de begeleiding van deze doelgroep, is 
gezocht naar de mogelijkheid om via de productiviteit die 
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wordt geleverd het project grotendeels zelfvoorzienend te 
krijgen. Dit is helaas niet gelukt door de problematiek van 
deze doelgroep en is uiteindelijk de reden geweest waarom  
dit project geen vervolg heeft gekregen. 
 
Er zijn 30 klanten die hebben deelgenomen aan dit traject. 
Om te komen tot 30 geschikte kandidaten hebben wij 160 
klanten gesproken. Zij hebben gewerkt op de inpakafdeling 
met veelal aangepaste werktijden, aangezien het grootste 
deel van deze groep bestond uit Van deze klanten zijn 
er nog 12 binnen Alescon aan het werk, 5 zijn richting 
vrijwilligerswerk begeleid, 7 zijn voortijdig afgevallen en 
6 zijn richting werk met ondersteuning gegaan.

Fahim* heeft een posttraumatische stress stoornis en 
lichamelijke klachten. Meneer heeft deelgenomen aan 
de pilot 20-50. Daar is gebleken dat hij mogelijk voor 
WSW in aanmerking zou komen gezien zijn klachten. 
Hij heeft WSW aangevraagd, maar die is afgewezen. 
Zijn bezwaar hiertegen werd ongegrond verklaard. 
Omdat wij vanaf 1 januari 2015 de mogelijkheid 
hebben tot structurele loonkostensubsidie, werkt 
meneer inmiddels bij een reguliere werkgever voor 
8 uur per week.

*Deze naam is gefingeerd

Participatie
In 2014 hebben wij onze rol gepakt binnen het 
Inwonersplein van de gemeente Assen en de brede 
toegang zoals deze in Tynaarlo en Aa en Hunze zijn 
gevormd. Ook hebben wij actief deelgenomen aan de 
verdere invulling van de wijkgerichte aanpak. In het OGGZ 
netwerk hebben wij structurele inbreng door de inzet 
van een participatiecoach. De meerwaarde van onze 
inbreng heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat wij voor onze 
klanten gemiddeld 2 uithuiszettingen per maand hebben 
kunnen voorkomen. In 2014 zijn meer dan 50 klanten van 
onze participatiedoelgroep begeleid naar en gestart met 
maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk. In 
totaal verrichten 300 klanten uit de groep participatieklanten 
vrijwilligerswerk. Vanaf 2015 zijn er structureel enkele 
medewerkers van ons gedetacheerd bij het Inwonersplein.

werktop
De Werktop aanpak is een landelijk project mede 
gefinancierd door het Ministerie van SZW waar een 
7-tal gemeenten aan hebben deelgenomen, waaronder 
Werkplein Baanzicht. De projectbegeleiding was in handen 
van Van Amstel Advies. Ook de Universiteit van Tilburg 
was betrokken om wetenschappelijk vast te stellen of de 
nieuwe aanpak werkt. De nieuwe aanpak stelt de vraag van 
de werkgevers centraal. Werkplein Baanzicht had een wat 
aparte positie in dit project, omdat onze werkgeversaanpak 
al grotendeels op deze manier wordt gedaan. Daar waar 
de andere deelnemende gemeenten de nieuwe aanpak 
als pilot benaderden, zijn wij al georganiseerd volgens 
deze visie.

Het resultaat van dit project is dat wetenschappelijk is 
vastgesteld dat de werkgeversaanpak van Werkplein 
Baanzicht beter werkt dan bij de meeste gemeenten. Dit 
heeft zich vertaald in grotere tevredenheid bij werkgevers 
en een hoog percentage werkzoekenden die een baan 
vinden.

Belastingdienst
Een goed voorbeeld van de snelheid waarmee Werkplein 
Baanzicht kan voorzien in een vraag vanuit de markt is 
de wijze waarop Werkplein Baanzicht kandidaten heeft 
aangeleverd voor werkzaamheden bij de Belastingdienst.

Begin 2014 ontstonden bij de Belastingdienst problemen 
met de uitbetaling van toeslagen. Daardoor was er een 
dringende vraag naar personeel. Wij hebben contact 
gezocht met uitzendpartners waarvan bekend is dat deze 
de werving en selectie voor de Belastingdienst verzorgen. 

Doordat wij onze klanten goed kennen hebben wij binnen 
een dag 28 geschikte kandidaten benaderd en middels 
hun cv ze voorgesteld. Dezelfde middag konden deze 
klanten op gesprek bij onze uitzendpartners. Hiervan 
zijn uiteindelijk 8 kandidaten daadwerkelijk aan het werk 
gegaan en hebben tijdelijk geen of minder beroep hoeven 
doen op bijstand.

werKpunt! 
De samenwerking met WERKpunt! is in 2014 verder 
geïntensiveerd. Wij hebben 114 klanten in laten 
stromen bij WERKpunt!. Zij hebben een arbeidscontract 
voor bepaalde tijd gekregen. WERKpunt! krijgt een 
compensatie wanneer er sprake is van verminderde 
verdiencapaciteit. Dit heeft tot een uiteindelijke besparing 
van € 221.400 op de uitkeringskosten geleid. Een 
matchcoach van ons is een dagdeel per week aanwezig 
bij WERKpunt! om samen te bekijken of en op welke 
wijze er uitstroom kan plaatsvinden naar de reguliere 
arbeidsmarkt. 
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awerc 
Door intensieve samenwerking tussen AwerC, de 
vakbonden,werkgevers en Werkplein Baanzicht, zijn 35 
AwerC medewerkers met ingang van 1 januari 2015 
verzekerd van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 
Dit betekent baanbehoud voor het merendeel van de 
werknemers AwerC. In 2014 heeft de afbouw voor Aa en 
Hunze € 97.722, voor Assen € 590.059,- en voor Tynaarlo 
€ 57.111,- gekost.

De medewerkers waren tot 1 januari 2015 in dienst 
van AwerC en vanuit daar gedetacheerd bij diverse 
organisaties. Door het stopzetten van de subsidie per 
1 januari 2015 is voor alle medewerkers collectief ontslag 
aangevraagd. Met een goed en doordacht Sociaal Plan is 
het gelukt om 35 van de 52 medewerkers te begeleiden 
naar regulier betaald werk. Het gaat onder andere om 
functies als conciërge, schoolassistent of medewerker 
peuterspeelzaal. Vanaf het begin is de gezamenlijke inzet 
baanbehoud voor de AwerC medewerkers geweest. Om 
dit mogelijk te maken konden werkgevers gebruik maken 
van een loonkostensubsidie van 70% en een dubbele 
beëindigingsvergoeding om de loonkosten tijdelijk aan te 
vullen. Gelukkig hebben veel werkgevers daar gebruik van 
gemaakt. 

Henny* is in april 2014 in de uitkering gekomen. 
Haar motivatie is goed, alleen komt ze er maar niet 
tussen op de arbeidsmarkt. Ze heeft ervaring in de 
administratie en de horeca. In gesprekken met haar 
coach van Werkplein Baanzicht is ze gestimuleerd 
om een baan te aanvaarden in een andere 
beroepsrichting, namelijk de vleesproductie. Hier liet 
ze zich op een goede manier zien, alleen werkte ze 
maar erg weinig uren. Ze was erg enthousiast over de 
door Werkplein Baanzicht gegeven workshop Jobhunt. 
Het was prettig om met andere werkzoekenden te 
zijn en tips te krijgen voor het zoeken naar vacatures. 
Bij het nabespreken van de sollicitatie-activiteiten 
werd duidelijk dat ze bij gesprekken telkens een 
goede indruk achterliet en het steeds net niet werd. 
Motiverende gesprekken hielden haar actief en 
positief. In oktober 2014 kwam de vacature voor 
kantinemedewerkster bij een opleidingsinstituut 
voorbij. Ze werd door haar coach voorgesteld en ze 
zijn dezelfde dag nog bij de werkgever langs geweest. 
De verwachtingen zijn doorgesproken en Henny 
mocht dezelfde dag nog beginnen. Halverwege de 
proefplaatsing is er geëvalueerd. Henny vond het leuk 
en de werkgever was erg tevreden. Na 3 maanden 
op proef heeft zij nu een arbeidsovereenkomst van 36 
uur per week voor de duur van een jaar!

*Deze naam is gefingeerd

Ondernemers
Ondernemers kunnen kiezen of zij gebruik willen maken 
van onze dienstverlening. Dat betekent dat wij, willen wij 
voor hen interessant zijn, onderscheidend moeten zijn in 
onze dienstverlening en ons aanbod. Wij werken bewust 
nauw samen met verschillende uitzendorganisaties zoals 
AB Oost, MF, Abiant, Timing en Start People. In de praktijk 
blijkt namelijk dat wij complementair aan elkaar zijn. 
Wij kennen onze klanten goed, hebben geen specifieke 
branche waar wij voor werken en hebben een goede 
mix van instrumenten tot onze beschikking. Deze leiden 
er toe dat wij onze klanten aantrekkelijk kunnen maken 
voor werkgevers. Uitzendorganisatie zijn juist vaak wel 
gespecialiseerd en dat maakt samenwerking interessant. 

marktbewerkingsplan
Wij hebben een gezamenlijke ondernemersbenadering 
met Alescon en de afdeling Economische Zaken van 
de gemeente Assen, het “Ondernemers Service Team”. 
Samenwerken op het gebied van werkgeversbenadering 
past in onze visie om werkgevers te ontzorgen. Als 
het goed gaat met de ondernemers, dan gaat het 
goed met de werkgelegenheid. Gaat het goed met de 
werkgelegenheid, dan zijn er meer uitstroomkansen 
voor onze klanten. Regio Noord-Drenthe is een 
arbeidsintensieve regio qua werkgeversbenadering. 
Wij zijn volwaardig HR partner bij ondernemers, 
ontsluiten vacatures voor al onze doelgroepen, promoten 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en brengen 
ons aanbod onder de aandacht bij werkgevers.

Wij hebben in 2014 gezamenlijk bijeenkomsten voor 
werkgevers en werkzoekenden georganiseerd, zoals 
banenmarkten en de Speed-Meet. Wij waren aanwezig 
en presenteerden ons gezamenlijk naar buiten toe bij de 
bedrijvencontactdagen en andere netwerkmogelijkheden 
zoals parkmanagement en de Commerciële Club Assen.

Hiernaast enkele voorbeelden waar deze succesvolle 
samenwerking uit is gebleken.
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complies
Het bedrijf Complies is in 2014 verhuisd van Assen 
naar Tynaarlo. Zij zochten aanpakkers, maar konden 
via commerciële partijen geen geschikte kandidaten 
vinden. Vervolgens is Werkplein Baanzicht benaderd. Wij 
hebben voortvarend kandidaten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aangeboden. De accountmanagers hebben 
de kandidaten letterlijk meegenomen naar de werkgever. 
Zij hebben vervolgens de kans gekregen om zich te 
bewijzen. Deze medewerkers hebben geholpen het hele 
pand te verbouwen en hebben door goed functioneren 
bijna allemaal een arbeidscontract gekregen van minimaal 
3 maanden tot zelfs jaarcontracten in uiteenlopende 
functies. De samenwerking heeft tot op heden maar liefst 
10 plaatsingen opgeleverd. 

Aangezien er ook een aantal jongeren betaalde banen 
heeft gekregen, heeft dit ook landelijke publiciteit 
gehaald en is er een filmpje gemaakt in opdracht 
van Mirjam Sterk, ambassadeur van de bestrijding 
jeugdwerkloosheid. Hierin vertelt de werkgever 
zelf over de goede relatie en samenwerking met 
Werkplein Baanzicht (https://www.youtube.com/
watch?v=HwKWvSugQW0). 

Bonte wever
Wij onderhouden al jarenlang een goede relatie met de 
Bonte Wever. De Bonte Wever zocht medio november 
2014 schoonmaakmedewerkers. Schoonmaakwerk is voor 
een deel van onze klanten een uitgelezen kans om weer 
aan het werk te komen omdat de functie eisen goed 
aansluiten bij hun profiel. Als first supplier hebben wij 
ruim 20 klanten bemiddeld bij De Bonte Wever.

social Partnership Productiebedrijven (sPs)
Ook in 2014 hebben wij deelgenomen aan het SPS. 
Grote werkgevers zoals Burgerhout, Ziengs, Faber 
Pallets, Swedish Match, Animo en de Energiewacht 
nemen hieraan deel. De bedrijven delen voor hen 
belangrijke informatie met elkaar, kopen waar dat 
voor hen past gezamenlijk dienstverlening in, zoals 
uitzenduren en gebruiken ons als HRM partner bij 
personele vraagstukken. Wij organiseren en begeleiden 
de periodieke bijeenkomsten. 

Het Werken aan Werk project bij het SPS bedrijf 
Burgerhout, maker van cv kachelpijpen, is in 2014 
voortgezet. Kenmerkend voor het duurzame partnerschap 
is dat dit project niet alleen loopt sinds 2007 maar dat er in 
2014  ook een nieuwe meerjarige overeenkomst is gesloten 
voor de duur van 2 jaar met een optie voor nog een jaar. In 
2014 zijn 30 klanten van ons uitgestroomd via dit project.

Met Animo, een landelijke speler in bedrijfskoffie 
automaten, is in 2014 het idee ontstaan om een plek te 
creëren waar klanten van ons kennis kunnen maken met 
productiewerk. In samenwerking met MF uitzendbureau 
is vervolgens gerealiseerd dat bij concrete interesse, 
klanten bemiddeld kunnen worden naar productiewerk bij 
andere organisaties. Hierdoor zijn 5 klanten uitgestroomd.

srOi
In het laatste kwartaal van 2014 heeft Werkplein Baanzicht 
vanuit partnerschap een extra rol op zich genomen bij 
de invulling van de SROI. Met de bouwbedrijven die 
momenteel gegunde werken van de gemeente Assen 
uitvoeren of binnenkort gaan uitvoeren, zijn diverse 
gesprekken geweest over de invulling van de SROI. 
In 2014 zijn 20 mensen (Aa en Hunze 3, Assen 16 en 
Tynaarlo 1) ingezet op SROI projecten.

De invulling van de SROI is in overleg tussen de gemeente 
Assen, de bouwbedrijven en Werkplein Baanzicht verruimd 
met de mogelijkheid om de SROI gedeeltelijk in te vullen 
met Werk Ontwikkel Plekken (verder: WOP) tegen een 
fictieve waarde. 

Een belangrijke voorwaarde om de WOP te mogen 
aanbieden is dat een WOP pas kan worden gegenereerd als 
sprake is van reguliere plaatsing vanuit het klantenbestand 
van Werkplein Baanzicht of vanuit WERKpunt!. Deze 
voorwaarde zorgt ervoor dat de SROI-plichtige partijen 
groot belang hebben om de SROI-invulling lokaal (binnen 
ons werkgebied) en vanuit de gemeentelijke doelgroep in 
te vullen. Hoewel het convenant waarin deze afspraken zijn 
opgenomen nog moet worden ondertekend, wordt er in de 
praktijk al wel conform dit convenant gehandeld.

Na verruiming van de SROI mogelijkheden zijn vanaf 2015 
in totaal 5 personen geplaatst op reguliere vacatures en 
worden 3 personen begeleid op een werkontwikkelplek.

Begin 2013 is Ronald* bij Werkplein Baanzicht 
opgenomen in een intensief individueel 
ontwikkeltraject. In nauwe samenwerking met andere 
ketenpartners zijn psychische problemen aangepakt 
en door middel van “e-coaching” gedurende het hele 
proces is Ronald gestimuleerd om weer in zijn kracht te 
komen en zijn netwerk in te gaan zetten.

Ronald heeft uiteindelijk via zijn netwerk een werkgever 
gevonden die hem een kans wilde bieden. Door 
contact tussen deze werkgever, onze coach en Ronald 
is een afspraak tot stand gekomen dat Ronald enkele 
maanden voor 2 dagen in de week arbeidsritme 
kon opdoen en zijn vaardigheden kon hervinden. 
De werkzaamheden waren divers van aard en er 
was weinig druk waardoor de “gewenning” niet te 
intensief was. Ronald pakte alles goed op en heeft 
in zeer korte tijd zijn kwaliteiten onder de aandacht 
weten te brengen van de werkgever. Na 2 maanden 
heeft Ronald een dienstverband gekregen waarmee hij 
uitkeringsonafhankelijk is geworden en dat past bij zijn 
niveau (MBO+/HBO). Dit resultaat is een optelsom van 
goede coaching vanuit Werkplein Baanzicht, een goede 
begeleiding door de werkgever en niet in de laatste 
plaats de inzet van Ronald zelf.

