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Bijlage 1 Governance 
 

In principe kan gekozen worden tussen een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijk weg. Bij de 

publiekrechtelijke weg is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen leidend en bij de 

privaatrechtelijke weg het Burgerlijk Wetboek.  

Gezien de vanuit DUP uit te voeren specifieke overheidstaken, zoals het verstrekken van uitkeringen, 

ligt de privaatrechtelijke weg niet voor de hand. Dit wordt ook bevestigd door de hoogste 

bestuursrechter (Centrale raad van beroep). Het is niet mogelijk om publiekrechtelijke taken aan 

privaatrechtelijke organisaties te delegeren. Dit betekent dat een private onderneming niet 

zelfstandig deze taken kan uitvoeren. 

De rechtmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet is privaatrechtelijk slechts met (te) veel 

omwegen te borgen. Gezien het feit dat hoe dan ook de verantwoordelijkheid van de uitvoering bij de 

colleges blijft, terwijl die op afstand gezet wordt bij de feitelijke uitvoering, is dit geen serieus te 

overwegen optie. Met betrekking tot participatie, (toeleiding naar werk) ligt dat overigens anders. 

Als gekozen wordt voor een splitsing tussen rechtmatigheid en participatie kan participatie op 

privaatrechtelijke weg ingericht worden. Splitsing is echter in strijd met het in de Kadernota 

verankerde uitgangspunt om te komen tot één uitvoeringsorgaan dat alle taken uitvoert.  

Nu de rechtmatigheid in het privaatrecht niet gewenst is vanwege borging- en sturingsrisico’s en 

splitsing strijdig is met het uitgangspunt dat de uitvoering in één orgaan samengebracht moet 

worden, is de keuze voor een publiekrechtelijke weg vanzelfsprekend en daarmee leidend.  

 De publiekrechtelijke weg biedt verschillende mogelijkheden die wij hier kort toelichten. 

Gekozen kan worden: 

1. een Centrumgemeente, dus één gemeente die de uitvoering van de Participatiewet (Pwet) 

op zich neemt. Deze keuze ligt niet voor de hand omdat in de Kadernota als uitgangspunt is 

verankerd dat de Pwet door één uitvoeringsorganisatie wordt uitgevoerd die de uitvoering 

op zich neemt voor de drie deelnemende gemeenten.  

2. een Regeling zonder meer: dat is een convenant tussen de deelnemende gemeenten waarin 

afspraken staan opgenomen over de uitvoering van de Pwet . In dat geval voeren de 

gemeenten zelf de wet weer uit. Ook deze keuze is niet in overeenstemming met het 

uitgangspunt uit de kadernota dat de Pwet door één uitvoeringsorganisatie wordt 

uitgevoerd.  

3. een Gemeenschappelijk Orgaan: Het GO kent geen geleed bestuur en ook geen 

rechtspersoonlijkheid. Er is dus geen taakverdeling mogelijk tussen een dagelijks en 

algemeen bestuur en het GO kan geen zelfstandig afspraken maken met andere partijen of 

personeel in dienst nemen. Deze constructie is daarmee voornamelijk geschikt voor relatief 

beperkte en eenvoudige zaken. De uitvoering van de Participatiewet is niet aan te merken als 

een beperkte en eenvoudige zaak. Daarmee is deze keuze niet gewenst.  

4. een Gemeenschappelijk Orgaan voor bedrijfsvoeringstaken. Dit orgaan heeft 

rechtspersoonlijkheid maar heeft geen geleed bestuur. Er is daarmee een lichte bestuurlijke 

aansturing wat toereikend en representatief kan zijn voor bedrijfsvoeringstaken zoals 

personeel, huisvesting, informatievoorziening, administratie en communicatie. De politiek 

gevoelige uitvoering van de Participatiewet rechtvaardigt een zwaardere bestuurlijke 

aansturing. Daarmee is deze keuze niet gewenst.  
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5. een GR met openbaar lichaam: dit is de enige vorm van samenwerking onder het 

publiekrecht waarmee rechtspersoonlijkheid verkregen wordt. Hiermee wordt het mogelijk 

gemaakt dat het openbaar lichaam zelfstandig kan optreden in het privaatrechtelijk verkeer, 

eigen personeel in dienst kan nemen en eigen fondsen kan beheren. De deelnemende 

gemeenten kunnen aan het openbaar lichaam bevoegdheden van regelgeving en bestuur 

overdragen. Voordeel van het openbaar lichaam is dat de publieke waarborgen bij wet 

geregeld zijn en dus geen nadere actie of beschrijving vergen. Daarnaast is er sprake van een 

grotere slagkracht doordat het dagelijks bestuur bevoegd is in plaats van de colleges en het 

algemeen bestuur in plaats van de gemeenteraden. Via deze besturen kunnen gemeenten 

rechtstreeks invloed uitoefenen. Vanuit oogpunt van klantgerichtheid kan tot slot opgemerkt 

worden dat het openbaar lichaam herkenbaar is voor de burger. De meeste 

samenwerkingsverbanden die de drie gemeenten nu aangaan voor het uitoefenen van een 

publieke taak hebben deze vorm, zoals bijvoorbeeld GGD, Alescon en ISD AAT. 

 

Rollen AB en DB 
 In de Memorie van toelichting van de nieuwe WGR staat uitdrukkelijk opgenomen dat AB leden van 

de GR niet zonder last of ruggenspraak stemmen: zij zijn vooral vertegenwoordigers van hun 

gemeenten, dat is de nieuwe verantwoordingsplicht van de AB leden jegens hun raad.  

Interne verantwoording: Op grond van artikel 19 a eerste en tweede lid Wgr is het DB 

verantwoordings- en informatieplichtig aan het AB. Het AB kan, op grond van artikel 19 derde lid, 

een lid van het DB naar huis sturen als het vertrouwen weg is. In theorie kan een weggestuurd DB-

lid, lid blijven van het AB ( overgebleven monistisch aspect). In de GR kan vastgelegd worden dat een 

weggestuurd DB lid geen deel kan blijven uitmaken van het AB.  

Externe verantwoording: Op grond van artikel 17 Wgr rust op het AB een actieve informatieplicht 

jegens de raad. De wijze waarop moet expliciet in de GR beschreven worden. Op grond van artikel 16 

eerste en tweede lid geldt voor individuele AB leden een verantwoordings- en inlichtingenplicht 

jegens de raad, waarvan de wijze waarop evenzeer beschreven moet worden in de GR. In de GR moet 

op grond van artikel 16 vierde lid tot slot ook opgenomen worden op welke wijze de raad een lid van 

het AB kan ontslaan.  

Externe leden in DB is mogelijk. Hierin voorziet artikel 14 tweede lid in de mogelijkheid om, met 

uitzondering van de voorzitter, extern lid te maken van het DB, hoewel die geen meerderheid mogen 

vormen.  
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Bijlage 2 Advies inrichting GR 
 

Advies BMC 
Alescon-Noord en de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en 
Tynaarlo vormen een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Een nieuwe uitvoeringsorganisatie vergt het 
inrichten van een Gemeenschappelijke Regeling met openbaar lichaam. Deze inrichting baseren we op de 
nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Beide organisaties kennen nu al een gemeenschappelijke regeling . Alescon is een gemeenschappelijke 
regeling van zes gemeenten. ISD is een gemeenschappelijke regeling van drie gemeenten. Alescon moet 
dus ontvlochten worden. 

Voor de inrichting van de gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam zijn twee opties benoemd 
in het bedrijfsplan: het liquideren van de bestaande GR-en met het oprichten van een nieuwe GR of de 
ombouw van de bestaande GR van de ISD. In het bedrijfsplan is aangegeven dat juridisch advies zal 
worden ingewonnen over de exacte juridische vormgeving van de GR met aandacht voor de fiscale 
aspecten. 