*Deze naam is gefingeerd
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de drentse ZaaK

De Drentse Zaak is een coöperatieve vereniging die 
door ons is opgericht samen met lokale ondernemers. 
De missie van de Drentse Zaak is sinds oktober 2011 
om de slagingskans van (startende) ondernemers in 
Drenthe te vergroten. De Drentse Zaak doet dit door alle 
dienstverlening voor deze groep centraal te organiseren, 
door werkplekken aan te bieden, startende en 
gevestigde ondernemers samen te brengen, gezamenlijk 
commerciële activiteiten te organiseren, door een 
netwerkomgeving aan te bieden en door de “huiskamer” 
te zijn voor ondernemers. Vanaf 2014 worden er 
geen middelen uit het participatiebudget  gebruikt ter 
ondersteuning van De Drentse Zaak. De Drentse Zaak 
geeft ruimte aan werkontwikkelplaatsen in de horeca, 
de receptie en de schoonmaak. Dit zijn belangrijke 
uitstroomrichtingen voor onze klanten. Deze plaatsen 
fungeren als opstap hiernaartoe. In 2014 zijn 9 van de 11 
mensen die een werkontwikkelplaats hebben vervuld 
begeleid naar regulier werk.

Karin* heeft een Wajong uitkering en is herstellende 
van een ernstige ziekte. Zij werd begeleid door de 
GGZ Drenthe. In de Drentse Zaak is zij gestart op 
een WOP en heeft rustig aan haar uren kunnen 
opbouwen. Inmiddels heeft zij regulier werk voor 
32 uur per week en daar is zij nog steeds trots op!

*Deze naam is gefingeerd

De Drentse Zaak bestond in 2014  drie jaar. Omdat de 
normale doorlooptijd van een startende ondernemer die 
gebruik maakt van het Bbz2004 drie jaar is, hebben wij 
in 2014 een goed kwalitatief onderzoek gedaan naar de 
resultaten. Hieruit blijkt dat het slagingspercentage bij 
de start van De Drentse Zaak op 35% lag en dat deze 
in 2014 verdubbeld is bijna 70%. Van de 90 starters 
hebben er 56 een goedlopend bedrijf waarbij ze geen 
ondersteuning van ons meer nodig hebben. Dat mag 
succesvol genoemd worden.

Bbz2004
Wij voeren in de Drentse Zaak het Bijstandsbesluit 
zelfstandigen (Bbz2004) uit. Dit is een regeling die starten 
als ondernemer vanuit de bijstand mogelijk maakt. Het 
is tevens een ondersteuningsregeling voor ondernemers 
uit het MKB die in zwaar weer verkeren. In 2014 is een 
nieuwe doelgroep aangeboord, de deeltijd ondernemers.  
Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering die voorzichtig 
voor zichzelf zijn begonnen. Met ondersteuning vanuit 
de Drentse Zaak worden zij begeleid in hun eerste 
stappen naar ondernemerschap. Wanneer dit concrete 
vormen krijgt qua aard en omvang worden zij verder 
begeleid vanuit het Bbz2004. In 2014 zijn er 62 deeltijd 
ondernemers actief  waarvan de doelstelling is dat zij 
in 2015 de keuze maken naar daadwerkelijk zelfstandig 
ondernemerschap.

Het deeltijdondernemerschap is als nieuwe kansrijke 
doelgroep opgepakt door Divosa. Een aantal 
koplopergemeenten, waaronder Werkplein Baanzicht, 
gaan de aanpak voor deze doelgroep samen met Divosa 
uitwerken.
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Ook in 2014 hebben wij gezorgd dat het aantal 
uitkeringsgerechtigden zo beperkt mogelijk is gebleven. 
Wij hebben dit gedaan door streng aan de poort te zijn 
en veel aandacht te geven aan preventie. Door goede 

De instroom in Aa en Hunze en Tynaarlo laat een dalende 
tendens zien. Om de instroom te beperken hebben wij 
onder andere gebruik gemaakt van de wachttijd van vier 
weken bij jongeren tot 27 jaar en hebben wij jongeren 
direct na hun opleiding door laten stromen naar een 
vervolgopleiding of naar werk. 

voorlichting voorkomen wij onterechte aanvragen. Bij 
risicovolle aanvragen wordt Handhaving direct betrokken. 
Alleen rechthebbenden ontvangen een uitkering en wij 
zetten fors in op fraudedetectie. 

Voor 2014 was onze ambitie om € 8 miljoen opbrengst 
door instroombeperking te behalen. Wij hebben een totale 
“opbrengst instroombeperking” gerealiseerd van € 8,41 
miljoen. Met deze opbrengst laten wij zien hoeveel lager 
de uitkeringslasten zijn door onze interventie. Deze cijfers 
hebben dus geen relatie met de begroting 2014.

aantallen instrOOm 

aa en hunze

instroom 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 realisatie 2014

< 27 jaar 14 10 14 8 46

>= 27 jaar 47 41 33 35 156

totaal instroom 61 51 47 43 202

assen

instroom 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 realisatie 2014

< 27 jaar 69 71 55 68 263

>= 27 jaar 187 158 179 183 707

totaal instroom 256 229 234 251 970

tynaarlo

instroom 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 realisatie 2014

< 27 jaar 21 21 8 9 59

>= 27 jaar 40 46 41 28 155

totaal instroom 61 67 49 37 214

1.2 instroombeperking en handhaving

Werkplein Baanzicht | Jaarverslag 2014
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aantallen instrOOmBePerKing en OPBrengst

totaal opbrengst 
instroombeperking tot en 
met december 2014

aa en hunze assen tynaarlo

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag
*€1.000

aantal Bedrag
*€1.000

Streng aan de poort 90 916 601 6.066 99 998

Hoogwaardig handhaven
instroombeperking

6 60 30 302 7 70

totaal 96 976 631 6.368 106 1.068

In de bovenstaande tabellen staan onze resultaten op het 
gebied van instroombeperking inclusief de indicatieve 
besparing die dit oplevert op de uitkeringen 
(BUIG-budget). Deze indicatieve besparingen 
beschouwen wij als onze “opbrengst”. Zonder onze inzet 
zouden de gemeenten bovenstaande bedragen aan extra 

uitkeringskosten kwijt zijn. Voor het berekenen van deze 
opbrengst gaan wij ervan uit dat klanten gemiddeld 9 
maanden geen gebruik maken van een uitkering. In 2014 
hebben wij 37% van de aanvragen levensonderhoud bij 
de poort tegengehouden. Dit is een toename van 3% ten 
opzichte van 2013.
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aa en hunze
streng aan de poort 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Jongeren die na 
wachttijd niet 
verschijnen

15 152 6 61 4 40 7 71 32 324 

Ingetrokken aanvragen 
incl. BBS

4 40 12 121 9 95 10 101 35 357 

Afgewezen aanvragen 7 71 7 71 5 53 4 40 23 235 

totaal streng aan de 
poort

26 263 25 253 19 189 21 212 90 916

assen
streng aan de poort 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Jongeren die na 
wachttijd niet 
verschijnen

113 1.141 39 394 20 202 53 533 225 2.271 

Ingetrokken aanvragen 
incl. BBS

32 323 49 495 70 706 72 729 223 2.253 

Afgewezen aanvragen 52 525 29 293 39 392 33 329 153 1.540 

totaal streng aan de 
poort

197 1.990 117 1.182 129 1.300 158 1.592 601 6.063

tynaarlo
streng aan de poort 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Jongeren die na 
wachttijd niet 
verschijnen

17 172 3 30 3 30 8 81 31 313 

Ingetrokken aanvragen 
incl. BBS

5 51 16 162 11 108 11 111 43 432 

Afgewezen aanvragen 8 81 6 61 6 60 5 51 25 253 

totaal streng aan de 
poort

30 304 25 253 20 198 24 242 99 998

instrOOmBePerKing streng aan de POOrt

Werkplein Baanzicht | Jaarverslag 2014
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aa en hunze
hoogwaardig 
handhaven 
instroombeperking

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Niet toegekende 
uitkeringen

2 20 1 10 1 10 4 40 

Door huisbezoek niet 
toegekende uitkeringen

1 10 1 10 2 20 

totaal hoogwaardig 
handhaven

2 20 2 20 2 20 6 60 

assen
hoogwaardig 
handhaven 
instroombeperking

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Niet toegekende 
uitkeringen

15 152 4 40 1 10 2 20 22 222 

Door huisbezoek niet 
toegekende uitkeringen

2 20 4 40 1 10 1 10 8 80 

totaal hoogwaardig 
handhaven

17 172 8 80 1 20 3 30 30 302 

tynaarlo
hoogwaardig 
handhaven 
instroombeperking

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Niet toegekende 
uitkeringen

2 20 1 10 1 10 1 10 5 50 

Door huisbezoek niet 
toegekende uitkeringen

1 10 1 10 2 20 

totaal hoogwaardig 
handhaven

2 20 2 20 2 20 1 10 7 70 

instrOOmBePerKing dOOr hOOgwaardig handhaven
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1.3 uitstroombevordering en handhaving

Zakgeldklant 
224 (7,7%)

Klant opgenomen 
in zorginstelling
224 (7,7%)

wij verstrekken 
alleen zak- en 
kleedgeld

totaal aantal 
2.896
waarvan
834 (28,8%) 
met een inkomen 
naast de uitkering 
en 190 (6,6%) 
klanten met 
vrijwilligerswerk

matchklant en 
Ontwikkelklant

1.294 (44,7%)

matchklant en 
Ontwikkelklant met 
verdiencapaciteit 
van meer dan 80% 
van het wettelijke 
minimumloon

814 (28,1%)

totaal subindeling Klanttypering actie

< € 300 uitkering 

87 (3,0%)

Klant met mogelijk-
heden tot beperkte 

arbeid 160 (5,5%)

aan het werk voor 
bruto-marge vergoe-
ding of vrijwilligerswerk

Klant met 
begeleiding 
door zorg- en/of 
welzijnpartij

582 (20,1%)

Zorg- of 
welzijnspartij 
leidend, wij 
faciliteren

Participatieklant 
(verdiencapaciteit 
is minder dan 50% 
van het wettelijke 
minimumloon)

1.291 (44,6%)

matchklant en 
Ontwikkelklant met 
verdiencapaciteit 
ligt tussen de 
50% en 80% van 
het wettelijke 
minimumloon

480 (16,6%)

aan het werk bij 
reguliere werkgever 
met of zonder 
ondersteuning

OF

aan het werk voor 
verdiencapaciteit

OF

deelname 
voorzieningen 
(projecten)

Klant op maximaal 
participatieniveau 
(met & zonder 
inkomen)

636 (21,9%)

wij verstrekken 
alleen uitkering, en 
houden vinger aan 
de pols

indeling wwB klanten (inclusief iaow en iaoz)
aa en hunze, assen en tynaarlo op 31-12-2014
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totale opbrengst
2014

aa en hunze assen tynaarlo

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Uitstroombevordering 80 808 414 4.182 95 958

Hoogwaardig handhaven 
uitstroombevordering 

35 152 203 1.127 32 182

Lik-op-stuk 20 22 146 138 35 32

totaal 135 982 763 5.447 162 1.172

aantallen uitstrOOmBevOrdering 
en OPBrengst

Wij hebben actief ingezet op uitstroombevordering 
en handhaving. Onze ambitie was voor 2014 een 
“opbrengst” van € 7 miljoen en deze ambitie hebben 
wij gehaald. Over 2014 hebben wij in totaal € 7,6 miljoen 
bespaard aan uitkeringskosten. Met deze opbrengst laten 
wij zien hoeveel lager de uitkeringslasten zijn door onze 
interventie. Deze cijfers hebben dus geen relatie met de 
begroting 2014.

aa en hunze
uitstroombevordering 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Terug naar school 2 20 1 10 5 51 8 81 

Gehele uitstroom naar 
werk < 27jr

4 40 7 71 2 20 5 51 18 182 

Gehele uitstroom naar 
werk >= 27jr

7 71 28 283 9 91 10 101 54 546 

totaal 
uitstroombevordering

13 131 36 364 16 162 15 152 80 809

assen
uitstroombevordering 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Terug naar school 18 182 1 10 30 303 4 40 53 535 

Gehele uitstroom naar 
werk < 27jr

17 172 28 283 13 131 19 192 77 778 

Gehele uitstroom naar 
werk >= 27jr

59 596 110 1.111 67 677 48 485 284 2.869 

totaal 
uitstroombevordering

94 950 139 1.404 110 1.111 71 717 414 4.182
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tynaarlo
uitstroombevordering 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Terug naar school 3 30 13 131 1 10 17 171 

Gehele uitstroom naar 
werk < 27jr

3 30 4 40 5 51 3 30 15 151 

Gehele uitstroom naar 
werk >= 27jr

16 162 12 121 20 202 15 152 63 637 

totaal 
uitstroombevordering

22 222 16 161 38 384 19 192 95 959

Er is een stijging van het aantal jongeren dat weer terug 
naar school gaat. In 2013 zijn 46 jongeren weer terug naar 
school gegaan, in 2014 zijn 78 jongeren uitgestroomd 
naar school. 
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aa en hunze
lik-op-stuk 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Totaal maatregelen 
m.u.v. niet nakomen 
arbeidsplicht en 
re-integratie

2 2 

Maatregel niet nakomen 
arbeidsplicht en 
re-integratie

2 5 6 4 1 1 2 1 11 11 

Boetes 2 5 5 6 7 11 

totaal lik-op-stuk 4 10 13 10 1 1 2 1 20 22 

assen
lik-op-stuk 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Totaal maatregelen 
m.u.v. niet nakomen 
arbeidsplicht en 
re-integratie

4 2 20 6 1 2 2 27 10 

Maatregel niet nakomen 
arbeidsplicht en 
re-integratie

10 38 35 13 12 6 11 5 68 62 

Boetes 19 37 14 14 8 11 10 4 51 66 

totaal lik-op-stuk 33 77 69 33 21 17 23 11 146 138 

tynaarlo
lik-op-stuk 1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Totaal maatregelen 
m.u.v. niet nakomen 
arbeidsplicht en 
re-integratie

2 1 4 4 6 5 

Maatregel niet nakomen 
arbeidsplicht en 
re-integratie

3 6 6 3 4 2 4 1 17 12 

Boetes 3 5 4 8 4 2 1 0 12 15 

totaal lik-op-stuk 8 12 14 15 8 4 5 1 35 32 

uitstrOOmBevOrdering dOOr 
“liK OP stuK” 
In 2014 hebben wij een consequent “lik-op-stuk” 
beleid gevoerd. Wij hebben een streng maar rechtvaardig 
maatregelenbeleid toegepast, waarbij rekening werd 
gehouden met de mate van verwijtbaarheid. 

Ook hebben wij boetes opgelegd als klanten fraudeerden 
en ten onrechte een uitkering ontvingen. Er is in 2014 
fors geïnvesteerd in het coachen van medewerkers om 
maatregelwaardig gedrag snel te herkennen. 
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aa en hunze
uitroombevordering
hoogwaardig 
handhaven

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Normwijziging uitkering 2 5 9 3 6 15 7 18 24 41 

Beëindigde uitkeringen 2 20 1 10 6 61 2 20 11 111 

totaal 
uitstroombevordering 

4 25 10 13 12 76 9 38 35 152 

assen
uitroombevordering
hoogwaardig 
handhaven

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Normwijziging uitkering 18 45 11 28 43 109 50 126 122 308 

Beëindigde uitkeringen 16 162 6 61 45 455 14 141 81 819 

totaal 
uitstroombevordering 

34 207 17 89 88 564 64 267 203 1.127 

tynaarlo
uitroombevordering
hoogwaardig 
handhaven

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

Normwijziging uitkering 3 8 2 5 7 18 8 20 19 51 

Beëindigde uitkeringen 3 30 1 10 7 71 2 20 13 131 

totaal 
uitstroombevordering 

6 38 3 15 14 89 10 40 32 182 

uitstrOOmBevOrdering dOOr 
handhaving 
Fraudedetectie en opsporing hebben voor ons een 
hoge prioriteit. Daarnaast zijn wij continu bezig om 
de effectiviteit en efficiëntie rondom handhaven te 
verbeteren. Voor de berekening van de besparing van 

een door fraudedetectie gewijzigde (uitkerings)norm, 
hanteren wij een percentage van 25%. De bedragen die 
staan vermeld bij de maatregelen zijn werkelijke bedragen 
per gemeente.
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uitstrOOmBevOrdering ZelFstandigen

aa en hunze
uitstroombevordering 
zelfstandigen

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

BUIG klanten 
doorgestroomd naar 
Bbz2004

1 10 1 10 

totaal 
uitstroombevordering 
zelfstandigen

1 10 1 10 

assen
uitstroombevordering 
zelfstandigen

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

BUIG klanten 
doorgestroomd naar 
Bbz2004

3 30 3 30 6 60 

totaal 
uitstroombevordering 
zelfstandigen

3 30 3 30 6 60 

dOOrlichting handhaving
In 2014 hebben wij de voorraad fraudezaken laten 
doorlichten door een extern bureau met als doel 
nog “slimmer” te handhaven. Deze doorlichting is 
inmiddels afgerond. De aanbevelingen die in dit kader 
zijn gegeven hebben wij omarmd en worden in 2015 
geïmplementeerd. Deze aanbevelingen liggen in de sfeer 
van verdeling capaciteit en werkaanbod, rolverdeling, 
structuur, prioritering en cultuuraspecten. 

themaOnderZOeKen
Themaonderzoeken richten zich op risicovolle 
klantgroepen. In 2014 hebben wij met succes drie 
themaonderzoeken uitgevoerd. Wij zijn verheugd over 
de uitkomsten van de gevoerde onderzoeken in 2014 en 
hebben de risico’s kennelijk goed ingeschat. Gezien de 
uitkomsten overwegen wij de onderzoeken in 2015 te 
herhalen. 

Het eerste onderzoek betrof een onderzoek naar klanten 
die tenminste 1 jaar te maken hebben met beslaglegging 
en/of inhoudingen op de uitkering. Wij hebben onderzocht 
hoe klanten in een dergelijke financiële situatie hebben 
kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Bij 33% van 

de onderzochte groep is geconstateerd dat de regels in 
mindere of meerdere mate werden overtreden. Dat heeft 
in 2 zaken geleid tot het beëindigen van de uitkering. 
Daarnaast zijn 3 zaken nog in onderzoek bij de Sociale 
Recherche.

Het tweede onderzoek betrof een onderzoek naar het 
nakomen van de inlichtingenverplichting als het gaat 
om melding en de duur van verblijf in het buitenland. 
Voorafgaand aan dit onderzoek hebben wij een 
uitgebreide voorlichtingscampagne gehouden. Het 
onderzoek heeft geleid tot diverse beëindigingen en 
terugvorderingen met een besparing van € 156.419 aan 
uitkeringskosten.

Het derde onderzoek betrof een onderzoek naar grijs 
werken in de horeca. Onderzocht is of de door de klant 
opgegeven gewerkte uren overeenkomen met de 
daadwerkelijk gewerkte uren. Het vermoeden dat de 
regels op dit vlak werden overtreden bleek gegrond. Het 
resultaat was dat van 25% van de onderzochte klantgroep 
van 12 personen de uitkering lager kon worden 
vastgesteld. Hier bleken de inkomsten namelijk hoger te 
zijn dan daadwerkelijk opgegeven.
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tynaarlo
uitstroombevordering 
zelfstandigen

1e kw. 2014 2e kw. 2014 3e kw. 2014 4e kw. 2014 realisatie 2014

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

aantal Bedrag 
*€1.000

BUIG klanten 
doorgestroomd naar 
Bbz2004

1 10 1 10 2 20 

totaal 
uitstroombevordering 
zelfstandigen

1 10 1 10 2 20 

Het aantal instromers vanuit de WWB naar de 
Bbz2004 is in 2014 sterk afgenomen (de zogenaamde 
préstarters). Tegelijk hebben wij in 2014 sterk ingezet 
op het begeleiden van marginaal zelfstandigen (deeltijd 
ondernemers) richting Bbz 2004. Eind 2014 zijn 62 klanten 
als marginaal zelfstandige actief. De uitstroomeffecten 
hiervan zullen wij pas in 2015 gaan zien.

gedeelteliJKe uitstrOOm
Naast onze inzet op instroombeperking en uitstroom-
bevordering proberen wij onze budgetten te beheersen 
door in te zetten op inkomsten uit deeltijd arbeid. 

Dit is voor ons een belangrijk middel om de 
uitkeringskosten zo laag mogelijk te houden. Tevens leidt 
dit tot participatie. Het gaat meestal om klanten die niet 
volledig kunnen werken en de uitkering als aanvulling op 
hun salaris hebben. Op dit moment heeft ruim 28% van 
onze klanten een dergelijke aanvulling. Dit is bijna een 
verdubbeling ten opzichte van 2013. De totale besparing 
bedraagt over 2014 ongeveer € 2,8 miljoen. 
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assen
Participatiebudget
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

Participatiebudget 2014 re-integratie 4.386 4.009 3.702 3.702

Participatiebudget 2014 inburgering 230 0

Overschot re-integratie 2013 739 704 704

Overschot inburgering 2013 506 515 515

totale baten 5.861 4.009 4.922 4.922 913

lasten

Uitgaven re-integratie 4.432 4.009 4.299 4.702

Uitgaven inburgering 222 150 91

totale lasten 4.655 4.009 4.449 4.793 -784

subtotaal 1.206 0 473 129 129

Gemeentelijke bijdrage -1.206 0 -473 -129 -129

saldo 0 0 0 0 0

btw 109 165

ParticiPatieBudget
In onderstaande tabellen is weergegeven wat de 
financiële resultaten zijn voor re-integratie en inburgering. 
Net als in voorgaande jaren en volgens afspraak met 
de gemeenten is aan het einde van het jaar berekend 
wat de financiële ruimte is om bedrijfsvoeringkosten te 
financieren uit het Participatiebudget1. 

Zoals uit de tabel blijkt is het Participatiebudget 
volledig benut. Er is voor € 22.000 gedekt aan 
bedrijfsvoeringskosten.

aa en hunze
Participatiebudget
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

Participatiebudget 2014 re-integratie 678 585 568 568

Participatiebudget 2014 inburgering 17

Overschot re-integratie 2013 213 182 182

Overschot inburgering 2013 -10 -11 -11

totale baten 898 585 739 739 154

lasten

Uitgaven re-integratie 710 585 712 728

Uitgaven inburgering 17 15 11

totale lasten 727 585 727 740 -155

subtotaal 171 0 12 -1 -1

Gemeentelijke bijdrage -171 0 -12 1 1

saldo 0 0 0 0 -1

btw 25 107

1   Dit is mogelijk omdat wij bovenwettelijke taken uitvoeren die gefinancierd mogen 
worden uit het participatiebudget als er ruimte is. Deze ruimte was er in 2014. 
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Ten opzichte van de prognose 30-09-2014 heeft de 
gemeente Assen ruim € 400.000 meer uitgegeven 
dan verwacht. Deze stijging is te verklaren doordat de 
hoogte van de kosten voor de afbouwregeling van AwerC 
ten tijde van de prognose nog niet bekend waren. Het 
overschot dat wel inzichtelijk was, is gebruikt voor deze 
afbouwregeling.

tynaarlo
Participatiebudget
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

Participatiebudget 2014 re-integratie 573 527 550 550

Participatiebudget 2014 inburgering 39

Overschot re-integratie 2013 215 200 200

Overschot inburgering 2013 -30 -44 -44

totale baten 796 527 707 706 179

lasten

Uitgaven re-integratie 594 527 491 546

Uitgaven inburgering 52 25 29

totale lasten 646 527 516 575 -48

subtotaal 150 0 191 131 131

Gemeentelijke bijdrage -150 0 -191 -131 -131

saldo 0 0 0 0 0

btw 12 35

Werkplein Baanzicht | Jaarverslag 2014
25



ZelFstandigen (BBZ2004)

aa en hunze
Zelfstandigen Bedragen * € 1.000 rekening 

2013
Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

Budget 200 237 115

Debiteuren ontvangsten 116 143 150

totale baten 316 531 380 265 -266

lasten

Bbz2004 uitgaven 288 186 151

Onderzoekskosten 62 52 46

Algemene kosten 0 1 1

totale lasten 350 555 239 198 357

subtotaal -34 -24 140 67 91

Gemeentelijke bijdrage 34 24 -140 -67 -91

saldo 0 0 0 0 0

btw 309

assen
Zelfstandigen Bedragen * € 1.000 rekening 

2013
Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

Budget 473 647 317

Debiteuren ontvangsten 379 409 364

totale baten 852 1.355 1.056 681 -674

lasten

Bbz2004 uitgaven 670 470 504

Onderzoekskosten 136 215 214

Algemene kosten 0 0

totale lasten 807 1.095 685 719 376

subtotaal 46 260 370 -38 -298

Gemeentelijke bijdrage -46 -260 -370 38 298

saldo 0 0 0 0 0

btw 35

Het budget wordt grotendeels bepaald door de kredieten 
die verstrekt worden. Als er minder kredieten worden 
verstrekt komt het budget automatisch lager uit. 
Ten opzichte van de prognose afgegeven in de derde 
bestuursrapportage 2014 zijn er in het vierde kwartaal 

weinig kosten gemaakt en kredieten verstrekt. Wij zijn 
tot en met het derde kwartaal ervan uitgegaan dat we de 
incassoquote zouden halen. Er is echter € 85.000 minder 
geïncasseerd dan werd verwacht. Dit heeft geresulteerd in 
een correctie op het budget.
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tynaarlo
Zelfstandigen Bedragen * € 1.000 rekening 

2013
Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

Budget 233 283 137

Debiteuren ontvangsten 138 176 158

totale baten 370 580 459 295 -285

lasten

Bbz2004 uitgaven 280 225 195

Onderzoekskosten 67 71 59

Algemene kosten 0

totale lasten 346 540 295 254 286

subtotaal 24 40 164 41 1

Gemeentelijke bijdrage -24 -40 -164 -41 -1

saldo 0 0 0 0 0

btw 12
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1.4 uitkeringen levensonderhoud

Bij het opstellen van de begroting 2014 hielden wij 
rekening met 2804 klanten. Wij hebben de omvang 
van het bestand beheersbaar kunnen houden tot 2878 
uitkeringen eind 2014. Het klantenaantal is hoger 

In Aa en Hunze is in 2014 het aantal klanten ten opzichte van 
de begroting gestegen met 19. Feitelijk hadden wij in 2014 
5 klanten meer dan in 2013. Dit is een stijging van 1,5%. 

De totale bijdrage van de gemeente Aa en Hunze is op 
begrotingsbasis uitgekomen. In het laatste kwartaal van 2014 
is een vordering op het UWV ontstaan van ruim € 175.000 
waardoor het bedrag aan nieuw ontstane debiteuren is 
gestegen.

uitgevallen dan begroot, maar de stijging van 4,2% is een 
beter resultaat dan wij hadden mogen verwachten op 
basis van de landelijke stijging van 5,5%. Dan waren wij 
uitgekomen op 2914 klanten.

aantal uitkeringen rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
31-12-2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

WWB 292 289 290

IOAW 15 21 21

IOAZ 10 10 10

Bbz2004 starters 2 3 3

subtotaal 319 308 323 324 -16

WWB zak- en kleedgeld 3 0 3 3

totaal 322 308 326 327 -19

aa en hunZe aantal uitKeringsgerechtigden

aa en hunZe uitgaven vOOr uitKeringen levensOnderhOud

uitkeringen levensonderhoud
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

BUIG-budget 3.958 4.000 4.101 4.101 101

Nieuw ontstane debiteuren 149 160 245 375 215

totale baten 4.107 4.160 4.346 4.476 316

lasten

BUIG uitkeringskosten 4.182 4.117 4.433 4.448 -331

BUIG algemene kosten 27 20 24 15 5

totale lasten 4.209 4.137 4.457 4.464 -327

subtotaal -101 23 -111 12 -11

Bijdrage gemeente 101 -23 111 -12 11

saldo 0 0 0 0 0
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In Assen is in 2014 het aantal klanten ten opzichte van de 
begroting gestegen met 50. Feitelijk hadden wij in 2014 
84 klanten meer dan in 2013. Dit is een stijging van 4,1%. 

Op begrotingsbasis  komt  het voordeel € 1.900.000 
hoger uit. Dit komt grotendeels doordat het budget ruim 
€ 1.600.000 hoger is uitgevallen dan begroot. De kosten 
liggen op begrotingsniveau.

aantal uitkeringen rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
31-12-2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

WWB 1.814 1.886 1.896

IOAW 57 56 56

IOAZ 6 9 9

Bbz2004 starters 15 12 11

subtotaal 1.892 1.923 1.963 1.972 -49

WWB zak- en kleedgeld 112 115 116 116

totaal 2.004 2.038 2.079 2.088 -50

assen aantal uitKeringsgerechtigden

assen uitgaven vOOr uitKeringen levensOnderhOud

uitkeringen levensonderhoud
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

BUIG-budget 26.835 27.113 28.763 28.763 1.650

Nieuw ontstane debiteuren 948 1.035 867 1.165 130

totale baten 27.783 28.148 29.630 29.928 1.780

lasten

BUIG uitkeringskosten 26.178 27.198 26.845 27.114 84

BUIG algemene kosten -24 50 47 15 35

totale lasten 26.154 27.248 26.892 27.128 120

subtotaal 1.629 900 2.738 2.800 1.900

Bijdrage gemeente -1.629 -900 -2.738 -2.800 -1.900

saldo 0 0 0 0 0
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In Tynaarlo is in 2014 het aantal klanten ten opzichte van de 
begroting gestegen met 5. Feitelijk hadden wij in 2014 
27 klanten meer dan in 2013. Dit is een stijging van 6,1%. 

In de begroting hebben wij een nadeel begroot van € 112.000 
uiteindelijk is er een voordeel van € 148.000 gerealiseerd. 

tynaarlO aantal uitKeringsgerechtigden

tynaarlO uitgaven vOOr uitKeringen levensOnderhOud

uitkeringen levensonderhoud
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Baten

BUIG-budget 4.876 4.927 5.291 5.291 364

Nieuw ontstane debiteuren 225 120 87 169 49

totale baten 5.101 5.047 5.378 5.459 412

lasten

BUIG uitkeringskosten 4.901 5.139 5.292 5.308 -169

BUIG algemene kosten -6 20 11 3 17

totale lasten 4.895 5.159 5.303 5.311 -152

subtotaal 206 -112 75 148 260

Bijdrage gemeente -206 112 -75 -148 -260

saldo 0 0 0 0 0

aantal uitkeringen rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
31-12-2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

WWB 298 328 327

IOAW 16 18 18

IOAZ 6 4 5

Bbz2004 starters 5 4 5

subtotaal 325 333 354 355 -22

WWB zak- en kleedgeld 111 125 109 108

totaal 436 458 463 463 -5
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deBiteuren algemeen

1.5 debiteuren en incasso
Wij vorderen alle ten onrechte verstrekte uitkeringen 
terug en incasseren snel en slim. Snel en slim incasseren 
heeft een hoge prioriteit. Als er naast een fraudevordering 
een boete is opgelegd, dan incasseren wij eerst de 
boete. Snel en slim incasseren geldt ook voor de 
verstrekte (rentedragende) geldleningen. 

In 2014 hebben wij 13% van het openstaand beginsaldo 
debiteuren binnengehaald. Door deze efficiënte incasso 

deBiteuren sPeciFieK BBZ2004 quOte
Wij financieren ondernemers bij de start of bij het 
behoud van hun bedrijf. Dit gebeurt in de vorm van een 
rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Landelijk is voor 
de inning van debiteuren een ontvangstnorm vastgesteld 

De quote is voor Aa en Hunze en Tynaarlo ruim gehaald, 
maar voor Assen niet, ondanks onze extra inspanningen in 
het jaar 2014. Wij hebben alle debiteuren actief benaderd 
en strak ingezet op zekerheden (pandrecht). Ook hebben 
wij bedrijfsbezoeken afgelegd. Ten opzichte van 2013 is het 
tekort voor Assen in 2014 wel € 25.000 lager. 

kunnen wij de voorziening “oninbare debiteuren” 
voor het jaar 2014 lager vaststellen. De voorziening 
“oninbare debiteuren” komt terug in de risico paragraaf. 
In de begroting 2014 hebben wij gemeld dat er een 
onderzoek zou worden gestart om te kijken of wij 
het incassoquotum kunnen verhogen. Dit onderzoek 
(Terugvordering op Maat) heeft plaatsgevonden. De 
verbeterpunten op het incassoproces zijn in 2014 
geïmplementeerd.