Bij Caraad Belastingadviseurs is advies ingewonnen over de fiscale inrichting van de nieuwe GR. Zij komen 
tot de conclusie dat fiscale aspecten geen effect hebben op een keus voor een ombouw of voor het 
oprichten van een nieuwe GR. Caraad heeft echter aangegeven geen expertise in huis te hebben om ook 
andere aspecten mee te wegen in de te maken keus. Daarom is aan BMC gevraagd hier aanvullend advies 
over uit te brengen. 

We hebben advies ingewonnen bij de werkgroep Governance en bij een collega die aan een vergelijkbare 
casus werkt in Noord-Groningen. W  

Het liquideren van een GR leidt tot bestuurlijke en ambtelijke drukte. Er moet een liquidatieplan 

worden opgesteld met o.a. een balansafwikkeling, financiële prognose liquidatie, een jaarrekening, 

een verrekening van het liquidatiesaldo en een administratieve liquidatie. 

In veel gevallen is een dergelijke stap noodzakelijk. In dit geval geldt dat dezelfde drie gemeenten 
eigenaar zijn van de GR van de ISD als van de nieuwe GR. Ook lijkt het takenpakket van de huidige GR-ISD 
sterk op die van de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie kent een kleine uitbreiding van het 
takenpakket. Alle taken van de huidige ISD worden onverkort en ongewijzigd ondergebracht in de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie. Verder gaat de zogenaamde werkwinkel van Alescon-Noord over. Voor een nadere 
uitwerking hiervan verwijzen wij naar het bedrijfsplan.  

Wij zien geen dwingende redenen tot het liquideren van de GR ISD en de inrichting van een nieuwe 

GR. We adviseren daarom geen nader juridisch advies in te winnen over deze kwestie en over te gaan tot 

ombouw van de huidige GR van de ISD. 

Advies Caraad 
In het kader van de oprichting van een nieuwe organisatie voor de uitvoering van de participatiewet hebt 
u ons de vraag voorgelegd of daarbij van belang is of de relevante onderdelen van Alescon in de 
bestaande GR ISD worden ondergebracht of dat er een nieuwe GR wordt opgericht waarin beide 
onderdelen zijn ondergebracht. 
 
Dit memo gaat nadrukkelijk niet in op de fiscale gevolgen van het samenvoegen van de beide organisaties 
op zich maar richt zich uitsluitend op de vraag of er in fiscale zin een verschil is tussen het gebruikmaken 
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van de bestaande GR en de oprichting van een nieuwe GR. Zoals met u besproken doen zich bij de 
samenvoeging van beide onderdelen diverse fiscale aandachtspunten voor, welke momenteel, onder 
meer in samenspraak met Alescon, nader worden uitgewerkt.  
 
Feitencomplex 
 
Binnen het kader van de bestuurlijke samenwerking tussen de Drentsche Aa gemeenten (Assen, Tynaarlo 
en Aa en Hunze) bestaat er de wens om de uitvoering van de participatiewet (en de daaraan verbonden 
onderdelen van de wet Sociale werkvoorziening) gezamenlijk vorm te geven.  
 
Hiertoe is een bedrijfsplan opgesteld dat ervan uitgaat dat hiervoor een nieuwe uitvoeringsorganisatie 
wordt opgericht in de vorm van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling met rechtspersoonlijkheid. 
Volgens het bedrijfsplan zullen niet alleen raadsleden deelnemen in het algemeen bestuur maar worden 
ook werkgevers benaderd om zitting te nemen in het dagelijks  
bestuur.  
 
De nieuwe UOP zal de bestaande werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie GR ISD en het  
re-integratiebedrijf van Alescon, de werkwinkel, overnemen. Dat betekent dat de volledige 
bedrijfsvoering van de werkwinkel, inclusief het personeel overgaat naar de nieuwe UOP. 
 
Uit gesprekken met de GR ISD en GR Alescon maken wij op dat GR ISD de btw momenteel doorschuift aan 
de drie voornoemde gemeenten op basis van de transparantiemethode en dat GR Alescon voor wat 
betreft de over te nemen activiteiten volledig btw-belast optreedt.  
Wij hebben nog geen inzicht of de activiteiten van de betrokken organisaties geheel of gedeeltelijk de 
vennootschapsbelastingplicht gaan raken. Naar wij begrijpen wordt dit, in elk geval binnen de GR Alescon, 
momenteel met ondersteuning van externe specialisten nader onderzocht.  
 
Nieuwe organisatie invoegen in ISD GR of oprichten nieuwe GR? 
 
In het bedrijfsplan wordt ervan uitgegaan dat de beide onderdelen in één organisatie worden 
samengevoegd, dat deze organisatie één entiteit betreft en dat deze entiteit de vorm van een GR zal 
hebben.  
 
Naar wij begrijpen bestaat er een lichte voorkeur om het onderdeel werkwinkel van GR Alescon onder te 
brengen in de bestaande GR ISD aangezien in dat geval geen nieuwe GR hoeft te worden opgericht. Voor 
de heffing van vennootschapsbelasting en btw is dan van belang dat het onderbrengen van de werkwinkel 
in de GR ISD geen fiscale nadelen meebrengt die met de oprichting van een nieuwe GR zouden worden 
voorkomen.  
 
Btw 
 
Voor de heffing van btw is in beginsel alleen relevant welke activiteiten door de organisatie zullen worden 
verricht. De rechtsvorm van de organisatie is daarin -in principe- niet relevant. Ook niet van belang is de 
vraag of deze organisatie nieuw is opgericht of dat het om een bestaande GR gaat. In zoverre zou er 
vanuit de heffing van btw geen voorkeur moeten zijn voor gebruikmaking van de bestaande of een 
nieuwe GR: 
 
In het algemeen is een risico van de overname van een onderneming dat ook bepaalde rechten en 
(vooral) verplichtingen voor de heffing van btw uit het verleden worden overgenomen. Dit is een 
aandachtspunt dat uiteraard aan de orde komt in de algemene fiscale beschouwing van de samenvoeging. 
Dit is echter voor wat betreft de keuze tussen gebruikmaking van de bestaande GR ISD en de oprichting 
van een nieuwe GR niet relevant, aangezien de participerende gemeenten beide gevallen dezelfde 
onderneming overnemen.  
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Tenslotte doet zich de vraag voor of sprake is van bijzondere afspraken met de Belastingdienst waar GR 
ISD momenteel gebruik van maakt en waarvan zij bij oprichting van een nieuwe GR geen gebruik meer 
zou kunnen maken. Uit navraag bij GR ISD blijkt dat er in het verleden geen dusdanige afspraken met de 
Belastingdienst zijn gemaakt. Ook hiervoor geldt derhalve dat de heffing van btw geen reden is om te 
kiezen voor de een of andere variant. 
 
Vennootschapsbelasting 
 
Net als voor de heffing van btw dient ook voor de heffing van vennootschapsbelasting een onderscheid te 
worden gemaakt tussen de vraag welke gevolgen de samenvoeging van de beide onderdelen meebrengt 
en de vraag of het uitmaakt of gebruik wordt gemaakt van een bestaande GR of een nieuwe GR.  
 
Ook hier zal de aandacht met name dienen uit te gaan naar de eerste vraag, waarbij opnieuw gekeken 
dient te worden naar de activiteit die wordt verricht en niet de rechtsvorm bepalend is. Voor zover de 
activiteit naar derden toe ongewijzigd blijft zou de samenvoeging op zich niet tot andere gevolgen voor de 
vennootschapsbelasting mogen leiden, maar een en ander hangt wel af van de wijze waarop de invulling 
plaatsvindt vanuit de organisaties (personeel, administratie, huisvesting, etc.)  
 