(Bbz ontvangst quote). Deze bedraagt voor ons 54,9% 
van het gemiddeld jaarlijkse bedrag aan bestedingen 
bedrijfskapitaal Bbz gedurende de afgelopen 5 jaar. 
Ten opzichte van de ontvangsten van 2013 hebben 
wij in totaal € 88.000 meer aan debiteurontvangsten 
binnengehaald.

terugvordering en incasso

Bedragen * € 1.000

aa en hunze assen tynaarlo

aantal Bedrag aantal Bedrag aantal Bedrag

Per 1 januari 2014 241 968 1.306 4.719 229 984

Nieuw opgeboekte vorderingen 526 1.839 451

Geïncasseerde bedragen -143 -610 -229

Afgeboekte vorderingen -100 -371 -129

BBZ omzetting om niet -37 -119 -70

Per 31 december 2014 255 1.214 1.254 5.458 247 1.008

lasten 
bedrijfskapitaal

Ontvangst-norm 
54,9%

Prognose 30-9-2014 rekening verschil 
norm-rekening

Aa en Hunze 75 49 97 23

Assen 312 110 227 -85

Tynaarlo 83 30 89 6

totaal 470 188 413 -56
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1.6 Kwaliteit en productiviteit

Goede dienstverlening is een voorwaarde om onze 
klanten direct op weg naar werk te helpen. Onze 
klanten hebben niet alleen plichten, maar ook rechten. 
Onze klanten mogen van ons verwachten dat wij het 
verstrekken van de uitkeringen kwalitatief goed en 
snel doen. Wij meten dit door het monitoren van onze 
servicenormen, onze afhandelingstermijnen, het aantal 
bezwaar- en beroepszaken, het aantal klachten en de 
proceskosten en dwangsommen.

servicenOrmen
In onze servicenormen geven wij aan wat onze 
klanten van ons kunnen verwachten als het gaat om 
telefonische bereikbaarheid, wachttijden bij de balie, 
beantwoording van post en e-mail, maar ook verkorte 
afhandeltermijnen. Als deze servicenorm wordt 
overschreden dan verstrekken wij een compensatie. In 
dit verantwoordingsjaar hebben wij 27 compensaties 
verstrekt. Gezien het groot aantal klantcontacten op 
jaarbasis beschouwen wij dit als minimaal.
 

aFhandelingstermiJnen
Wij hadden in 2014 de ambitie om 80% van alle 
aanvragen af te handelen binnen een termijn van vier 
weken. De wettelijke termijn is overigens maximaal 
acht weken. In 2014 hebben wij 90% van de aanvragen 
binnen vier weken afgehandeld. Landelijk ligt dit op 50%. 
In 2014 hebben wij 99% van de aanvragen binnen acht 
weken afgehandeld. Dit betekent dat wij onze ambitie 
ruimschoots hebben gehaald. 

BeZwaar
In 2014 hebben wij 173 bezwaarschriften ontvangen. 
Hiervan zijn er 93 in 2014 behandeld. Van deze 93 
bezwaren zijn er 48 al dan niet na een mediationgesprek 
ingetrokken. Wij hebben 20 bezwaarschriften direct 
gegrond verklaard. 

BerOeP
Beroep en hoger beroep zijn de vervolgprocedures 
als onze klanten het niet eens zijn met het besluit 
op het bezwaarschrift. Dit zijn langdurige procedures 
(gemiddelde duur is twee jaar). In 2014 zijn procedures 
afgerond die betrekking hebben op voorgaande jaren. In 
2014 zijn in totaal 32 beroepszaken afgehandeld en 26 
zaken zijn nog in behandeling. Van de 32 beroepszaken 
waren er in 2014 7 gegrond. Dit kwam deels door 
uitvoering van de Fraudewet die naar later bleek door de 
rechtspraak en de Nationale Ombudsman als te streng 
werd aangemerkt.
 

Klachten
In 2014 hebben wij 27 klachten afgehandeld. Hiervan zijn 
er 5 gegrond verklaard. Dit is 2 minder dan in 2013.
 

PrOcesKOsten
Wij zijn verplicht proceskosten te vergoeden als een 
bezwaarschrift of (hoger) beroep gegrond verklaard 
wordt. In totaal is in 2014 een bedrag van € 21.000 aan 
vergoedingen en proceskosten uitbetaald. 

ingeBreKestelling en dwangsOm
Er zijn in 2014 zes ingebrekestellingen geweest die tijdig 
zijn hersteld. Opvallend was dat een groot deel van deze 
ingebrekestellingen veroorzaakt werd door de WOB (Wet 
Openbaarheid van Bestuur) verzoeken, waarbij wij al wel 
gehoor hadden gegeven aan het verzoek. 
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de regelingen die onder activering en meedoen vallen 
zijn de bijzondere bijstand, de langdurigheidstoeslag, 
de meedoenpremies, de witgoedregeling van de 
gemeenten assen en tynaarlo en de collectieve 
zorgverzekering.

armOedeBestriJding
Armoedebestrijding heeft vanwege de crisis de laatste 
jaren extra aandacht gekregen. Om armoede tegen te 
gaan, zorgen wij dat het niet-gebruik zo laag mogelijk is. 
Dit hebben wij gedaan door in 2014 actief voorlichting te 
geven over alle inkomensondersteunende regelingen. 
Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van publicaties via 
onze website, van foldermateriaal, van social media en wij 
hebben bijeenkomsten georganiseerd voor intermediairs 
en partners. Daar waar mogelijk hebben wij gebruik 
gemaakt van automatische continuering van regelingen 
om de drempel voor klanten te verlagen.

BeschermingsBewind
Met ingang van 1 januari 2014 komen klanten eerder in 
aanmerking voor beschermingsbewind. Bij bekendmaking 
van deze verruiming is door de VNG en Divosa 
aangegeven dat de kosten  zouden kunnen gaan stijgen. 
Dit geldt ook voor de Drentsche Aa gemeenten. 
 

BiJZOndere BiJstand
Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor kosten 
ontstaan door bijzondere omstandigheden. De 
inkomensgrens voor bijzondere bijstand ligt op 120% 
van de bijstandsnorm. Voor de categoriale bijzondere 
bijstand en meedoen is de inkomensgrens 110%. Er 
gelden tevens vermogensgrenzen en er mag geen andere 
(voorliggende) voorziening zijn waaruit deze bijzondere 
kosten vergoed kunnen worden. 

langdurigheidstOeslag
Inwoners die al 3 jaar een inkomen ontvangen lager 
dan 110% van de bijstandsnorm en niet boven 
de vermogensvrijlating komen, kunnen voor de 
langdurigheidstoeslag in aanmerking komen. 

witgOedregeling gemeente assen 
en tynaarlO
De witgoedregeling voor de gemeenten Assen en 
Tynaarlo kent een vergoeding van maximaal 
1 witgoedapparaat per jaar. In Tynaarlo komen alleen 
huishoudens met 1 of meer kinderen tot 18 jaar in 
aanmerking. In Assen geldt de regeling ook voor 
alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen en 
wordt de regeling in natura uitgevoerd.

meedOen
Meedoenregelingen zijn bedoeld om mensen met een 
laag inkomen mee te kunnen laten doen. De Drentsche 
Aa gemeenten hebben eigen Meedoenregelingen 
voor inwoners met een laag inkomen (tot 110%). De 
Meedoenregeling bestaat uit de Meedoenpremie 
voor schoolgaande kinderen, inclusief het PC project. 
De gemeente Tynaarlo heeft daarnaast nog een 
Meedoenpremie voor chronisch zieken en gehandicapten 
tussen de 18-21 jaar.

cOllectieve ZOrgverZeKering
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid en stimuleren ze 
ook om zich aanvullend tegen ziektekosten te verzekeren 
met een collectieve zorgverzekering. Het voordeel 
voor de klant is een lage premie en een adequaat 
voorzieningenpakket. 

2.  gemeenteliJK minimaBeleid:   
 activering en meedOen
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aa en hunZe aantallen

aa en hunZe KOsten

gemeentelijk minimabeleid
aantallen

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
31-12-2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet 
onderwijs)

118 100 113 116

wv voortgezet onderwijs 35 25 40 42

Brugklassers 10 15 20 19

PC voor brugklassers 9 5 15 12

Internetvergoeding 9 10

Chronisch zieken etc

totaal 146 130 148 147 -17

gemeentelijk minimabeleid
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

lasten

Bijzondere bijstand 231 210 248 231 -21

Bijzondere bijstand sec 178 147 148

Langdurigheidstoeslag 52 45 49

Collectieve zorgverzekering 56 34

meedoen 29 26 36 61 -35

Schoolgaande kinderen 19 16 31 29

Brugklassers 3 2

PC voor brugklassers 5 5 5 3

Internetvergoedingen 2 3

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 28

totale lasten/ bijdrage gemeente 260 236 284 292 -56

Eind 2014 namen 192 mensen deel aan de collectieve 
zorgverzekering van de gemeente. In Aa en Hunze hebben 
360 mensen een eenmalige koopkrachttegemoetkoming 
(EKKT) ontvangen. In 2015 worden nog 117 aanvragen 
afgehandeld. 

In de aantallen zijn de brugklassers apart meegenomen. 
In het financieel overzicht is het bedrag dat besteed is aan 
brugklassers verantwoord bij “schoolgaande kinderen”. 
Dit verklaart het verschil in de tabellen.
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assen aantallen

assen KOsten

gemeentelijk minimabeleid
aantallen

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
31-12-2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet 
onderwijs)

956 1.000 1.024 1.011

wv voortgezet onderwijs 310 300 330 357

Brugklassers 

PC voor brugklassers 53 60 59 61

Internetvergoeding 54 110 24 23

Chronisch zieken etc

totaal 1.063 1.170 1.107 1.095 75

gemeentelijk minimabeleid
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

lasten

Bijzondere bijstand 1.580 1.600 1.698 1.604 -4

Bijzondere bijstand sec 1.101 842 868

Langdurigheidstoeslag 479 447 454

Collectieve zorgverzekering 409 281

meedoen 245 302 241 473 -171

Schoolgaande kinderen 197 237 195 251

PC voor brugklassers 37 40 46 49

Internetvergoedingen 11 25

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 174

witgoedregeling 36 50 48 55 -5

totale lasten/ bijdrage gemeente 1.861 1.952 1.987 2.132 -180

Eind 2014 namen 192 mensen deel aan de collectieve 
zorgverzekering van de gemeente. In Aa en Hunze hebben 
360 mensen een eenmalige koopkrachttegemoetkoming 
(EKKT) ontvangen. In 2015 worden nog 502 aanvragen 
afgehandeld.
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tynaarlO aantallen

tynaarlO KOsten

gemeentelijk minimabeleid
aantallen

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
31-12-2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

Schoolgaande kinderen (incl. voortgezet 
onderwijs)

147 150 143 144

wv voortgezet onderwijs 48 35 40 38

Brugklassers 9 20 24 21

PC voor brugklassers 6 12 23 20

Internetvergoeding 6 20 2 2

Chronisch zieken etc 34 50 19 18

totaal  202 252 211 205 47

gemeentelijk minimabeleid
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

lasten

Bijzondere bijstand 417 440 440 461 -21

Bijzondere bijstand sec 343 306 344

Langdurigheidstoeslag 74 69 72

Collectieve zorgverzekering 65 45

meedoen 57 71 73 103 -32

Schoolgaande kinderen 30 31 45 40

Brugklassers 4 11

PC voor brugklassers 4 6 16 13

Internetvergoedingen 2 5

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 38

Ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten

17 18 12 12

witgoedregeling 3 5 3 2 3

totale lasten/ bijdrage gemeente 477 516 516 566 -50

Eind december 2014 namen 232 mensen deel aan 
de collectieve zorgverzekering van de gemeente. 
In Tynaarlo hebben 513 mensen  een eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming (EKKT) ontvangen. In 2015 
worden nog 128 aanvragen afgehandeld. 

In de aantallen zijn brugklassers apart meengenomen. In 
het financieel overzicht is het bedrag dat besteed is aan 
brugklassers verantwoord bij “schoolgaande kinderen”. Dit 
verklaart het verschil in de tabellen.
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3. de Organisatie

de overheid is er voor de burgers. daarbij mogen de 
burgers ervan uitgaan dat overheidsgelden op een 
effectieve en efficiënte manier worden besteed. en 
dat de uitvoering op een slimme en slanke manier is 
ingericht. 

3.1 de inrichting
Wij zijn een zeer platte organisatie van 105 fte met weinig 
overhead en veel verantwoordelijkheid op de werkvloer. 
Wij kennen twee hoofdonderdelen: Begeleiden & 
Beoordelen en Administratieve Dienstverlening. Er is een 
kleine staf met specialisten op diverse terreinen en een 
klein managementteam.

 
Primair PrOces
Het primair proces wordt uitgevoerd door de onderdelen 
Begeleiden en Beoordelen en Administratieve 
dienstverlening. Het primaire proces bestaat uit de twee 
hoofdprocessen, rechtmatigheid en doelmatigheid. 

De medewerkers binnen het bedrijfsproces 
doelmatigheid hebben als primaire taak om inwoners 
met een uitkering zo snel en goed mogelijk te begeleiden 
naar of richting de arbeidsmarkt door middel van werk, 
school of naar zelfstandig ondernemerschap. 

De medewerkers binnen het bedrijfsproces 
rechtmatigheid hebben als primaire taak het beoordelen 
van het recht, het voorkomen en bestrijden van misbruik 
en het betalen van de uitkering. Ook wordt hier het 
gemeentelijk minimabeleid uitgevoerd.

Wij onderscheiden de volgende zelfsturende en 
resultaatverantwoordelijke teams: Inkomen, Handhaving, 
Assen werkt, Mien Werk, Perron J, Ondernemersteam, 

Participatie, ondernemersadviseurs De Drentse Zaak, 
balieserviceteam binnen Begeleiden en beoordelen 
en Hoogte en Duur, Betalen en Verantwoorden, 
Inkomensondersteuning en Ondersteuning Frontoffice 
binnen Administratieve dienstverlening.  

staF
De staf is ondersteunend en adviserend aan alle 
bedrijfsactiviteiten binnen Werkplein Baanzicht. De 
staf bevat de volgende onderdelen: Planning, Advies 
& Control, Communicatie, ICT-advies & beheer en het 
directiesecretariaat. 

management
Het management bestaat uit de directeur, de controller 
en twee procesmanagers. De procesmanagers zijn 
verantwoordelijk voor de primaire processen, de 
controller voor de staf en de directeur voor het geheel. 
Het management initieert, coördineert en regisseert 
het strategisch en tactisch beleid. De procesmanagers 
zijn (budget)verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen 
Rechtmatigheid en Doelmatigheid.

 

3.2 Personeel
Het personeel is de kritische succesfactor van onze 
dienst. Wat wij doen is immers mensenwerk. Een 
afgestemde bezetting (kwantiteit) en een blijvende 
investering in deskundigheid en vaardigheden (kwaliteit) 
is daarom van groot belang. In 2014 is dit steeds meer 
onder druk komen te staan.

BeZetting
De stijgende klantenaantallen en de nieuwe taken die de 
afgelopen jaren op ons af zijn gekomen is gepaard gegaan 
met een dalende hoeveelheid beschikbaar personeel 
door opgelegde bezuinigingen. De productiviteit is 
verder gestegen, en uit de benchmark blijkt dat wij 
een zeer efficiënte organisatie zijn. Dit kent wel z’n 
grenzen. De extra werkzaamheden die de invoering 
van de Participatiewet met zich meebrachten konden 
met extra inzet uitgevoerd worden. Ook de stijgende 
complexiteit van de aanvragen zorgen voor een steeds 
hogere werkdruk met zeer hoge caseloads. De formatie 
is over 2014 gemiddeld 105,9 fte geweest. Ondanks de 
hoge druk op de uitvoering is het ziekteverzuim beperkt 
gebleven tot een aanvaardbare 4,72%. Dat is zelfs 0,6% 
lager dan in 2013, en voor een deel gaat het hierbij om 
langdurig zieken zonder relatie met het werk.

management

staf

Begeleiden
en 
beoordelen

admini-
stratieve
dienst-
verlening
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lerende Organisatie 
Wij zijn en blijven een lerende organisatie waarin 
ontwikkeling en verandering normaal is. De competenties 
van de medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. 
Elke medewerker heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan 
en jaarlijks is er een beoordelingsgesprek waarvoor de 
medewerker zijn/haar eigen beoordeling schrijft. Op deze 
manier kan de medewerker zijn/haar ontwikkeling vorm 
en richting geven. 

Een belangrijke bron van leren en kritisch te zijn op je 
eigen prestaties is door te leren van de ervaring en 
kennis van collega’s. Wij hebben in het 1e halfjaar van 
2014 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over 
intervisie en dit heeft geresulteerd in de start van vier 
intervisiegroepen. Daarvan zijn er nu nog drie actief. De 
intervisiebegeleiders zijn collega’s met een bepaalde 
kennis en vaardigheid om als gespreksleider op te kunnen 
treden.

De Baanzichtacademie is ook in 2014 intensief gebruikt. 
Zowel medewerkers als de organisatiecoach hebben daar 
in 2014 een bijdrage aan geleverd. Wat wij zelf kunnen 
doen aan vormingen of opleiding, hoeven wij immers niet 
in te kopen. Om beter met de werkdruk om te kunnen 
gaan is via de Baanzichtacademie een training “mindfull 
aan het werk” gegeven. Aan deze training heeft bijna de 
helft van de medewerkers deelgenomen. Hun ervaringen 
waren erg positief.

Naast het laten leren van onze eigen medewerkers stellen 
wij onze deuren ook open voor scholieren en studenten. 
Wij vinden dat wij hierin een voorbeeldrol hebben. In 
2014 hebben wij 13 stagiairs en afstudeerders op MBO, 
HBO en WO-niveau in onze organisatie mee laten kijken 
en werken. Ook zijn er drie BBL-ers aan het werk geweest 
en heeft één WWB-er een werkervaringsplek ingevuld.

integriteit
Alle medewerkers hebben een belofte of een eed gedaan 
op de integriteitscode van de ISD. Ieder jaar worden 
er workshops gehouden voor nieuwe medewerkers 
waarna men de belofte en of eed kan afleggen op de 
integriteitscode. Ook worden er ieder jaar workshops 
georganiseerd voor stagiaires, zodat ook zij op de 
hoogte zijn van de integriteitscode. Jaarlijks worden 
aspecten van integriteit getoetst en besproken in de 
organisatie. In 2014 hebben wij audits gedaan op het 
gebruik van privacygevoelige gegevens van klanten en 
het verantwoord registreren van tijd door medewerkers 
(inclusief nemen van verplichte pauzes).

medewerKerstevredenheids-
OnderZOeK (mtO)
In 2014 is een MTO gehouden. Het MTO is door 
medewerkers  via de Ondernemingsraad zelf vorm 
gegeven. De OR had de regie op het hele traject. Elk 
team kreeg een eigen MTO verslag en is daar direct zelf 

mee aan de slag gegaan (enquête, rapport en bespreking 
in het team binnen zes weken). Deze manier van MTO 
houden is door de medewerkers zeer gewaardeerd. 
Het MTO heeft geleid tot SMART afspraken tussen 
medewerkers onderling en met het management. 

3.3 veiligheid
Een sociale dienst heeft soms te maken met agressie 
van haar klanten. De veiligheid van onze medewerkers 
moet altijd gewaarborgd worden. Daarom is er een 
agressieprotocol en een standby team van Werkplein 
Baanzicht dat bestaat uit 14 goed getrainde medewerkers. 
Zij werken nauw samen met de beveiligers van het UWV 
en volgen samen trainingen. Zij spelen een belangrijke 
rol als achtervang bij aangekondigde risicogesprekken, 
oproepen bij acute risicogevallen, rechtstreekse 
gesprekken met agressieve personen, ordegesprekken en 
opvang van personen met psychische problemen. Verder 
leggen zij pandverboden op bij agressief gedrag. Ook doen 
wij altijd aangifte.

3.4 medezeggenschap
Verantwoordelijkheden laag in de organisatie heeft pas 
waarde als daar ook de zeggenschap ligt. Daarvoor zijn 
afstemmingsoverleggen ingericht. Dat betekent ook iets 
voor de rol van de ondernemingsraad.

aFstemmingsOverleggen
In 2014  hebben wij onze medewerkers vanwege hun 
kennis, ervaring en expertise betrokken bij en mee laten 
denken over diverse organisatievraagstukken. Wij hebben 
dit georganiseerd in de vorm van de sociocratische 
kringorganisatiemethode (SKM methode). Dat betekent 
dat er kringen zijn per team, per hoofdproces en 
op dienstniveau. Op deze manier krijgt het begrip 
“verantwoordelijkheden laag” nog verdere invulling.

Ondernemingsraad
Het jaar 2014 was het jaar van afscheid nemen van 
de oude Ondernemingsraad (OR) en de installatie van 
de nieuwe. Van de oude OR stelde één persoon zich 
herkiesbaar.  Er hebben zich voldoende kandidaten 
gemeld om een nieuwe OR te vormen. Er hoefden geen 
verkiezingen gehouden te worden, omdat er precies 
genoeg kandidaten waren. De OR is vanaf het begin nauw 
betrokken geweest bij de businesscase voor de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie. Omdat Alescon een van de partners 
is, werken de OR’en van ISD en Alescon goed samen. 
De OR is met twee mensen vertegenwoordigd in het 
afstemmingsoverleg.
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3.5 Privacy

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maken wij 
gebruik van het programma “Suwinet-Inkijk”.  Via dit 
programma kunnen persoonsgegevens van burgers, 
die bij verschillende organisaties of basisregistraties 
zijn opgeslagen, geraadpleegd worden in één web 
toepassing. Het middel en het gebruik vloeien voort uit 
de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). 
Omdat het hierbij gaat om privacy gevoelige gegevens is 
een zorgvuldig gebruik vanzelfsprekend.

In 2014 is gewerkt conform het in 2013 geactualiseerde 
beveiligingsplan Suwinet-Inkijk. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om tussentijds bijlagen 
van het plan te actualiseren en zo gewijzigde autorisaties 
inzichtelijk toe te delen aan  specifieke rollen. In het 
beveiligingsplan staat onder meer beschreven wanneer 
sprake is van geoorloofd gebruik van Suwinet-Inkijk en 
wie welke autorisatie heeft. De Security Officer 
Suwinet-Inkijk houdt toezicht op het zorgvuldig gebruik 
van het programma en voert daarvoor diverse 
onderzoeken uit.

In 2014 is in afstemming met de Security Officer Drentse 
Aa (voorheen STAAN) overleg gestart met afgevaardigden 
van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 
en Werkplein Baanzicht om de rol van Security Officer 
Suwinet-Inkijk duidelijk en, zo mogelijk, centraal voor al 
het gemeentelijke gebruik te beleggen. Afronding van het 
overleg en formalisering van de afspraken staan gepland 
voor de eerste helft van 2015. Het beveiligingsplan zal 
hierna geactualiseerd worden.

De gemeenten Assen en Tynaarlo zijn door de 
inspectie van het Ministerie SZW geselecteerd voor 
het vervolgonderzoek naar het zorgvuldig gebruik van 
Suwinet-Inkijk. Verantwoording per gemeente vond 
plaats via de Security Officer Drentsche Aa. In het eerste 
halfjaar van 2015 worden de definitieve resultaten van dit 
onderzoek verwacht. Naar verwachting zal een nog beter 
resultaat gehaald worden dan bij het onderzoek in 2013.
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Organisatie
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

Baten

Externe financiering 1.087 406 815 1.120 714

totale baten 1.087 406 815 1.120 714

lasten

Personeelslasten 6.761 6.814 7.498 7.617 -803

Overige bedrijfsvoering 2.095 2.232 2.291 2.127 105

totale lasten 8.857 9.046 9.789 9.744 -698

Bijdrage gemeente 7.770 8.640 8.974 8.624 16

btw 485

3.6 Financiële overzichten 
KOsten en Baten Organisatie tOtaal

Omdat wij begin 2014 niet weten hoeveel externe 
financiering wij dat jaar binnen gaan halen, stemmen wij 
onze organisatie en formatie daar niet op af. Pas achteraf 
bepalen wij welke personeelskosten kunnen worden 
afgedekt door externe financiering.
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aa en hunze
Organisatie
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

Baten

Externe financiering 70 43 86 117 74

totale baten 70 43 86 117 74

lasten

Personeelslasten 709 715 787 799 -84

Overige bedrijfsvoering 220 234 240 223 11

totale lasten 929 949 1.027 1.022 -73

Bijdrage gemeente 859 906 941 905 1

btw 51

assen
Organisatie
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

Baten

Externe financiering 890 315 633 870 555

totale baten 890 315 633 870 555

lasten

Personeelslasten 5.250 5.291 5.822 5.915 -624

Overige bedrijfsvoering 1.627 1.733 1.779 1.652 81

totale lasten 6.877 7.024 7.601 7.566 -542

Bijdrage gemeente 5.987 6.709 6.968 6.696 13

btw 377

tynaarlo
Organisatie
Bedragen * € 1.000

rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting 
-realisatie

Baten

Externe financiering 127 48 97 133 85

totale baten 127 48 97 133 85

lasten

Personeelslasten 802 808 889 903 -95

Overige bedrijfsvoering 249 265 272 252 13

totale lasten 1.050 1.073 1.161 1.156 -83

Bijdrage gemeente 924 1.025 1.064 1.023 2

btw 58

KOsten en Baten Per gemeente
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4. risicOParagraaF

risico op basis van klantaantallen risisco uitgedrukt in euro’s 
(bedrag * € 1.000)

rekening 2013 Begroting 
2014

rekening 2014 Begroting 
2014

rekening 2014 verschil

aa en hunze 322 308 327 4.137 4.464 327

assen 2.004 2.038 2.088 27.248 27.128 -120

tynaarlo 436 458 463 5.159 5.311 152

risico’s
Alle voorzienbare risico’s waarvoor geen 
voorzieningen zijn gevormd of die niet tot 
afwaardering van activa hebben geleid en die 
van materiële betekenis kunnen zijn in relatie 
tot het balanstotaal of het eigen vermogen.

Samenloop van risico’s Flexibiliteit

Weerstandsvermogen

weerstandscapaciteit

•	 Vrije ruimte in de reserves
•	 Voorzieningen
•	 Post onvoorzien in de begroting

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
voor provincies en gemeenten dient een aantal verplichte 
paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting 
als in de jaarrekening. Voor Werkplein Baanzicht gaat 
het om: bedrijfsvoering, weerstandsvermogen met 
risicoparagraaf en financiering. 

Hieronder volgt een inventarisatie van de risicogebieden 
die relevant zijn voor de beleidsuitvoering en de financiële 
positie van Werkplein Baanzicht. Daarnaast volgt een 
risico analyse op de specifieke producten. 

Klantaantallen
Voor wat betreft de WWB is voor het opstellen van de 

Schematisch kan de samenhang tussen risico’s, 
weerstandsvermogen en reserves/voorzieningen als 
volgt worden weergegeven:

primaire begroting 2014 uitgegaan van de aantallen 
van de op dat moment meest recente prognoses, 
rekening houdend met de opbrengsten van Mien Werk 
(Aa en Hunze en Tynaarlo) en Werkpunt! (Assen). De 
klantaantallen zijn in 2014 opgelopen, maar lopen in 
de pas met de landelijke stijging waardoor zich het 
verwachte risico op dit onderdeel niet heeft voorgedaan.
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De uitkeringskosten beheersen wij, naast onze reguliere 
maatregelen van instroombeperking, handhaving en 
uitstroombevordering, door het stimuleren van inkomsten 
naast de uitkering (inzet op verdiencapaciteit). Bij het 
terugdringen van de uitkeringskosten hoort ook het 
“snel en slim incasseren”. 

risicOgeBieden BedriJFsvOering
Een forse stijging van klanten kan niet door ons worden 
opgevangen. De caseload is verhoogd per medewerker. 
Daarnaast zijn alle aanbevelingen vanuit de doorlichting 
ingevoerd door te werken met een lagere formatie. 
Doordat het klantenvolume blijft stijgen hebben wij 
in 2013 besloten om jong talent aan te trekken door 
middel van een traineeship. Dit heeft in 2014 nog niet 
geresulteerd in een verlaging van de werkdruk doordat 
nog (tijd) geïnvesteerd moest worden in de opleiding van 
deze jonge talenten.

In de begroting is daarnaast geen voorziening opgenomen 
van kosten van ontslagvergoedingen. Er is geen risico 
ontstaan na dienstbeëindiging van tijdelijk personeel 
ten aanzien van WW verplichtingen. Dit mogelijke risico 
is beperkt doordat wij als werkgever inspanningen 
hebben gedaan om de (ex) werknemer van werk naar 
werk te begeleiden. Met ingang van 1 januari 2013 
moeten wij voldoen aan de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen (WNT). In paragraaf 4.3 vindt u de 
uitwerking van de WNT.

externe Financiering
Wij zijn actief en succesvol in het genereren van 
externe financiering zoals ESF subsidie. De uitbetaling 
van deze subsidies fluctueert. Het risico hierbij is dat 
niet alle begrote gelden in het verantwoordingstraject 
worden ontvangen. In 2014 is € 1.120.000 aan externe 
financiering gegenereerd.

ict 
De problemen met ons automatiseringssysteem in 
2013 zijn begin 2014 opgelost, maar automatisering blijft 
een risico. Veel (overheids)bedrijven zijn de afgelopen 
tijd aangevallen door “hackers”. Een risico dat wij 
zoveel mogelijk proberen te beperken maar dat nooit 
geheel uit te sluiten is. Het risico is moeilijk financieel 
te kwalificeren. Ook is een besparing begroot op het 
gebied van ICT door de komst van het pakket WIZ-SAM. 
Dit is niet realistisch gebleken. Op onderdelen behoeft 
het programma nog steeds ontwikkeling conform 
onze wensen. Dit wordt afzonderlijk ingekocht bij de 
leverancier. Wij hebben in 2014 met de leverancier ook 
een ontwikkelcontract afgesloten. Dit betekent dat wij 
voor producten waar wij actief een rol hebben gespeeld 
bij de ontwikkeling en die ook in de commerciële markt 
worden uitgezet, financieel worden gecompenseerd. 
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werKPunt!
De realisatie van de schadelastbeperking van 
Werkpunt! werd voor 2014 begroot op  € 1,1 miljoen. 
Wij voorzagen een risico omdat de realisatie hiervan 
onder druk kon komen te staan als het Werkpunt! niet 
of niet voldoende zou lukken om MEEwerkers door te 
laten stromen naar de reguliere markt. De uiteindelijke 
besparing op de uitkeringskosten bedroeg € 1.151.400. 
Daartegenover staat een investering van € 930.000 uit 
het participatiebudget, het netto resultaat komt uit op 
€ 221.400. 

deBiteuren
Onze debiteuren doen steeds vaker een beroep 
op de Wet schuldsanering natuurlijke personen 
(WSNP) of op vrijwillige schuldsanering. Hierdoor 
ontstaan meer oninbare vorderingen en dus minder 
opbrengsten. Daarnaast is gebleken dat door gestegen 
huur- en zorgkosten debiteuren minder of geen 
aflossingscapaciteit meer hebben. De werking hiervan is 
echter niet zichtbaar in de incasso-ontvangsten. Wij gaan 
er vanuit dat de gevolgen van de recessie in dit geval een 
dempende werking hebben en het effect hiervan in een 
later stadium zichtbaar wordt. 

re-integratieBudget
Het re-integratiebudget vormt samen met 
het inburgeringsbudget en het budget voor 
volwasseneducatie het participatiebudget. Tot het jaar 
2013 moesten de middelen voor volwasseneducatie 
besteed worden bij de Regionale Opleidingscentra 
(ROC). De middelen voor re-integratie en inburgering 
zijn ontschot. Hierdoor is niet de hoogte van het budget 
voor re-integratie of inburgering, maar het vastgestelde 
beleid in een jaar, bepalend voor uitgaven uit het 
participatiebudget. De financiële middelen zijn voldoende, 
waardoor het risico is afgedicht.

wet dwangsOm
Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij 
niet tijdig beslissen in werking getreden. 
Gezien de actualiteit waarbij veel burgers, maar vooral 
bedrijven gebruik maken van de Wet openbaarheid 
van bestuur bestaat het risico dat wij niet tijdig aan 
informatieverzoeken kunnen voldoen. Dat risico heeft zich 
niet voorgedaan in 2014.

weerstandsvermOgen
Het weerstandsvermogen van Werkplein Baanzicht is 
beperkt tot de reserve Bedrijfsvoering die in de volgende 
paragraaf wordt besproken. 

reserve BedriJFsvOering
Op begrotingsniveau nemen wij geen bijdrage mee ten 
behoeve van de voeding van het weerstandsvermogen. 