Of gebruik wordt gemaakt van een bestaande GR of een nieuwe GR speelt daarin echter geen rol. In 
beginsel wordt de heffing van vennootschapsbelasting in beide gevallen immers op dezelfde wijze 
vastgesteld vanaf het moment van de invoering.  
 
Afsluitend 
 
Het voorgaande gaat uit van de samenvoeging, in één GR, waarbij uitsluitend centraal staat of 
gebruikmaking van de bestaande GR leidt tot andere fiscale gevolgen voor de heffing van 
vennootschapsbelasting en btw dan bij de oprichting van een nieuwe GR. Onze conclusie is dat dit op 
basis van de ons bekende omstandigheden niet het geval is. 
 
Wij herhalen op deze plaats dat deze conclusie niet afdoet aan het gegeven dat de samenvoeging van 
beide onderdelen op zichzelf genomen wel gepaard gaat met fiscale gevolgen en dat deze van invloed 
kunnen op de verdere besluitvorming. 
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Bijlage 3 Kritische prestatie indicatoren 
 

De KPI hebben betrekking op zowel het behalen van de doelstellingen als op de effectiviteit van de 

organisatie. Het doel van KPI’s voor de gemeente is tweeledig: 

 
 Gemeenten willen graag weten of de beleidsdoelstellingen gehaald worden (controle op het 

eindresultaat) 

Gemeenten willen ook graag weten of de uitvoeringsorganisatie effectief is in relatie tot die 

doelstellingen (controle op het functioneren van de organisatie) 

Kenmerken van KPI’s zijn: 

 Zij worden zoveel mogelijk SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch, Tijdgebonden); 

 Ze zijn in eerste instantie niet financieel, maar hebben wel een financieel effect; 

 Acties worden ondernomen wanneer doelstellingen niet bereikt worden. 

  
De onderwerpen waarover in de prestatieovereenkomst afspraken over worden gemaakt worden 
vertaald in KPI’s. Op basis van de KPI’s kan worden bepaald of de afgesproken doelstellingen gehaald 
worden. Op dit moment wordt in beide organisaties al gewerkt met KPI’s. Deze dienen als basis voor 
de hernieuwd te formuleren KPI’s van de uitvoeringsorganisatie. 
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Bijlage 4 Rechtsposities 
Beide organisaties hanteren verschillende rechtsposities voor hun personeel. We hebben onderzocht 

wat een wenselijke situatie is voor de nieuwe organisatie. Opties zijn iedereen een ambtelijke 

rechtspositie, iedereen arbeidsrechtelijke voorwaarden of een mengvorm. Iedereen 

arbeidsrechtelijke voorwaarden kan niet, voor sommige functies is de uitvoering door een 

medewerker met ambtelijke rechtspositie verplicht. Dan blijven twee opties over, waar we in deze 

bijlage de voor- en nadelen van benoemen.  

Optie 1: het gelijktijdig toepassen van zowel de ambtelijke, als de arbeidsrechtelijke 
arbeidsvoorwaarden 
 
Voordelen: 

 Flexibiliteit, geen van werk naar werk fase bij reorganisatie 
 Makkelijker dealen bij ontslag 

 
Nadelen 

 Beheersbaarheid (het is complexer om twee rechtsposities te hanteren. 
 Voor ambtenaren gelden ogv de ambtenarenwet en de jurisprudentie hogere 

integriteitseisen. Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst moet dit aanvullend 
worden geregeld. 

 Een deel van het personeel gaat automatisch mee in arbeidsrechtelijke wetswijzigingen, een 
deel niet 

 Bij fusies/overnames geldt een verschillende rechtspositie (Overgang van onderneming voor 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst) 

 Ww premie 
 
Optie 2: het toepassen van de ambtelijke rechtspositie 
 
Voordelen 

 Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers (ook bij wetswijzigingen ontstaat geen 
scheefgroei),  

 Geen onduidelijkheid welke regelingen wel en niet van toepassing zijn. 
 

 
Nadelen 

 Ambtelijke ontslagbescherming wordt ook van toepassing op het civiel personeel van 
Alescon en toekomstig personeel. Hogere kosten en minder flexibiliteit bij ontslag. 
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Bijlage 5: CAO-vergelijking  
 
Gemeente Assen │ Ambtelijk personeel Alescon CAR-RLA │ CAR- UWO 
 
 

Onderwerp Gemeente Assen – 
CAR/RLA 

Ambtelijk personeel-  CAR- 
UWO 

Verschi
l 

    

Dienstverband Aanstelling in algemene 
dienst 

Aanstelling in algemene dienst.  Geen 
verschil 

Arbeidsduur per jaar 1836 uur per jaar (excl. 
aftrek vakantie-uren) 
 
1670,4 uur per jaar (incl. 
aftrek vakantie-uren) 
 

1836 uur per jaar (excl. aftrek 
vakantie-uren) 
 
1670,4 uur per jaar (incl. 
aftrek vakantie-uren) 
 

Geen 
verschil 

Salarisinpassing Zie bijlage A 
 

Zie bijlage salarisschaal CAR- 
UWO 1 april 2015 

 

Keuzemogelijkheden 
arbeidsvoorwaarden 

Via keuzemodel de volgende 
mogelijkheden: 
- Kopen van vakantie-uren 
- Verkopen van vakantie-
uren 
- Vergoeding reiskosten 
woon- werkverkeer 
- Bijdrage studiekosten 
- Kerstattentie 
- Fiets 
- Bijsparen voor 
ouderdomspensioen 
- Contributie 
vakbondslidmaatschap  
 
Te financieren via salaris, 
PGB, eindejaarsuitkering, 
vakantietoelage, spaaruren, 
vakantie-uren 
 
 
 
 

Jaarlijks kan de medewerker in 
het kader van het 
cafetariamodel een verzoek 
indienen om vakantie uren te 
verkopen 
 
- Kerstpakket 
- Bijdrage studiekosten (zie 
studiekostenregeling) 
- Fiets privé plan 
- Uitruil vergoeding woon-
werkverkeer (zie regeling) 
- Contributie 
vakbondslidmaatschap 
- Levensloopregeling 

 

Verlof 165,6 uur per jaar 
(bij een volledige 
dienstbetrekking) 

158,4 uur per jaar 
(bij een volledige 
dienstbetrekking) 

CAR/RL
A 
gunstig
er 

Vrije dagen Vrije dagen gemeente 
Assen: 

 Nieuwjaarsdag  
 Goede vrijdag  
 Paasdagen  
 Koningsdag  
 5 mei  
 Hemelvaartsdag  

Vrije dagen Ambtelijk 
personeel: 

 Nieuwjaarsdag  
 Paasdagen 
 Koningsdag  
 Hemelvaartsdag  
 Pinksterdagen  
 Kerstdagen 

Bijna 
geen 
verschil 
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 De vrijdag na 
Hemelvaartsdag 
(verplicht) 

 Pinksterdagen  
 De vrijdag voor de 

TT-zaterdag 
 Kerstdagen  

 

  

Collectieve vrije dagen 2015: 
 2 januari; dag naar 

Oud & Nieuw 
 3 april; Goede vrijdag 
 15 mei; dag na 

Hemelvaartsdag 
 28,29,30 en 31 

december, dagen 
tussen kerst en Oud & 
Nieuw. 

 

Leeftijdsuren extra 
verlof 

Vóór 1-1-1997 in dienst: 
 

Leeftijd Verlenging 

18 jaar 
(en 
jonger) 

21,6 uren 

19 jaar 14,4 uren 
20 jaar 7,2 uren 
35 jaar of  
15 jaar in 
dienst 

14,4 uren 

45 jaar of 
25 jaar in 
dienst 

28,8 uren 

55 jaar of 
ouder of 
35 jaar in 
dienst 

43,2 uren 

 
 
Ná 1-1-1997 in dienst: 
 

Leeftijd Verlenging 

18 jaar 
(en 
jonger) 

21,6 uren 

19 jaar 14,4 uren 
20 jaar 7,2 uren 
35 jaar of  
15 jaar in 
dienst 

14,4 uren 

45 jaar of 
25 jaar in 
dienst 

21,6 uren 

55 jaar of 
ouder of 
35 jaar in 
dienst 

36 uren 

 

 

Leeftijd Extra 

Tot 30 jaar 172,8 
(standaard) 

30 t/m 34 
jaar  

7,2 uren 

35 t/m 39 
jaar 

14,4 uren 

40 t/m 44 
jaar 

21,6 uren 

45 t/m 49 
jaar 

28,8 uren 

50 t/m 55 
jaar 

36 

55+ 43,2 uren 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seniorenregeling Vervallen Vervallen 
 

Geen 
verschil 

Zwangerschapsverlof Volgens WAZO 
 

Volgens WAZO Geen 
verschil 
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Ouderschapsverlof 13x de arbeidsduur per 
week (onbetaald)  
13x de arbeidsduur per 
week (betaald) 
 
In totaal 26 weken 
ouderschapsverlof 
(fulltime). 
 
Tabel betaald 
ouderschapsverlof: 

a  schaal 1: 90%; 

b schaal 2: 85%; 

c  schaal 3: 80%; 

d  schaal 4: 70%; 

e  schaal 5: 60%; 

f  
schaal 6 en 
hoger: 

50%. 

 
 
 
 

 

 

13x de formele arbeidsduur 
per week aanspraak op 
doorbetaling van een 
percentage van zijn 
bezoldiging minus het daaraan 
gekoppelde maximale 
uurbedrag van de fiscale 
tegemoetkoming van de 
Belastingdienst, waarop de 
ambtenaar aanspraak kan 
maken.  
 
Tabel betaald 
ouderschapsverlof: 

a  schaal 1: 90%; 

b schaal 2: 85%; 

c  schaal 3: 80%; 

d  schaal 4: 70%; 

e  schaal 5: 60%; 

f  
schaal 6 en 
hoger: 

50%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsongeschikthe
id 

Bezoldiging bij 
arbeidsongeschiktheid: 
- Eerste 6 maanden 

recht op volledige 
bezoldiging; 

- 7e t/m de 12e 
maand recht op 
90% van 
bezoldiging; 

- 13e t/m de 24e 
maand recht op 
75% van 
bezoldiging; 

- Vanaf 24 maanden 
recht op 70% van 
bezoldiging 

 

Bezoldiging bij 
arbeidsongeschiktheid: 
- Eerste 6 maanden 

recht op volledige 
bezoldiging; 

- 7e t/m de 12e maand 
recht op 90% van 
bezoldiging; 

- 13e t/m de 24e maand 
recht op 75% van 
bezoldiging; 

- Vanaf 24 maanden 
recht op 70% van 
bezoldiging 

 

 

Geen 
verschil 

WW De gemeente Assen kent 
een: 
- aanvullende WW 

uitkering 
- nawettelijke WW 

uitkering 
 
Duur aanvullende WW 
uitkering: 
De aanvullende uitkering 
duurt tot einde WW 
uitkering. 
 

Duur aanvullende WW- 
uitkering: 
De aanvullende uitkering is 

een aanvulling op de WW-

uitkering tot een bepaald 

percentage van het 

ongemaximeerde dagloon van 

de medewerker. Dit 

percentage is: 

80% gedurende de eerste 15 

maanden; 

Geen 
verschil 

http://www.car-uwo.nl/smartsite.dws?ch=CAU&id=73173
http://www.car-uwo.nl/smartsite.dws?ch=CAU&id=73173
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Duur nawettelijke WW 
uitkering 
De na-wettelijke uitkering is 
één maand per dienstjaar in 
de gemeentelijke sector x 
een correctiefactor.  
 
De correctiefactor is  
- 1,4 voor dienstjaren 

tot de leeftijd van 40 
jaar 

- 2 voor dienstjaren 
vanaf de leeftijd van 
40 tot de leeftijd van 
50 jaar  

- 3 voor dienstjaren 
vanaf de leeftijd van 
50 jaar. 

 

70% gedurende de resterende 

periode 

De aanvullende uitkering 
duurt tot einde WW uitkering. 
 

Duur nawettelijke WW 
uitkering 
De na-wettelijke uitkering is 
één maand per dienstjaar in de 
gemeentelijke sector x een 
correctiefactor.  
 
De correctiefactor is  
- 1,4 voor dienstjaren 

tot de leeftijd van 40 
jaar 

- 2 voor dienstjaren 
vanaf de leeftijd van 40 
tot de leeftijd van 50 
jaar  

- 3 voor dienstjaren 
vanaf de leeftijd van 50 
jaar. 

 

 

 

Verhuiskostenregeli
ng 

Recht op 
verhuiskostenvergoeding 
indien binnen 2 jaar na 
bekendmaking naar 
gemeente Assen e.o. wordt 
verhuist. 
 
 
 
 
 
 

Een medewerker die vanwege 
dienstbelang moet verhuizen 
naar een woning nabij zijn 
standplaats krijgt een 
tegemoetkoming in de 
verhuiskosten. Om een 
medewerker een verhuisplicht 
op te kunnen leggen moet aan 
een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Ook als een 
medewerker in opdracht van 
de werkgever een 
dienstwoning betrekt of 
verlaat heeft hij recht op een 
tegemoetkoming in de 
verhuiskosten. 

Geen 
verschil 

Opleiding & 
Ontwikkeling 

Richtlijn voor vergoeding 
Opleiding & Ontwikkeling: 
 

Opleiding Perc. 
Opleiding is 
uitsluitend op 
initiatief van de 
werkgever  

100% 

Opleiding is 
overwegend in 

75%  
 

Richtlijn voor vergoeding 
Opleiding & Ontwikkeling: 
 

Opleiding Perc. 
Opdracht 

werkgever  

Noodzakelijk 

voor 

100% 
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het belang van de 
dienst, maar 
wordt mede op 
initiatief van de 
medewerker 
gevolgd. 
Opleiding 
overwegend in 
het belang van de 
medewerker, 
maar de 
gemeente heeft 
hier ook een 
belang bij. 

50% 

Opleiding 
uitsluitend op 
initiatief van de 
medewerker , 
maar de 
gemeente wil dit 
als goed 
werkgever i.h.k.v. 
POP stimuleren. 

25% 

Opleiding 
uitsluitend op 
initiatief van de 
medewerker, de 
gemeente heeft 
hier geen enkel 
belang bij, ook 
niet i.h.k.v. POP 
afspraken. 

0% 
 
 
 

 

uitoefening 

functie 

Eigen verzoek 

Inherent aan 
functie of 
passend binnen 
ontwikkelingsp
lan 
medewerker. 

100%  
 

Eigen verzoek  

Niet passend 
binnen het 
ontwikkelingsp
lan van de 
medewerker 

0% 

Herkansing cq. 
Herexamen 

1ste 

Herkansin

g: 100%, 

2de 

en 
volgende: 
50% met 
een 
maximum 
van 3x. 

Incompany 100% 
  
Op basis van CAR-UWO heeft 
de ambtenaar jaarlijks recht op 
een loopbaanbudget van € 
500.-. 