Wij doen alleen een storting in deze reserve als wij een 
positief exploitatieresultaat behalen op dit onderdeel. 
De bedrijfsvoering reserve is gemaximeerd tot 5% van 
de totale bedrijfsvoering begroting. Net als de afgelopen 
jaren zal ook op basis van het resultaat 2014 geen storting 
of onttrekking gedaan worden vanuit deze reserve. De 
huidige omvang is voldoende om mogelijke risico’s in de 
bedrijfsvoering te financieren.

vOOrZiening BiJstandsdeBiteuren
Wij scoren hoog op het gebied van de inning van 
onterecht verstrekte gelden vanuit door ons uitgevoerde 
wettelijke regelingen. De voorziening bijstandsdebiteuren 
wordt gevuld door stortingen. Voor het jaar 2014 is 
de voorziening debiteuren naar beneden bijgesteld 
van 8% naar 7%. De bepaling van de hoogte van de 
voorziening voor de BUIG-debiteuren is gebaseerd 
op boekhoudkundige ervaringscijfers om zodoende 
afboekingen van het lopende jaar te kunnen opvangen. 
Tot dusver is de voorziening altijd voldoende geweest. 
In de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren zitten 
debiteurenposten die op termijn niet meer inbaar zijn. 
Momenteel is dit risico niet goed te kwantificeren. Voor 
het boekjaar 2015 wordt een systematiek ontwikkeld om 
dit in beeld te brengen.

de BBZ2004 quOte
De ontvangstnorm voor de Bbz2004 debiteuren is een 
risico. Gemeenten die meer ontvangsten hebben dan 
de norm mogen het meerdere houden. Gemeenten met 
minder ontvangsten dan de norm moeten het verschil 
zelf bijleggen. Alleen voor de gemeente Assen is het 
verwachte risico ook uitgekomen. Het gaat om € 84.703.

Overige PrOducten
Ten aanzien van de overige producten geldt dat reserves 
en voorzieningen bij de deelnemende gemeenten zijn 
ondergebracht. Hierbij moet opgemerkt worden dat alle 
gelden in het kader van het WWB Participatiedeel en de 
Wet Inburgering geoormerkte gelden zijn en beschikbaar 
moeten blijven voor de doelgroep vanuit bovenstaande 
wettelijke regelingen. Omdat wij verantwoording moeten 
afleggen richting het ministerie moeten alle uitgaven via 
Werkplein Baanzicht lopen.
 

risicOBeheer
Risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten 
op het beheersen van financiële risico’s, te weten: de 
kasgeldlimiet, renterisico en kredietrisico.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is in 2014 niet overschreden.
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isd 2014

Renteherziening op vaste schuld o/g
Renteherziening op vaste schuld u/g

 €      -  
 €      -  

Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)  €      -  

Nieuwe aangetrokken vaste schuld
Nieuwe verstrekte uitzettingen

 €      -  
 €      -  

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)  €      -  

Betaalde aflossingen
Herfinanciering ( laagste van 4 en 5 )

 € 18.152,83
 €      -  

renterisico op vaste schuld ( 2+6)  €      -  

 
renterisiconorm
Stand van de vaste schuld per 1/1
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage

 
 
 € 141.218,25
    20%

Renterisiconorm  € 28.243,65 

 
toets rente risiconorm
Renterisiconorm
Renterisico op vaste schuld

 
 
 € 28.243,65 
 €   -  

Ruimte (+) c.q. Overschrijding(-) ( 10-7)  € 28.243,65 
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Bepaling netto 
vlottende schuld

01-01-14 01-04-14 01-07-14 01-10-14 01-12-14

vlottende schuld      

* Rekening courant  € 2.696.366,07  €         -  € 37.129,11  € 2.509.782,62  € 4.448.956,18 

* Opgenomen 
kasgeldlening

 €         -   €         -   €         -   €         -   €         -  

* Opgenomen roll over  €         -   €         -   €         -   €         -   €         -  

Totaal vlottende schuld  € 2.696.366,07  €         -    € 37.129,11  € 2.509.782,62  € 4.448.956,18 

vlottende middelen      

* Rekening courant  €         -   € 1.245.857,75  €         -  €         -   €         -  

* Kasgeld  €         -   €         -   €         -   €         -   €         -  

* Uitgezet deposito  €         -   €         -   €         -   €         -   €         -  

Totaal vlottende 
middelen

 €         -   € 1.245.857,75  €         -  €         -   €         -  

 

netto vlottende 
schuld

 € 2.696.366,07  - € 1.245.857,75  € 37.129,11  € 2.509.782,62  € 4.448.956,18 

ruimte (netto vl sch 
minus kasglim)

 - € 1.863.243,93  - € 5.805.467,75  - € 4.522.480,89  - € 2.049.827,38  - € 110.653,82

 

Begrotingstotaal  € 55.605.000,00  € 55.605.000,00  € 55.605.000,00  € 55.605.000,00  € 55.605.000,00 

Kasgeldlimiet 8,2 %  € 4.559.610,00  € 4.559.610,00  € 4.559.610,00  € 4.559.610,00  € 4.559.610,00

kredietfaciliteit BNG  € 4.961.000,00  € 4.961.000,00  € 4.961.000,00  € 4.961.000,00  € 4.961.000,00 

KredietrisicO 
Indien er gelden worden uitgezet dan zal dit gebeuren 
bij instellingen met minimaal een dubbele A rating.

renterisicOnOrm
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5. accOuntants-
    verKlaring
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6. Balans

6.1 activa

31 december 2014 31 december 2013

vaste activa

materiële vaste activa € 190.053,84 € 227.034,48 

1.    investeringen in economisch nut  

  1.1.  verbouwing Baanzicht € 185.340,08 

  1.2  vervoermiddelen € 4.713,76 

totaal vaste activa € 190.053,84 € 227.034,48 

vlottende activa

2.  voorraden € 66.934,00 € 64.129,50 

  2.1 bonnen webshop meedoen regeling € 66.934,00

3. vorderingen uitzettingen met een rente typische 
looptijd < dan 1 jaar

€ 8.982.014,72 € 6.259.284,42 

  3.1 vorderingen op openbare lichamen € 3.903.051,64 

  3.2 vorderingen op overige debiteuren € 5.183,45 

  3.3 tegoed schatkist € 0,00 

  3.4 vorderingen op bijstandsdebiteuren  

     saldo nominatieve bijstandsdebiteuren € 11.284.773,72 

     af: debiteuren met terugbetalingsverplichting Rijk -€ 5.831.566,71 

     af: getroffen voorziening debiteuren -€ 379.427,38 

    Saldo  bijstandsdebiteuren € 5.073.779,63 

 4.  Overlopende activa  € 213.087,96 € 87.215,15 

  4.1 transitoria € 213.087,96 

totaal vlottende activa € 9.262.036,68 € 6.410.629,07 

totaal activa € 9.452.090,52 € 6.637.663,55 
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6. Balans

6.1 activa 6.2 Passiva

31 december 2014 31 december 2013

vaste passiva

5.  reserves € 188.702,32 € 188.702,32 

  5.1 reserve bedrijfsvoering € 188.702,32

6.  vaste schulden met een rente typische looptijd 
van 1 jaar of langer

€ 123.065,42 € 141.218,25 

  6.1 onderhandse leningen € 123.065,42   

totaal vaste passiva € 311.767,74 € 329.920,57 

vlottende passiva

7.  netto vlottende schulden met een rente typische 
looptijd < dan 1 jaar

€ 7.728.697,13 € 4.056.857,25 

  7.1 BNG bankrekening € 5.059.080,41   

  7.2 crediteuren € 2.669.616,72   

  

8.  Overlopende passiva € 1.411.625,65 € 2.250.885,73 

  8.1 nog te betalen kosten € 1.411.243,86 

  8.2 tussenrekeningen uitkeringenadministratie € 381,79 

totaal vlottende passiva € 9.140.322,78 € 6.307.742,98 

totaal passiva € 9.452.090,52 € 6.637.663,55 
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6.3 waarderingsgrondslagen

Dit is de balans per 31 december 2014. De volgende 
waarderingsgrondslagen en resultaatsbepaling zijn 
toegepast.

waarderingsgrOndslagen 
De balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarden, tenzij anders is vermeld.

materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut worden altijd 
geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte 
met maatschappelijk nut worden geactiveerd tenzij 
op specifieke gronden incidentele afschrijving van 
(een deel van) het investeringsbedrag plaatsvindt. 
De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de 
verkrijgingprijs, verminderd met de afschrijvingen en 
met eventuele investeringsbijdragen van derden. De 
afschrijvingen vinden plaats op basis van annuïteiten. 
De afschrijvingstermijnen, die zijn gebaseerd op de 
economische levensduur, variëren van drie jaar tot vijftig 
jaar. Het afschrijven op investeringswaarden start in 
het jaar ná investeren indien de aanschaf in het tweede 
halfjaar heeft plaatsgevonden.

reserves
Een bedrijfsreserve mag alleen worden gevormd indien 
een overschot ontstaat op de uitvoeringskosten. Deze 
reserve mag maximaal 5% bedragen van de jaarlijkse 
uitvoeringskosten.

BiJstandsdeBiteuren
De voorziening voor bijstandsdebiteuren is verantwoord 
bij onderdeel 3. Vorderingen onder de vlottende activa 
onder de post 3.4. “bijstandsdebiteuren”. De werkelijke 
waarde van de bijstandsdebiteuren is nu inzichtelijk 
gemaakt.

grOndslagen van 
resultaatBePaling
Lasten en baten worden verwerkt in het boekjaar 
waarop ze betrekking hebben.

niet uit de Balans BliJKende 
verPlichtingen
Wij hebben een overeenkomst afgesloten voor 
onbepaalde tijd met de gemeente Assen om  diverse 
diensten af te nemen tegen jaarlijks geïndexeerde 
bedragen. Voor het jaar 2014 was dit € 881.157,71. 
De dienstverlening omvat o.a. de volgende onderdelen; 
logistiek, personeel en organisatie, servicedesk, telefonie, 
werkplekken, beheer centrale applicaties en centrale 
software. Wij huren van het UWV een gedeelte van het 
gebouw aan de  Stationsstraat 30-32 te Assen. De huur is 
vastgelegd tot 31 december 2015.  De huur bedraagt voor 
2014 op jaarbasis € 246.624.

schatKistBanKieren
Per 15 december 2013 is het voor ons verplicht om 
deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtollige 
banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het 
Rijk. Dit betekent voor ons dat iedere dag het positieve 
tegoed boven het drempelbedrag van € 417.053 
wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij de 
Rijksschatkist. De over- of onderschrijding wordt op 
kwartaalbasis berekend. In het overzicht hieronder is 
te zien dat wij per kwartaal geen overschrijding hebben 
gehad. Berekening van het drempelbedrag en het 
gemiddeld bedrag dat wij positief op onze bankrekening 
hebben gestaan, staan vermeld.
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schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1) drempelbedrag 417

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 
's rijks schatkist aangehouden 
middelen

 273  274  202  53 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag  144  143  215  364 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het 
drempelbedrag

 -    -    -    -   

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar  55.605 

(4b) Het deel van het begrotingstotaal 
dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen

 55.605 

(4c) Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven gaat

 -   

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van 
€ 250.000

Drempelbedrag 417

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

 24.541  24.926  18.562  4.922 

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen

 273  274  202  53 
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6.4 toelichting op de activa

1. investeringen in economisch nut
 inrichting vervoersmiddelen totaal

Beginsaldo 1-1-2014 € 210.953,24 € 16.081,24 € 227.034,48 

Vermeerdering € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vermindering € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Afschrijving - € 25.613,16 - € 11.367,48 - € 36.980,64

eindsaldo 31-12-2014 € 185.340,08 € 4.713,76 € 190.053,84 

3. vorderingen (uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar) 
 Openbare lichamen Overige debiteuren Bijstands-

debiteuren
totaal

eindsaldo 31-12-2014 € 3.903.051,64 € 5.183,45 € 5.073.779,63 € 8.982.014,72 

2. voorraden
 Bonnen meedoen-webshop

Beginsaldo 1-1-2014 € 64.129,50 

Inkoop € 167.394,50 

Verstrekte bonnen - € 164.590,00

eindsaldo 31-12-2014 € 66.934,00 

materiele vaste activa

vlOttende activa

Wij zijn gehuisvest in het gebouw “Werkplein Baanzicht”. 
De kosten van inrichting bestaan uit aangeschafte 
meubels en kasten. De kosten worden in 15 jaar 
afgeschreven. 

Voor de uitvoering van de webshop voor de 
meedoenregeling van de gemeente Assen worden  
bonnen uitgegeven om artikelen bij bepaalde winkels te 
kunnen aanschaffen. 

Onder de vorderingen op openbare lichamen zijn 
voornamelijk de verrekeningen met de deelnemende 
gemeenten opgenomen voor kosten en subsidies die zijn 
gefactureerd.

Per balansdatum zijn er 4 dienstauto’s in gebruik, waarvan 
2 zijn afgeschreven. In dit boekjaar zijn geen investeringen 
gedaan. Het bedrag op de balans geeft de boekwaarde 
weer per 31 december 2014.

Deze bonnen worden door ons besteld en per order 
uitgegeven. Het bedrag geeft de waarde weer van de 
bonnen  die nog in voorraad zijn per balansdatum.

56



3.1  vorderingen op openbare lichamen
specificatie per 31-12-2014  Bedrag 

Gemeente Tynaarlo, diverse facturen € 541.511,94 

Gemeente Tynaarlo, afrekening Participatiebudget € 16.902,27 

Gemeente Aa en Hunze, diverse facturen € 261.419,01 

Gemeente Assen, diverse facturen € 2.901.436,25 

Gemeente Leeuwarden, detachering € 15.336,48 

Esf subsidie actieplan jeugdwerkloosheid € 166.445,69 

totaal € 3.903.051,64 

3.3 vorderingen op bijstandsdebiteuren
specificatie per 31-12-2014  Bedrag 

Uitstaand saldo bijstandsdebiteuren € 11.284.773,72 

Af: Debiteuren met terugbetalingsverplichting aan het Rijk en GKB - € 5.831.566,71

Af: Getroffen voorziening bijstandsdebiteuren - € 379.427,38

Per saldo € 5.073.779,63 

3.2 vorderingen op overige debiteuren
specificatie per 31-12-2014  Bedrag 

Diverse personen € 5.183,45 

totale vorderingen op overige debiteuren € 5.183,45 

De nominale waarde van de bijstandsdebiteuren is 
gecorrigeerd met de terugbetalingsverplichting aan 
het Rijk voor Bbz debiteuren en borgstellingen. Ook 
is de getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren 
in mindering gebracht op de nominale waarde van 

de bijstandsdebiteuren zodat de reële waarde van de 
debiteuren op de balans staat vermeld. Hieronder een 
overzicht dat het verloop van de debiteuren over 2014 
zichtbaar maakt.

saldo nominatieve bijstandsdebiteuren
 aa en hunze

 t/m dec. 2014
 assen 

 t/m dec. 2014
 tynaarlo 

 t/m dec. 2014
 totaal 

 t/m dec. 2014

 Hoofdsom per 1 januari 2014 € 1.653.480,25 € 6.775.883,45 € 1.804.458,08 € 10.233.821,78 

 Opgeboekte vordering € 757.510,96 € 2.152.781,04 € 570.535,58 € 3.480.827,58 

 Terug betaling teveel ontvangen € 1.008,13 € 5.457,91 € 1.281,17 € 7.747,21 

 Ontvangen - € 239.968,31 - € 889.622,18 - € 322.161,95 - € 1.451.752,44

 Correctie op vorderingen - € 105.908,76 - € 289.716,83 - € 150.924,93 - € 546.550,52

 Buiten invordering - € 8.855,94 - € 105.243,42 - € 27.615,56 - € 141.714,92

 Bbz omzetting om niet - € 54.844,16 - € 158.188,31 - € 84.572,50 - € 297.604,97

 hoofdsom per 31 december 2014 € 2.002.422,17 € 7.491.351,66 € 1.790.999,89 € 11.284.773,72 
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hieronder is de hoofdsom per 31 december 2014 gespecificeerd naar soort vordering.
saldo per soort vordering  aa en hunze assen tynaarlo totaal

Bedrijfskapitaal Bbz € 613.494,01 € 1.987.333,84 € 776.160,45 € 3.376.988,30 

Levensonderhoud Bbz renteloos € 407.841,66 € 998.616,47 € 299.217,90 € 1.705.676,03 

Krediet hypotheek € 66.654,53 € 99.602,99 € 115.112,72 € 281.370,24 

Leenbijstand geldlening € 75.010,91 € 282.884,10 € 38.268,77 € 396.163,78 

Terugvordering WWB € 472.854,73 € 3.567.863,59 € 294.139,53 € 4.334.857,85 

Terugvordering IOAW € 3.023,38 € 16.299,87 € 2.457,77 € 21.781,02 

Cessie bedrijfsvereniging € 175.159,83 € 45.551,76 € 7.005,36 € 227.716,95 

Terugvordering bijzondere bijstand € 1.356,85 € 19.880,75 € 3.834,58 € 25.072,18 

Boeten € 9.377,30 € 98.175,66 € 11.640,06 € 119.193,02 

Borgstelling € 172.809,25 € 344.137,95 € 231.955,18 € 748.902,38 

Voorschotten € 4.839,72 € 16.774,40 € 11.207,57 € 32.821,69 

WWIK € 0,00 € 14.230,28 € 0,00 € 14.230,28 

hoofdsom per 31 december 2014 € 2.002.422,17 € 7.491.351,66 € 1.790.999,89 € 11.284.773,72 

Met betrekking tot de vorderingen wordt opgemerkt dat 
een bedrag van € 5.831.566,71 in mindering is gebracht 
op de nominale vorderingen. Met dit bedrag wordt tot 
uitdrukking gebracht het gedeelte dat ten gunste van het 
Rijk komt. Dit betreffen vorderingen in het kader van de 
Bbz regeling. 