 
 
 
 
 
 

Toelagen en 
vergoedingen 

Overwerkvergoeding  
(alleen voor medewerkers 
die onder de bijzondere 
regeling vallen. Voornamelijk 
uitvoerend personeel) 
 
De vergoeding wordt 
toegekend aan de 
medewerker met schaal 10 
of lager. De vergoeding 
bestaat uit verlof gelijk aan 
het aantal volle uren van het 
overwerk, alsmede uit het 
bedrag dat voor die uren 
wordt berekend. Dit 
percentage bedraagt: 
- 100 % bij overwerk 

op zondag tussen 0 
en 24 uur; 

Overwerkvergoeding 
Het bedrag van de in het eerste 
lid bedoelde vergoeding wordt 
voor elk van de in aanmerking 
komende uren berekend naar 
een percentage van het 
uurloon van de ambtenaar. 
Dit percentage bedraagt: 
- 100 % bij overwerk op 

zondag tussen 0 en 24 
uur; 

- 75 % bij overwerk op 
zaterdag tussen 0 en 
24 uur; 

- 75 % bij overwerk op 
maandag tussen 0 en 6 
uur 

- 50 % bij overwerk op 
dinsdag, woensdag, 
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- 75 % bij overwerk 
op zaterdag tussen 
0 en 24 uur; 

- 75 % bij overwerk 
op maandag tussen 
0 en 6 uur 

- 50 % bij overwerk 
op dinsdag, 
woensdag, 
donderdag of 
vrijdag tussen 0 en 
6 uur; 

- 50 % bij overwerk 
op maandag, 
dinsdag, woensdag, 
donderdag of 
vrijdag tussen 20 en 
24 uur; 

- 25 % bij overwerk 
op maandag, 
dinsdag, woensdag, 
donderdag of 
vrijdag tussen 6 en 
20 uur 

 
Buitendagvenstervergoedin
g 
(Voor alle medewerkers die 
onder de standaard regeling 
vallen. Op uitzonderingen 
na vallen bijna alle 
medewerkers onder de 
standaard regeling.) 
 
Voor werken buiten het 
dagvenster (dagvenster: 
07.00-22.00 uur) bestaat er 
recht op een vergoeding. 
De 
buitendagvenstervergoedin
g bedraagt: 
- 50% over de 

gewerkte uren 
buiten het 
dagvenster tussen 
maandag 00:00 en 
vrijdag 24:00 uur;  

- 75% over de uren 
gewerkt op 
zaterdag;  

- 100% over de uren 
gewerkt op zondag 
en op de feestdagen. 

 

donderdag of vrijdag 
tussen 0 en 6 uur; 

- 50 % bij overwerk op 
maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 
of vrijdag tussen 20 en 
24 uur; 

- 25 % bij overwerk op 
maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 
of vrijdag tussen 6 en 
20 uur 

Voor overwerk op een 

feestdag, en op de dag 

volgende op die feestdag 

tussen 0 en 6 uur, geldt het 

percentage ingevolge het 

voorgaande, onderscheidenlijk 

voor een zondag en voor een 

maandag tussen 0 en 6 uur, 

bepaald. 

Buitendagvenstervergoeding 

( Voor de ambtenaar die onder 

de standaardregeling voor 

werktijden valt heeft recht op 

buitendagvenstervergoeding.  

 

De 

buitendagvenstervergoeding 

bedraagt: 

- 50% van het uurloon van de 

ambtenaar over de gewerkte 

uren buiten het dagvenster 

tussen maandag 00:00 uur en 

vrijdag 24:00 uur; 

- 75% van het uurloon van de 

ambtenaar over de uren 

gewerkt op zaterdag; 

- 100% van het uurloon van de 

ambtenaar over de uren 

gewerkt op zondag en op de 

feestdagen genoemd in artikel 

4:5, derde lid. 

De ambtenaar die een functie 

bekleedt waaraan een 

functieschaal 11 of hoger 
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Toelage onregelmatige 
dienst 
De toelage wordt berekend 
over ten hoogste het 
uursalaris van het 
maximumsalaris van schaal 
7: 
 

Dag: Tijdsti
p: 

Perc
.: 

maand
ag t/m 
vrijdag 

00.00-
06.00 
uur 

40% 

maand
ag t/m 
vrijdag 

06.00-
08.00 
uur 

20% 

maand
ag t/m 
vrijdag 

18.00-
22.00 
uur 

20% 

maand
ag t/m 
vrijdag 

22.00-
24.00 
uur 

40% 

zaterda
g 

00.00-
18.00 
uur 

45% 

zaterda
g 

18.00-
24.00 
uur 

70% 

zondag 00.00-
24.00 
uur 

70% 

feestda
g 

00.00-
24.00 
uur 

100
% 

 
Waarnemingstoelage 
De vergoeding bedraagt 8% 
van het eigen salaris 
gedurende de periode van 
de waarneming. 
 
Gratificatie 
Als een ambtenaar een 
uitstekende individuele 
prestatie heeft geleverd, kan 
een gratificatie worden 
toegekend. Hiervoor geldt 
de volgende richtlijn: 
 
€ 350,- netto:  
een stimuleringsgratificatie  
 
€ 500,- netto:  
op goede wijze afronden van 
een omvangrijk project of 

verbonden is heeft geen recht 

op een 

buitendagvenstervergoeding. 

Toelage onregelmatige dienst 
De ambtenaar heeft recht op 
een vergoeding over de 
werktijd vastgesteld op: 
- maandag tot en met vrijdag 
tussen 0.00 en 08.00 uur en 
tussen 18.00 uur en 24.00 uur; 
- zaterdag tussen 0.00 en 24.00 
uur; 
- zondag tussen 0.00 en 24.00 
uur. 
 
Waarnemingstoelage 
De vergoeding bedraagt 8% 
van het eigen salaris 
gedurende de periode van de 
waarneming. 
 
 
Gratificatie/ persoonlijke 
toelage.  
- Aan de ambtenaar, die het 
maximum van de voor hem 
geldende schaal heeft bereikt, 
kan door het college een 
toelage worden toegekend, 
wanneer daartoe op grond van 
buitengewone bekwaamheid, 
geschiktheid en ijver 
aanleiding bestaat. 

- De toelage wordt 

ingetrokken, indien de 

gronden waarop de toelage 

werd toegekend niet meer 

aanwezig zijn, tenzij het 

college van oordeel is, dat er 

omstandigheden zijn om de 

toelage geheel of gedeeltelijk 

te handhaven. 

 
EHBO-vergoeding 
Geen. 
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klus en vervanging van een 
collega, zonder dat recht 
bestaat op een 
vervangingstoelage  
 
€ 750,- netto:  
verrichten van een 
bijzonder project of een 
bijzondere klus  
 
€ 1000,- netto:  
als bovenstaande gepaard 
gaat met een grote tijdsinzet 
buiten normale werkuren  
  

 
EHBO-vergoeding 
De ambtenaar, die naast zijn 
normale werkzaamheden 
voorkomend EHBO-werk 
verricht, heeft, mits hij in 
het bezit is van een geldig 
EHBO-diploma, recht op een 
jaarlijkse vergoeding. De 
vergoeding is gelijk aan de 
vergoeding die het rijk 
toekent. 
 

Jubileum gratificatie Gratificatie bij 25, 40 en 50 
jaar in overheidsdienst. 
 
25 jaar: gratificatie t.w.v. 
helft van maandsalaris. 
40 of 50 jaar: gratificatie 
t.w.v. volledig maandsalaris. 
 

Gratificatie bij 25, 40 en 50 
jaar in overheidsdienst. 
 
25 jaar: gratificatie t.w.v. helft 
van maandsalaris. 
40 of 50 jaar: gratificatie t.w.v. 
volledig maandsalaris. 
 
Bij 12,5 jaar geen gratificatie. 
Wel één dag verlof, irischeques 
van € 115,-, bloemen en gebak.  
 
 

Geen 
verschil 

Ziektekostenverzeke
ring 

Collectief verzekeren bij IZA 
en Centraal Beheer Achmea 
mogelijk. 
 

Collectief verzekeren bij IZA en 
Centraal Beheer Achmea 
mogelijk. 
 

Geen 
verschil 

Tegemoetkoming 
ziektekosten 

De ambtenaar, die een 
aanvullende verzekering 
Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 
bij IZA Zorgverzekeraar NV, 
of Mijn Keuze 3 of Mijn 
Keuze 4 bij Zilveren Kruis 
Achmea heeft, heeft recht op 
een tegemoetkoming in zijn 
ziektekosten. 

De ambtenaar, die een 
aanvullende verzekering Extra 
Zorg 3 of Extra Zorg 4 bij IZA 
Zorgverzekeraar NV, of Mijn 
Keuze 3 of Mijn Keuze 4 bij 
Zilveren Kruis Achmea heeft, 
heeft recht op een 
tegemoetkoming in zijn 
ziektekosten. 
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- De tegemoetkoming 

in de ziektekosten  
is € 168,= per jaar. 

- De tegemoetkoming 
in de ziektekosten 
is € 296,= per jaar 
als het salaris van 
de ambtenaar x de 
deeltijdfactor lager 
is dan of gelijk is aan 
het bedrag dat hoort 
bij de hoogste 
periodiek van schaal 
6. 

 

 
- De tegemoetkoming in 

de ziektekosten  
is € 168,= per jaar. 

- De tegemoetkoming in 
de ziektekosten 
is € 296,= per jaar als 
het salaris van de 
ambtenaar x de 
deeltijdfactor lager is 
dan of gelijk is aan het 
bedrag dat hoort bij de 
hoogste periodiek van 
schaal 6. 

 

Reiskostenregeling 
woon-werkverkeer 

Er bestaat geen recht op 
reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer, tenzij  

- verplichting is 
opgelegd om in of 
nabij de standplaats 
te gaan wonen; Of 

-  als men tijdelijk in 
dienst is en buiten 
Assen woont.  

 
De vergoeding bedraagt € 
0,09 per km. 
 

De betrokkene die vanwege 

het dienstbelang de 

verplichting is opgelegd om in 

of meer nabij zijn standplaats 

te gaan wonen, en daarin, 

ondanks alle pogingen daartoe, 

niet slaagt heeft aanspraak op 

een vergoeding van de kosten 

voor het dagelijks reizen 

tussen de woning en de plaats 

van tewerkstelling, zolang hij 

bij de verhuizing in 

aanmerking zou kunnen 

komen voor een 

tegemoetkoming in de 

verhuiskosten. 

- Reiskostenvergoeding bij 
verplichte 
standplaatswijziging; de 
vergoeding bedraagt 0,19 ct 
per kilometer op 
declaratiebasis (werkelijk 
gereden ritten) 

 

. 

Dienstreizen Er wordt met het OV 
gereisd. Reist men toch met 
eigen auto, dan € 0,09 per 
km. Medewerker  
mag € 0,37 declareren, 
indien: 

- Reistijd behoorlijk 
langer wordt, bijv. 2 
keer zo lang. 

- De ambtenaar heeft recht op 

vergoeding van reis- en 

verblijfkosten ter zake van 

reizen in het belang van de 

dienst. 

- Deze vergoeding wordt 

vastgesteld en uitgekeerd 

overeenkomstig de daarvoor 
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- Bestemming niet of 
slechts beperkt 
bereikbaar is 

- Medewerker 
regelmatig op 1 dag 
meerdere adressen 
in Assen moet 
bezoeken. 

- Het weer gebruik 
fiets/ e scooter niet 
toelaat 

- Materialen e.d. moet 
meenemen en 
hierdoor niet, of 
zeer slecht, met het 
OV kan reizen 

 

door het college gestelde 

regelen. 

 

Vakantie uitkering 8% vakantie-uitkering, 
betaling in de maand mei. 

8% vakantie-uitkering, 
betaling in de maand mei. 
 

Geen 
verschil 

Eindejaarsuitkering 6% eindejaarsuitkering. 6% eindejaarsuitkering. 
 

Geen 
verschil 

Levensloopbijdrage ? 1,5%  
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Gemeente Assen │ JSF/PVA CAR-RLA │ Arbeidsvoorwaardenreglement 
 
 

Onderwerp Gemeente Assen – 
CAR/RLA 

JSF/PVA – eigen reglement Verschil 

    

Dienstverband Aanstelling in algemene 
dienst 

Arbeidsovereenkomst 
 

Ja 

Arbeidsduur per 
jaar 

1836 uur per jaar (excl. 
aftrek vakantie-uren) 
 
1670,4 uur per jaar (incl. 
aftrek vakantie-uren) 
 

1872 uur per jaar (excl. aftrek 
van vakantie-uren) 
Formele arbeidsduur is: 36 
uur per week. 
Feitelijke arbeidsduur: 40 uur 
per week.  
 
1699,2 uur per jaar (incl. 
aftrek vakantie-uren) 

JSF/PVA 
werken 
meer 

Salarisinpassing Zie bijlage A 
 

Zie bijlage salarisschaal CAR- 
UWO 1 april 2015 

 

Keuzemogelijkhede
n 
arbeidsvoorwaarde
n 

Via keuzemodel de 
volgende mogelijkheden: 
- Kopen van vakantie-uren 
- Verkopen van vakantie-
uren 
- Vergoeding reiskosten 
woon- werkverkeer 
- Bijdrage studiekosten 
- Kerstattentie 
- Fiets 
- Bijsparen voor 
ouderdomspensioen 
- Contributie 
vakbondslidmaatschap  
 
Te financieren via salaris, 
PGB, eindejaarsuitkering, 
vakantietoelage, spaaruren, 
vakantie-uren 
 
 
 
 

- Kerstpakket 
- Bijdrage studiekosten (zie 
studiekostenregeling) 
- Fiets privé plan 
- Uitruil vergoeding woon-
werkverkeer (zie regeling) 
- Contributie 
vakbondslidmaatschap 
 

 

Verlof 165,6 uur per jaar 
(bij een volledige 
dienstbetrekking) 

172,8 uur per jaar 
(bij een volledige 
dienstbetrekking 

JSF/PVA 
meer 
verlof 

Vrije dagen Vrije dagen gemeente 
Assen: 

 Nieuwjaarsdag  
 Goede vrijdag  
 Paasdagen  
 Koningsdag  
 5 mei  
 Hemelvaartsdag  

Vrije dagen JSF/PVA volgens 
arbeidsvoorwaarden 
reglement: 

 Nieuwjaarsdag  
 Paasdagen 
 Koningsdag  
 5 mei (wordt 

afgeschaft per 01-01-
2016) 

Bijna 
geen 
verschil 
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 De vrijdag na 
Hemelvaartsdag 
(verplicht) 

 Pinksterdagen  
 De vrijdag voor de 

TT-zaterdag 
 Kerstdagen  

 

 Hemelvaartsdag  
 Pinksterdagen  
 Kerstdagen 

 
Collectieve vrije dagen 2015: 

 2 januari; dag naar 
Oud & Nieuw 

 3 april; Goede vrijdag 
 15 mei; dag na 

Hemelvaartsdag 
 28,29,30 en 31 

december, dagen 
tussen kerst en Oud & 
Nieuw. 
 