Om de buiteninvordering van dubieuze debiteuren op te 
vangen is een voorziening gevormd. De buiteninvordering 
gestelde vorderingen en correcties over 2014 zijn ten laste 
van de voorziening gebracht. Jaarlijks wordt de voorziening 
weer gevoed met een storting vanuit de exploitatie. 

De Bbz valt nog onder het “oude” declaratiesysteem. 
Voor deze vorderingen wordt het kasstelsel gehanteerd. 
Dit betekent dat de verstrekkingen en ontvangsten 
gedeclareerd worden bij het Rijk. Tevens zitten in 
deze post de garantstellingen van de Gemeentelijke 
Kredietbank. 

hieronder is de hoofdsom per 31 december 2014 gespecificeerd naar soort vordering. 
soort vordering  aa en hunze assen tynaarlo totaal

Lening bbz rentedragend - € 613.494,01 - € 1.987.333,84 - € 776.160,45 - € 3.376.988,30

Lening bbz renteloos - € 407.841,66 - € 998.616,47 - € 299.217,90 - € 1.705.676,03

Borgstellingen - € 172.809,25 - € 344.137,95 - € 231.955,18 - € 748.902,38

hoofdsom per 31 december 2014 - € 1.194.144,92 - € 3.330.088,26 - € 1.307.333,53 - € 5.831.566,71

getroffen voorziening dubieuze debiteuren
voorziening dubieuze debiteuren aa en hunze assen tynaarlo totaal

Saldo per 1-1-2014 € 41.367,78 € 284.296,82 € 41.557,63 € 367.222,23 

Afboekingen t.g.v. de exploitatie - € 21.143,32 - € 183.227,77 - € 16.033,71 - € 220.404,80

Storting in de voorziening t.l.v. de 
exploitatie

€ 36.016,57 € 189.045,18 € 7.548,20 € 232.609,95 

saldo per 31 december 2014 € 56.241,03 € 290.114,23 € 33.072,12 € 379.427,38 
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hieronder is de hoofdsom per 31 december 2014 gespecificeerd naar soort vordering. 
Berekening voorziening 
bijstandsdebiteuren

aa en hunze assen tynaarlo totaal

Gemiddelde onttrekking 
over 6 jaren

€ 37.128,37 € 257.237,40 € 49.645,74 € 344.011,51 

Eindsaldo 2014 deb rek 
gemeente

€ 803.437,53 € 4.144.489,00 € 472.458,79 € 5.420.385,32 

Berekende percentage 
van het eindsaldo BUIG 
debiteuren

4,62% 6,21% 10,51% 6,35%

Gekozen percentage voor 
oninbaarheid

7% 7% 7% 7%

wat is nodig als voorziening

7 % van het eindsaldo 
debiteuren 2014

€ 56.241,03 € 290.114,23 € 33.072,12 € 379.427,37 

4.1 transitoria
specificatie per 31-12-2014 Bedrag

Diverse posten - € 247,81 

Te verrekenen met Alescon € 14.000,00 

Voorschot project Navigator € 190.000,00 

Assurantie premie 2015 € 9.335,77 

 totaal € 213.087,96 

BereKening vOOrZiening 
BiJstandsdeBiteuren
Per gemeente is een berekening gemaakt hoe hoog de 
voorziening per balans datum moet zijn. In onderstaande tabel 
zijn de mutaties weergegeven. Er is een berekening gemaakt 
voor de reële stand van de voorziening bijstandsdebiteuren. 
Per gemeente is gekeken naar de gemiddelde onttrekking uit 
de voorziening van de laatste 6 jaren. 

Hieronder zijn de specificaties weergegeven van 
vooruitbetaalde kosten en de nog te verwerken 
ontvangsten.

4. Overlopende activa

Hieruit blijkt dat de voorziening voor de 
bijstandsdebiteuren per 31 december 2014 voldoende 
is om in 2015 de afboekingen wegens oninbaarheid 
te kunnen opvangen. De nominale waarde van de 
bijstandsdebiteuren voor rekening gemeenten die onder 
de BUIG vallen bedroeg per 31 december 2014 totaal 
€ 5.420.385,32. 
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6.5 toelichting op de passiva

vaste Passiva

5. reserves

5.1 reserve bedrijfsvoering
reserve bedrijfsvoering aa en hunze assen tynaarlo totaal

Saldo per 31-12-2014 € 27.681,80 € 94.958,76 € 66.061,76 € 188.702,32 

7. netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
 Bng rekening courant crediteuren totaal

eindsaldo 31-12-2014 € 5.059.080,41 € 2.669.616,72 € 7.728.697,13

6. vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer
Onderhandse lening

eindsaldo 31-12-2014 € 123.065,42 

6.1 Onderhandse leningen
Onderhandse lening

Rente percentage 3,50%

Looptijd 15 jaar

Beginsaldo 1-1-2014 € 141.218,25 

Aflossingen - € 18.152,83

eindsaldo 31-12-2014 € 123.065,42 

Volgens het financieel statuut mag 5% van de 
bedrijfsvoeringskosten worden gereserveerd indien een 
voordelig resultaat wordt behaald. Dit jaar zijn er geen 
mutaties en is het rekeningresultaat helemaal verrekend 
met de deelnemende gemeenten.

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten is een 15-jarige 
annuïteiten lening van 3,5% afgesloten van € 266.000 
voor aanschaf meubels en inrichting van het gebouw. 
Deze lening loopt nog zes jaar.
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vlOttende Passiva

Hieronder de specificaties van de kortlopende schulden.

7.1 Bng bank rekening
Bedrag

eindsaldo 31-12-2014 € 5.059.080,41

Dit is het negatieve saldo van de BNG bankrekening 
28.51.18.730 per 31 december 2014. Dit is conform het 
laatste dagafschrift van 2014 nummer 255.
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7.2 crediteuren
Bedrag

Crediteuren algemeen € 1.899.647,72 

Belastingdienst loonheffing € 769.969,00 

 totaal € 2.669.616,72 

specificatie per 31-12-2014  Bedrag 

Gemeente Assen concern  € 1.165.711,99

Plateau Openbaar Onderwijs  € 204.589,40

Zilverenkruis Achmea  € 131.535,00

St. Peuterspeelzaal Assen  € 128.711,02

Gemeente Aa en Hunze  € 75.032,75

Alescon  € 29.246,00

Start Uitzendbureau  € 23.195,91

Drenthe College € 21.019,82

Dealflex  € 20.669,77

Meesterwerk Bedrijfsschool  € 14.048,67

Bureau voor Noordelijke Gemeenten  € 13.031,03

Apg  € 9.562,42

Goa publiek  € 9.525,81

TTA advies  € 8.717,94

Pricewaterhouse Coopers  € 6.050,00

Diverse crediteuren  € 39.000,19

Subtotaal € 1.899.647,72 

Belastingdienst afdracht loonheffing december € 769.969,00 

totaal € 2.669.616,72 

Hieronder staan de openstaande crediteuren per 
31 december 2014. De facturen zijn ten laste van 2014 
geboekt en betaald in 2015. Alle posten zijn afgewikkeld.
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Hieronder de specificatie van overlopende passiva.

8.1 nog te betalen kosten
specificatie per 31-12-2014  Bedrag 

Lareco Voucher TT-monument € 5.000,00

Nog te verrek. inhouding deurwaarders div. personen € 1.015,83

Gemeente Assen salaris december € 866.416,16

Gemeente Aa en Hunze afrek bedrijfsvoering en p budget € 16.902,27

Alescon pilot traject 50/80 € 45.980,00

Eindejaarsuitk. Startpeople dec 2014 € 21.974,70

Awerc beëindigingsvergoeding Assen € 239.517,78

Awerc beëindigingsvergoeding Aa en Hunze € 31.241,76

Awerc beëindigingsvergoeding Tynaarlo € 30.520,74

Belastingdienst afdracht BTW 4e kw 2014 € 17.234,00

Vouchers gemeente Assen € 2.500,00

Subsidiebedrag JWL 2.0 Aa en Hunze € 14.180,99

Subsidiebedrag JWL 2.0 Assen € 101.895,18

Subsidiebedrag JWL 2.0 Tynaarlo € 16.864,45

totaal € 1.411.243,86 

8.2 tussenrekening uitkeringenadministratie
Specificatie per 31-12-2014 Bedrag

Diverse cliënten € 381,79 

totaal € 381,79 

8. Overlopende passiva
 nog te betalen kosten tussenrekening 

uitkerings-adminstratie
totaal

eindsaldo 31-12-2014 € 1.411.243,86 € 381,79 € 1.411.625,65 
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7. Financiële overzichten

7.1 isd totaal

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

inkomensvoorzieningen 35.258  37.355 39.354  36.903 - 452

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 6.804  5.121 5.908  5.976 

Bbz2004 gevestigden 1.538  2.466 1.895  1.171 

subtotaal 8.342 7.587 7.803 7.147 - 440

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 1.622  1.620 1.295  1.360 

Langdurigheidstoeslag 605  630 561  575 

Collectieve zorgverzekering 530  360 

Meedoen 331  399 350  637 

Witgoedregeling 39  55 51  57 

Schuldhulpverlening  144  

subtotaal 2.597 2.704 2.787 3.133 429

inburgering 752  -  460  131 131

Organisatie (inclusief  btw) 8.856  9.046 9.789  9.109 63

totale baten 55.805 56.692 60.193 56.423  - 269

saldo (baten-lasten) 0 1.087 4.054 0 

Baten en saldO isd tOtaal
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7. Financiële overzichten

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

inkomensvoorzieningen

BUIG uitkeringskosten  35.261  36.454  36.570  36.870 

Algemene kosten -3  90  82  33  

subtotaal  35.258  36.544  36.652  36.903 - 359

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 5.736  5.121  5.502  5.976 

Bbz2004 gevestigden 1.503  2.190  1.219  1.171 

subtotaal 7.240  7.311  6.721  7.147 164

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 1.622  1.620  1.295  1.360 260

Langdurigheidstoeslag 605  630  561  575 55

Collectieve zorgverzekering  530  360 - 360

Meedoen 331  399  350  637 - 238

Witgoedregeling 39  55  51  57 - 2

Schuldhulpverlening  144  

subtotaal 2.597  2.704  2.787  3.133 - 429

inburgering 291  -  190  131 - 131

Organisatie (inclusief btw) 8.856  9.046  9.789  9.109 - 63

totale lasten 54.242 55.605 56.139 56.423 - 818

lasten isd tOtaal
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7.2 de gemeente aa en hunze

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

inkomensvoorzieningen 4.209  4.160  4.346  4.464 304

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 891  585  750  728  

Bbz2004 gevestigden 316  531  380  198  

subtotaal 1.207  1.116  1.129  926  - 190

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 178  160  147  148  

Langdurigheidstoeslag 52  50  45  49  

Collectieve zorgverzekering  56  34  

Meedoen 29  26  36  61  

subtotaal 259  236  284  292  56

inburgering 7 0 - 11 11 11

Organisatie (exclusief btw) 929  949  1.027  1.022  73

totale baten 6.611 6.462 6.775 6.715  253 

saldo (baten-lasten) 137 0 41 0 0 

btw  51

Baten aa en hunZe en saldO
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Bedragen * € 1.000 lasten externe baten/ 
baten rijk

debiteuren Bijdrage 
gemeente

inkomensvoorzieningen 4.464 4.101 375 12

Participatiebudget en werkgelegenheid 925 865 150 90

Participatiebudget 727 750 0 23

Bbz2004 gevestigden 198 115 150 67

gemeentelijk minimabeleid 292 0 0 - 292

inburgering 11 - 11 0 - 22

Organisatie 1.022 117 0 - 905

totaal 6.714 5.072 525 - 1.117

 

Begroting 6.462 5.084 235 - 1.143

verschil begroting-jaarrekening - 252 - 12 290 26

verschil BegrOting en JaarreKening aa en hunZe

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 

realisatie

inkomensvoorzieningen 4.209  4.137  4.457  4.464 - 327

Participatiebudget en werkgelegenheid  

Participatiebudget 710  585  712  728 

Bbz2004 gevestigden 350  555  239  198 

subtotaal 1.060  1.140  951  926 214

 

gemeentelijk minimabeleid  

Bijzondere Bijstand sec 178  160  147  148 

Langdurigheidstoeslag 52  50  45  49 

Collectieve zorgverzekering  56  34 

Meedoen 29  26  36  61 

subtotaal 259  236  284  292 - 56

inburgering 17 0  15  11 - 11

Organisatie (exclusief btw) 929  949  1.027  1.022 - 73

totale lasten 6.474 6.462 6.734 6.715  -253

btw  51

lasten aa en hunZe
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7.3  de gemeente assen 

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

inkomensvoorzieningen 26.154  28.148  29.630  27.128 - 1.020

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 5.125  4.009  4.407  4.702  

Bbz2004 gevestigden 852  1.355  1.056  719  

subtotaal 5.977  5.364  5.463  5.420  56

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 1.101  1.100  842  868  

Langdurigheidstoeslag 479  500  447  454  

Collectieve zorgverzekering  409  281  

Meedoen 245  302  241  473  

Witgoedregeling 36  50  48  55  

Schuldhulpverlening         144 

subtotaal 1.861 1.952 1.987 2.275 323

 

inburgering 736 0  515  91 91

Organisatie (exclusief btw) 6.877  7.024  7.601  7.566 542

totale baten 41.605 42.488 45.197 42.481  - 7

saldo (baten-lasten) 1.252 1.160 3.583 0 - 1.160 

btw  377

Baten assen en saldO
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Bedragen * € 1.000 lasten externe baten/ 
baten rijk

debiteuren Bijdrage 
gemeente

inkomensvoorzieningen 27.128 28.763 1.165 2.800

Participatiebudget en werkgelegenheid 5.421 4.723 364 - 334

Participatiebudget 4.702 4.406 0 - 296

Bbz2004 gevestigden 719 317 364 - 38

gemeentelijk minimabeleid 2.275 0 0 - 2.275

inburgering 91 515 0 424

Organisatie 7.566 870 0 - 6.696

totaal 42.481 34.871 1.529 - 6.081

Begroting 41.328 32.481 1.346 - 7.501

verschil - 1.153 2.390 183 1.420

verschil BegrOting en JaarreKening assen

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

inkomensvoorzieningen

BUIG uitkeringskosten 26.178  27.198  26.845  27.114 

Algemene kosten - 24  50  47  15 

subtotaal 26.154  27.248  26.892  27.128 120

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 4.432  4.009  4.299  4.702 

Bbz2004 gevestigden 807  1.095  685  719 

subtotaal 5.239  5.104  4.984  5.421 - 317

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 1.101  1.100  842  868 

Langdurigheidstoeslag 479  500  447  454 

Collectieve zorgverzekering  409  281 

Meedoen 245  302  241  473 

Witgoedregeling 36  50  48  55 

Schuldhulpverlening         144 

subtotaal 1.861 1.952 1.987 2.275 - 323

inburgering 222 0  150  91 - 91

Organisatie (exclusief btw) 6.877  7.024  7.601  7.566 - 542

totale lasten 40.353 41.328 41.614 42.482  - 1.154

btw  377

lasten assen
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7.4  de gemeente tynaarlo 