Leeftijdsuren extra 
verlof 

Vóór 1-1-1997 in dienst: 
 

Leeftijd Verlenging 

18 jaar 
(en 
jonger) 

21,6 uren 

19 jaar 14,4 uren 
20 jaar 7,2 uren 
35 jaar 
of  
15 jaar 
in dienst 

14,4 uren 

45 jaar 
of 
25 jaar 
in dienst 

28,8 uren 

55 jaar 
of ouder 
of 
35 jaar 
in dienst 

43,2 uren 

 
 
Ná 1-1-1997 in dienst: 
 

Leeftijd Verlenging 

18 jaar 
(en 
jonger) 

21,6 uren 

19 jaar 14,4 uren 
20 jaar 7,2 uren 
35 jaar 
of  
15 jaar 
in dienst 

14,4 uren 

45 jaar 
of 
25 jaar 
in dienst 

21,6 uren 

 
 

Leeftijd Extra 

Tot 30 
jaar 

172,8 
(standaard) 

30 t/m 34 
jaar  

7,2 uren 

35 t/m 39 
jaar 

14,4 uren 

40 t/m 44 
jaar 

21,6 uren 

45 t/m 49 
jaar 

28,8 uren 

50 t/m 55 
jaar 

36 

55+ 43,2 uren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JSF/PVA 
voor 
jeugdigen 
geen 
extra 
verlof.  
JSF/PVA 
categorie 
30 en 50 
toegevoe
gd. 
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55 jaar 
of ouder 
of 
35 jaar 
in dienst 

36 uren 

 

Seniorenregeling Vervallen Vervallen 
 

Geen 
verschil 

Zwangerschapsverlo
f 

Volgens WAZO 
 

Volgens WAZO Geen 
verschil 

Ouderschapsverlof 13x de arbeidsduur per 
week (onbetaald)  
13x de arbeidsduur per 
week (betaald) 
 
In totaal 26 weken 
ouderschapsverlof 
(fulltime). 
 
Tabel betaald 
ouderschapsverlof: 

a  schaal 1: 90%; 

b schaal 2: 85%; 

c  schaal 3: 80%; 

d  schaal 4: 70%; 

e  schaal 5: 60%; 

f  
schaal 6 en 
hoger: 

50%. 

 
 
 
 

 

 

Het betaald 
ouderschapsverlof bedraagt 
maximaal zes maanden over 
ten hoogste de helft van de 
voor betrokken werknemer 
geldende gemiddelde formele 
arbeidsduur per week.  
 
Tabel betaald 
ouderschapsverlof: 

a  schaal 1: 90%; 

b schaal 2: 85%; 

c  schaal 3: 80%; 

d  schaal 4: 70%; 

e  schaal 5: 60%; 

f  
schaal 6 en 
hoger: 

50%. 
 

Bijna 
geen 
verschil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsongeschikth
eid 

Bezoldiging bij 
arbeidsongeschiktheid: 
- Eerste 6 maanden 

recht op volledige 
bezoldiging; 

- 7e t/m de 12e 
maand recht op 
90% van 
bezoldiging; 

- 13e t/m de 24e 
maand recht op 
75% van 
bezoldiging; 

Bezoldiging bij 
arbeidsongeschiktheid: 
- Eerste 6 maanden 

recht op volledige 
bezoldiging; 

- 7e t/m 12e maand 
recht op 90% 
bezoldiging; 

- 13e t/m de 24e 
maand recht op 75% 
van bezoldiging; 

- Vanaf 24 maanden 
recht op 70% van 
bezoldiging 

Geen 
verschil 
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- Vanaf 24 maanden 
recht op 70% van 
bezoldiging 

 

 

 

WW De gemeente Assen kent 
een: 
- aanvullende WW 

uitkering 
- nawettelijke WW 

uitkering 
 
Duur aanvullende WW 
uitkering: 
De aanvullende uitkering 
duurt tot einde WW 
uitkering. 
 
Duur nawettelijke WW 
uitkering 
De na-wettelijke uitkering 
is één maand per dienstjaar 
in de gemeentelijke sector x 
een correctiefactor.  
 
De correctiefactor is  
- 1,4 voor 

dienstjaren tot de 
leeftijd van 40 jaar 

- 2 voor dienstjaren 
vanaf de leeftijd 
van 40 tot de 
leeftijd van 50 jaar  

- 3 voor dienstjaren 
vanaf de leeftijd 
van 50 jaar. 

 

N.V.T.  

Verhuiskostenregeli
ng 

Recht op 
verhuiskostenvergoeding 
indien binnen 2 jaar na 
bekendmaking naar 
gemeente Assen e.o. wordt 
verhuist. 
 
 
 
 
 
 

N.V.T.  

Opleiding & 
Ontwikkeling 

Richtlijn voor vergoeding 
Opleiding & Ontwikkeling: 
 

Opleiding Perc. 
Opleiding is 
uitsluitend op 

100% 

Richtlijn voor vergoeding 
Opleiding & Ontwikkeling: 
 
De werkgever en werknemer 
leggen in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan de 
afspraken vast over de 
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initiatief van de 
werkgever  
Opleiding is 
overwegend in 
het belang van 
de dienst, maar 
wordt mede op 
initiatief van de 
medewerker 
gevolgd. 

75%  
 

Opleiding 
overwegend in 
het belang van 
de medewerker, 
maar de 
gemeente heeft 
hier ook een 
belang bij. 

50% 

Opleiding 
uitsluitend op 
initiatief van de 
medewerker , 
maar de 
gemeente wil dit 
als goed 
werkgever 
i.h.k.v. POP 
stimuleren. 

25% 

Opleiding 
uitsluitend op 
initiatief van de 
medewerker, de 
gemeente heeft 
hier geen enkel 
belang bij, ook 
niet i.h.k.v. POP 
afspraken. 

0% 
 
 
 

 

loopbaanontwikkeling en de 
vereiste kennis en 
vaardigheden van de 
werknemer. 
De kosten die gemaakt zullen 
worden in het kader van de in 
het persoonlijk 
ontwikkelingsplan 
opgenomen opleiding en 
activiteiten worden door de 
werkgever vergoed.  

Opleiding Perc. 
Opdracht 

werkgever  

Noodzakelijk 

voor 

uitoefening 

functie 

100% 

Eigen verzoek 

Inherent aan 
functie of 
passend 
binnen 
ontwikkelingsp
lan 
medewerker. 

100%  
 

Eigen verzoek  

Niet passend 
binnen het 
ontwikkelingsp
lan van de 
medewerker 

0% 

Herkansing cq. 
Herexamen 

1ste 

Herkansi

ng: 100%, 

2de 

en 
volgende: 
50% met 
een 
maximum 
van 3x. 

Incompany 100% 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelagen en 
vergoedingen 

Overwerkvergoeding  
(alleen voor medewerkers 
die onder de bijzondere 
regeling vallen. 

Overwerkvergoeding 
Overwerk wordt voor 
werknemers voor wie een 
salarisschaal geldt tot en met 
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Voornamelijk uitvoerend 
personeel) 
 
De vergoeding wordt 
toegekend aan de 
medewerker met schaal 10 
of lager. De vergoeding 
bestaat uit verlof gelijk aan 
het aantal volle uren van 
het overwerk, alsmede uit 
het bedrag dat voor die 
uren wordt berekend. Dit 
percentage bedraagt: 
- 100 % bij overwerk 

op zondag tussen 0 
en 24 uur; 

- 75 % bij overwerk 
op zaterdag tussen 
0 en 24 uur; 

- 75 % bij overwerk 
op maandag tussen 
0 en 6 uur 

- 50 % bij overwerk 
op dinsdag, 
woensdag, 
donderdag of 
vrijdag tussen 0 en 
6 uur; 

- 50 % bij overwerk 
op maandag, 
dinsdag, woensdag, 
donderdag of 
vrijdag tussen 20 
en 24 uur; 

- 25 % bij overwerk 
op maandag, 
dinsdag, woensdag, 
donderdag of 
vrijdag tussen 6 en 
20 uur 

 
Buitendagvenstervergoedin
g 
(Voor alle medewerkers die 
onder de standaard 
regeling vallen. Op 
uitzonderingen na vallen 
bijna alle medewerkers 
onder de standaard 
regeling.) 
 