Bedragen * € 1.000 rekening 
2013

Begroting 
2014

Prognose 
30-9-2014

realisatie 
2014

verschil 
Begroting - 
realisatie

inkomensvoorzieningen 4.895  5.047  5.378  5.311 264

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 788  527  751  546  

Bbz2004 gevestigden 370  580  459  254  

subtotaal 1.158  1.107  1.210  799  - 308

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 343  360  306  344  

Langdurigheidstoeslag 74  80  69  72  

Collectieve zorgverzekering  65  45  

Meedoen 57  71  73  103  

Witgoedregeling 3  5  3  2  

subtotaal 477  516  516  566 50

inburgering 9 0 - 44 29  29

Organisatie (exclusief btw)  1.073  1.161  1.156 83

totale baten 6.539 7.743 8.221 7.862  119 

 saldo (baten-lasten)  175  - 72  430  0  72 

 btw  58 

Baten tynaarlO en saldO
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Bedragen * € 1.000 lasten externe baten/ 
baten rijk

debiteuren Bijdrage 
gemeente

inkomensvoorzieningen 5.311 5.291 169 149

Participatiebudget en werkgelegenheid 800 887 158 245

Participatiebudget 546 750 0 204

Bbz2004 gevestigden 254 137 158 41

gemeentelijk minimabeleid 566 0 0 - 566

inburgering 29 - 44 0 - 73

Organisatie 1.156 133 0 - 1.023

totaal 7.862 6.267 327 - 1.268

Begroting 7.815 5.999 203 - 1.613

verschil - 47 268 124 345

verschil BegrOting en JaarreKening tynaarlO

Bedragen * € 1.000 rekening Begroting Prognose realisatie verschil

inkomensvoorzieningen

BUIG uitkeringskosten 4.901  5.139  5.292  5.308 

Algemene kosten - 6  20  11  3 

subtotaal 4.895  5.159  5.303  5.311 - 152

Participatiebudget en werkgelegenheid

Participatiebudget 594  527  491  546 

Bbz2004 gevestigden 346  540  295  254 

subtotaal 940  1.067  786  800 267

gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand sec 343  360  306  344 

Langdurigheidstoeslag 74  80  69  72 

Collectieve zorgverzekering  65  45 

Meedoen 57  71  73  103 

Witgoedregeling 3  5  3  2 

subtotaal 477  516  516  566 - 50

inburgering 52 0  25  29 - 29

Organisatie (exclusief btw)  1.073  1.161  1.156 - 83

totale lasten 6.364 7.815 7.791 7.862  - 47

btw 58

lasten tynaarlO
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leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 a.m. schonewille a.m. schonewille

Functie(s) directeur directeur

Duur dienstverband 1/1/2013 - 31/12/2013 1/1/2014 - 31/12/2014

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris?2 nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking?3 nee nee

Bezoldiging

Beloning € 98.021 € 94.318

Belastbare onkostenvergoedingen € 455 € 329

Beloningen betaalbaar op termijn € 32.366 € 30.758

totaal bezoldiging € 130.842 € 125.405

Toepasselijk WNT-maximum4 € 228.599 € 230.474

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t.

wnt-verantwOOrding 2014 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 
de volgende op ons van toepassing zijnde regelgeving: 
algemene WNT-maximum. Ons bezoldigingsmaximum in 
2014 is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-
maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de 

toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 h. assies 
(tynaarlo)

a. Beenen 
(assen)

h. dijkstra
(aa en hunze)

Functie(s) Voorzitter Dagelijks 
Bestuur

Lid Dagelijks Bestuur Lid Dagelijks Bestuur

duur dienstverband 1/1 – 22/4 1/1 - 8/5 1/1 – 23/4

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0

Belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op 
termijn

€ 0 € 0 € 0

totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0

toepasselijk wnt-maximum € 17.286 € 11.524 € 11.524

motivering indien 
overschrijding

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van 
het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang 
van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden 
van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur; dit 
bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 
5% van het bezoldigingsmaximum.

7.5  toezichthouden topfunctionarissen
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toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 a. smit 
(assen)

B. wassink 
(aa en hunze)

h. Berends
(tynaarlo)

Functie(s) Voorzitter Dagelijks 
Bestuur

Lid Dagelijks 
Bestuur

Lid Dagelijks 
Bestuur

duur dienstverband 9/5 – 31/12 24/4- 31/12 23/4 – 31/12

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0

Belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op 
termijn

€ 0 € 0 € 0

totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0

toepasselijk wnt-maximum € 17.286 € 11.524 € 11.524

motivering indien 
overschrijding

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen x € 1 h. assies 
(tynaarlo)

a. Beenen 
(assen)

h. dijkstra
(aa en hunze)

Functie(s) Voorzitter Algemeen 
Bestuur

Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur

duur dienstverband 1/1 – 21/4 1/1 – 8/5 1/1 – 23/4

Bezoldiging

Beloning - - -

Belastbare 
onkostenvergoedingen 

- - -

Beloningen betaalbaar op 
termijn

- - -

totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0

toepasselijk wnt-maximum € 17.286 € 11.524 € 11.524

motivering indien 
overschrijding

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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bedragen x € 1 a. smit 
(assen)

B. wassink 
(aa en hunze)

h. Berends
(tynaarlo)

Functie(s) Voorzitter Algemeen 
Bestuur

Lid Algemeen Bestuur Lid Algemeen Bestuur

duur dienstverband 9/5 – 31/12 24/4- 31/12 23/4 – 31/12

Bezoldiging

Beloning - - -

Belastbare 
onkostenvergoedingen 

- - -

Beloningen betaalbaar op 
termijn

- - -

totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0

toepasselijk wnt-maximum € 17.286 € 11.524 € 11.524

motivering indien 
overschrijding

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2  Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - 
  een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde 

instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van 
functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’. 

3  Indien ‘ja’: afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. btw) 
vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris)

4  y=(x ∙ a ∙ b)/365 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, 
 a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen
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8. sisa-bijlagen 
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9. demografische ontwikkelingen

gemeente aa en hunze assen tynaarlo

aantal inwoners 25.357 67.190 32.493

aantal huishoudens aantal huishoudens aantal huishoudens 

Aantal huishoudens 15-64 jaar 7.230 22.190 8.940

naar huishoudentype

- alleenstaande 1.550 7.100 1.830

- eenouder vrouw 370 1.820 580

- eenouder man 140 390 190

- paar zonder kinderen 2.180 5.030 2.340

- paar met kinderen 2.990 7.850 4.000

naar woning

- huurwoning 2.070 8.920 2.240

- koopwoning 5.160 13.280 6.690

naar leeftijd

- met een 15-24-jarige in het huishouden 1.750 5.390 2.230

- zonder een 15-24-jarige in het huishouden 5.480 16.800 6.710

- met een 55-64-jarige in het huishouden 3.000 6.340 3.390

- zonder een 55-64-jarige in het huishouden 4.230 15.850 5.550

naar herkomst

- iemand van niet-westerse herkomst aanwezig 200 1.790 320

- huishouden met alleen autochtonen/van westerse 
herkomst

7.030 20.400 8.620

Opleiding

- iemand met een lage opleiding aanwezig 2.840 8.460 3.340

- alleen met middelbaar of hoge opleiding 4.380 13.730 5.600

- iemand met een hoge opleiding aanwezig 3.070 9.160 4.730

- alleen met middelbaar of lage opleiding 4.150 13.030 4.210

aO-uitkering

-iemand met een AO-uitkering aanwezig 1.080 3.360 1.170

-geen AO-uitkering aanwezig 6.140 18.840 7.770

arbeidsbeperking

-iemand met een arbeidsbeperking aanwezig 1.690 5.440 1.900

-geen arbeidsbeperking aanwezig 5.530 16.760 7.040

wijk

-matige leefbaarheid 0 450 0

-goede leefbaarheid 7.230 21.740 8.940

Overige gegevens:

Gemiddelde woningwaarde in wijken met lage 
leefbaarheid (x1000)

- 98 -

Gemiddelde woningwaarde in wijken met goede 
leefbaarheid (x1000)

255 173 257

Kansen arbeidsmarkt 0,757 0,760 0,738

Netto participatie in corop-gebied 67,1 67,1 67,1

Corop-gebied Noord-Drenthe Noord-Drenthe Noord-Drenthe 

Toelichting: Wij hebben deze tabel verfijnd door 
aansluiting te zoeken met het CBS met als 
uitgangspunt het objectieve verdeelmodel.  
Peildatum gegevens: september 2014.
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aantal 
huishoudens 

verwacht 
percentage 
in de 
bijstand

verwacht 
aantal 
huishoudens 
in de bijstand

verwachte 
uitgaven 
(x1000)

aantal huishoudens 15-64 jaar 7.230 3,6% 260 4.072

naar huishoudentype

- alleenstaande 1.550 8,3% 129 1.872

- eenouder vrouw 370 16,2% 59 865

- eenouder man 140 5,0% 7 98

- paar zonder kinderen 2.180 1,2% 26 495

- paar met kinderen 2.990 1,3% 39 742

naar woning

- huurwoning 2.070 10,8% 222 3.437

- koopwoning 5.160 0,7% 38 635

naar leeftijd

- met een 15-24-jarige in het huishouden 1.750 2,9% 51 803

- zonder een 15-24-jarige in het huishouden 5.480 3,8% 209 3.269

- met een 55-64-jarige in het huishouden 3.000 4,2% 126 1.984

- zonder een 55-64-jarige in het huishouden 4.230 3,2% 134 2.088

naar herkomst

- iemand van niet-westerse herkomst aanwezig 200 6,7% 13 217

- huishouden met alleen autochtonen/van 
westerse herkomst

7.030 3,5% 247 3.855

Opleiding

- iemand met een lage opleiding aanwezig 2.840 5,1% 144 2.304

- alleen met middelbaar of hoge opleiding 4.380 2,6% 116 1.769

- iemand met een hoge opleiding aanwezig 3.070 1,4% 44 703

- alleen met middelbaar of lage opleiding 4.150 5,2% 216 3.370

aO-uitkering

-iemand met een AO-uitkering aanwezig 1.080 3,1% 34 531

-geen AO-uitkering aanwezig 6.140 3,7% 226 3.542

arbeidsbeperking

-iemand met een arbeidsbeperking aanwezig 1.690 7,7% 131 2.057

-geen arbeidsbeperking aanwezig 5.530 2,3% 129 2.016

wijk

-matige leefbaarheid 0 - 0 0

-goede leefbaarheid 7.230 3,6% 260 4.072

Overige gegevens:

Gemiddelde woningwaarde in wijken met lage 
leefbaarheid (x1000)

-

Gemiddelde woningwaarde in wijken met goede 
leefbaarheid (x1000)

255

Kansen arbeidsmarkt 0,757

Netto participatie in corop-gebied 67,1

Corop-gebied Noord-Drenthe 

aantal inwoners 25.357

Percentage historisch 79,3%

Budget historisch 4.129.297

Budget objectief 4.072.382

totaal budget 4.117.508

maubedrag 249

totaal budget na mau 4.117.259

gemeente:   aa en hunZe  (1680)
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aantal 
huishoudens 

verwacht 
percentage 
in de 
bijstand

verwacht 
aantal 
huishoudens 
in de bijstand

verwachte 
uitgaven 
(x1000)

aantal huishoudens 15-64 jaar 22.190 7,5% 1.668 25.561

naar huishoudentype

- alleenstaande 7.100 12,3% 875 12.747

- eenouder vrouw 1.820 26,3% 478 6.973

- eenouder man 390 7,8% 30 438

- paar zonder kinderen 5.030 1,9% 94 1.781

- paar met kinderen 7.850 2,4% 191 3.622

naar woning

- huurwoning 8.920 16,9% 1.506 22.885

- koopwoning 13.280 1,2% 162 2.676

naar leeftijd

- met een 15-24-jarige in het huishouden 5.390 6,4% 343 5.256

- zonder een 15-24-jarige in het huishouden 16.800 7,9% 1.325 20.306

- met een 55-64-jarige in het huishouden 6.340 7,8% 496 7.675

- zonder een 55-64-jarige in het huishouden 15.850 7,4% 1.172 17.886

naar herkomst

- iemand van niet-westerse herkomst aanwezig 1.790 16,2% 290 4.525

- huishouden met alleen autochtonen/van 
westerse herkomst

20.400 6,8% 1.378 21.036

Opleiding

- iemand met een lage opleiding aanwezig 8.460 10,9% 919 14.329

- alleen met middelbaar of hoge opleiding 13.730 5,5% 749 11.232

- iemand met een hoge opleiding aanwezig 9.160 3,2% 294 4.554

- alleen met middelbaar of lage opleiding 13.030 10,5% 1.374 21.007

aO-uitkering

-iemand met een AO-uitkering aanwezig 3.360 6,6% 220 3.374

-geen AO-uitkering aanwezig 18.840 7,7% 1.447 22.187

arbeidsbeperking

-iemand met een arbeidsbeperking aanwezig 5.440 14,8% 803 12.345

-geen arbeidsbeperking aanwezig 16.760 5,2% 865 13.216

wijk

-matige leefbaarheid 450 26,2% 118 1.731

-goede leefbaarheid 21.740 7,1% 1.550 23.831

Overige gegevens:

Gemiddelde woningwaarde in wijken met lage 
leefbaarheid (x1000)

98

Gemiddelde woningwaarde in wijken met goede 
leefbaarheid (x1000)

173

Kansen arbeidsmarkt 0,760

Netto participatie in corop-gebied 67,1

Corop-gebied Noord-Drenthe 

aantal inwoners 67.190

Percentage historisch 50,0%

Budget historisch 26.115.889

Budget objectief 25.561.374

totaal budget 25.838.632

maubedrag 65.623

totaal budget na mau 25.773.009

gemeente:   assen  (106)

80



aantal 
huishoudens 

verwacht 
percentage 
in de 
bijstand

verwacht 
aantal 
huishoudens 
in de bijstand

verwachte 
uitgaven 
(x1000)

aantal huishoudens 15-64 jaar 8.940 3,6% 323 5.038

naar huishoudentype

- alleenstaande 1.830 7,8% 142 2.060

- eenouder vrouw 580 16,5% 96 1.398

- eenouder man 190 5,0% 9 136

- paar zonder kinderen 2.340 1,1% 26 489

- paar met kinderen 4.000 1,3% 50 956

naar woning

- huurwoning 2.240 12,0% 269 4.131

- koopwoning 6.690 0,8% 54 907

naar leeftijd

- met een 15-24-jarige in het huishouden 2.230 3,3% 74 1.160

- zonder een 15-24-jarige in het huishouden 6.710 3,7% 248 3.878

- met een 55-64-jarige in het huishouden 3.390 4,2% 143 2.246

- zonder een 55-64-jarige in het huishouden 5.550 3,2% 179 2.792

naar herkomst

- iemand van niet-westerse herkomst aanwezig 320 6,9% 22 358

- huishouden met alleen autochtonen/van 
westerse herkomst

8.620 3,5% 301 4.680

Opleiding

- iemand met een lage opleiding aanwezig 3.340 5,4% 181 2.881

- alleen met middelbaar of hoge opleiding 5.600 2,5% 141 2.157

- iemand met een hoge opleiding aanwezig 4.730 1,6% 77 1.227

- alleen met middelbaar of lage opleiding 4.210 5,8% 245 3.811

aO-uitkering

-iemand met een AO-uitkering aanwezig 1.170 3,3% 39 599

-geen AO-uitkering aanwezig 7.770 3,7% 284 4.440

arbeidsbeperking

-iemand met een arbeidsbeperking aanwezig 1.900 8,1% 154 2.412

-geen arbeidsbeperking aanwezig 7.040 2,4% 168 2.627

wijk

-matige leefbaarheid 0 - 0 0

-goede leefbaarheid 8.940 3,6% 323 5.038

Overige gegevens:

Gemiddelde woningwaarde in wijken met lage 
leefbaarheid (x1000)

-

Gemiddelde woningwaarde in wijken met goede 
leefbaarheid (x1000)

257

Kansen arbeidsmarkt 0,738

Netto participatie in corop-gebied 67,1

Corop-gebied Noord-Drenthe 

aantal inwoners 32.493

Percentage historisch 65,0%

Budget historisch 4.912.134

Budget objectief 5.038.193

totaal budget 4.956.237

maubedrag 6.288

totaal budget na mau 4.949.949

gemeente:   tynaarlO  (1730)
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voor werk en inkomen!

Bezoekadres
Stationsstraat 30-32
9401 KX Assen

Postadres
Postbus 392
9400 AJ Assen

T 0592 391 600
F 0592 391 609

Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur.

E info@werkpleinbaanzicht.nl
I www.werkpleinbaanzicht.nl