Voor werken buiten het 
dagvenster (dagvenster: 
07.00-22.00 uur) bestaat er 
recht op een vergoeding. 

schaal 9, gecompenseerd in 
tijd of geld, indien per week 
meer dan 2,5 uren wordt 
overgewerkt.  
Dit percentage bedraagt: 
- 100 % bij overwerk 

op zondag tussen 0 en 
24 uur; 

- 75 % bij overwerk op 
zaterdag tussen 0 en 
24 uur; 

- 75 % bij overwerk op 
maandag tussen 0 en 
6 uur 

- 50 % bij overwerk op 
dinsdag, woensdag, 
donderdag of vrijdag 
tussen 0 en 6 uur; 

- 50 % bij overwerk op 
maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 
of vrijdag tussen 20 
en 24 uur; 

- 25 % bij overwerk op 
maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 
of vrijdag tussen 6 en 
20 uur 

 
Voor overwerk op een 
feestdag en op de dag 
volgende op die feestdag 
tussen o en 6 uur, geldt het 
percentage ogenschijnlijk 
voor een zondag en voor een 
maandag tussen 0 en 6 uur, 
bepaald.  
 
Buitendagvenstervergoeding 
N.V.T. 
 
Toelage onregelmatige dienst 
N.V.T. 
 
Waarnemingstoelage 
De werknemer die in gevolge 
aan hem verstrekte opdracht 
volledig een hogere functie 
waarneemt, ontvangt een 
toelage van 8% van zijn loon.  
Deze toelage wordt met 
terugwerkende kracht vanaf 
de eerste dag van de 
waarneming verstrekt indien 
de werknemer een 
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De 
buitendagvenstervergoedin
g bedraagt: 
- 50% over de 

gewerkte uren 
buiten het 
dagvenster tussen 
maandag 00:00 en 
vrijdag 24:00 uur;  

- 75% over de uren 
gewerkt op 
zaterdag;  

- 100% over de uren 
gewerkt op zondag 
en op de 
feestdagen. 

 
Toelage onregelmatige 
dienst 
De toelage wordt berekend 
over ten hoogste het 
uursalaris van het 
maximumsalaris van schaal 
7: 
 

Dag: Tijdsti
p: 

Perc
.: 

maand
ag t/m 
vrijdag 

00.00-
06.00 
uur 

40% 

maand
ag t/m 
vrijdag 

06.00-
08.00 
uur 

20% 

maand
ag t/m 
vrijdag 

18.00-
22.00 
uur 

20% 

maand
ag t/m 
vrijdag 

22.00-
24.00 
uur 

40% 

zaterda
g 

00.00-
18.00 
uur 

45% 

zaterda
g 

18.00-
24.00 
uur 

70% 

zondag 00.00-
24.00 
uur 

70% 

feestda
g 

00.00-
24.00 
uur 

100
% 

 
Waarnemingstoelage 
De vergoeding bedraagt 8% 
van het eigen salaris 

aaneengesloten periode van 
langer dan 6 weken 
daadwerkelijk de functie met 
een hogere loonschaal 
waarneemt.  
 
Gratificatie 
Deze kan toegekend worden 
wanneer een medewerker 
zich extra heeft ingezet voor 
zijn werkzaamheden en/of 
betrokkene heeft 
werkzaamheden verricht die 
normaal gesproken niet tot 
zijn takenpakket behoren. De 
gratificaties is loonplichtig en 
wordt via het salaris betaald. 
 

Extra periodiek 

Deze kan worden toegekend 

op het moment dat een 

medewerker het maximum 

van de schaal nog niet heeft 

bereikt. Een extra periodiek 

kan worden toegekend 

wanneer een medewerker, bij 

buitengewoon goed 

functioneren, versneld is 

doorgegroeid naar 

vakvolwassenheid.  

 
EHBO/ BHV-vergoeding 
Geen 
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gedurende de periode van 
de waarneming. 
 
Gratificatie 
Als een ambtenaar een 
uitstekende individuele 
prestatie heeft geleverd, 
kan een gratificatie worden 
toegekend. Hiervoor geldt 
de volgende richtlijn: 
 
€ 350,- netto:  
een stimuleringsgratificatie  
 
€ 500,- netto:  
op goede wijze afronden 
van een omvangrijk project 
of klus en vervanging van 
een collega, zonder dat 
recht bestaat op een 
vervangingstoelage  
 
€ 750,- netto:  
verrichten van een 
bijzonder project of een 
bijzondere klus  
 
€ 1000,- netto:  
als bovenstaande gepaard 
gaat met een grote 
tijdsinzet buiten normale 
werkuren  
  

 
EHBO-vergoeding 
De ambtenaar, die naast 
zijn normale 
werkzaamheden 
voorkomend EHBO-werk 
verricht, heeft, mits hij in 
het bezit is van een geldig 
EHBO-diploma, recht op 
een jaarlijkse vergoeding. 
De vergoeding is gelijk aan 
de vergoeding die het rijk 
toekent. 
 

Jubileum gratificatie Gratificatie bij 25, 40 en 50 
jaar in overheidsdienst. 
 
25 jaar: gratificatie t.w.v. 
helft van maandsalaris. 
40 of 50 jaar: gratificatie 
t.w.v. volledig maandsalaris. 
 

Gratificatie bij 25 en 40 jaar. 
 
25 jaar: gratificatie t.w.v. helft 
van maandsalaris en helft van 
vakantietoeslag.  
40 jaar: gratificatie t.w.v. 
volledig maandsalaris en 
vakantietoeslag. 

JSF/PVA 
geen 50 
jaar. 
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Bij 12,5 jaar geen gratificatie. 
Wel één dag verlof, 
irischeques van € 115,-, 
bloemen en gebak.  
 

Ziektekostenverzek
ering 

Collectief verzekeren bij 
IZA en Centraal Beheer 
Achmea mogelijk. 
 

Idem als Gemeente + Univé .   

Tegemoetkoming 
ziektekosten 

De ambtenaar, die een 
aanvullende verzekering 
Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 
bij IZA Zorgverzekeraar NV, 
of Mijn Keuze 3 of Mijn 
Keuze 4 bij Zilveren Kruis 
Achmea heeft, heeft recht 
op een tegemoetkoming in 
zijn ziektekosten. 
 
- De 

tegemoetkoming in 
de ziektekosten  
is € 168,= per jaar. 

- De 
tegemoetkoming in 
de ziektekosten 
is € 296,= per jaar 
als het salaris van 
de ambtenaar x de 
deeltijdfactor lager 
is dan of gelijk is 
aan het bedrag dat 
hoort bij de hoogste 
periodiek van 
schaal 6. 

 

De werknemer, die zowel de 
basisverzekering als 
aanvullende verzekering 
afsluit, wordt een 
tegemoetkoming in 
ziektekosten verleend.  
 
- De tegemoetkoming 

in de ziektekosten  
is € 168,= per jaar. 

- De tegemoetkoming 
in de ziektekosten 
is € 296,= per jaar als 
het salaris van de 
ambtenaar x de 
deeltijdfactor lager is 
dan of gelijk is aan het 
bedrag dat hoort bij 
de hoogste periodiek 
van schaal 6. 

 

Geen 
verschil 

Reiskostenregeling 
woon-werkverkeer 

Er bestaat geen recht op 
reiskostenvergoeding 
woon-werkverkeer, tenzij  

- verplichting is 
opgelegd om in of 
nabij de standplaats 
te gaan wonen; Of 

-  als men tijdelijk in 
dienst is en buiten 
Assen woont.  

 
De vergoeding bedraagt € 
0,09 per km. 
 

- Aan de werknemer die voor 
het eerst in dienst komt bij de 
werkgever, wordt gedurende 
de duur van het eerste 
tijdelijke dienstverband, doch 
voor ten hoogste één jaar, een 
tegemoetkoming in de kosten 
voor woon-werkverkeer 
toegediend.  
 
- De hoogte van de vergoeding 
wordt gebaseerd op de kosten 
voor het openbaar vervoer, 
ongeacht de wijze waarop de 
afstand wordt afgelegd. 
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- Per kalendermaand blijft een 
bedrag van € 25,- en laste van 
de werknemer. 
 
- Reiskostenvergoeding bij 
verplichte 
standplaatswijziging; de 
vergoeding bedraagt 0,19 ct 
per kilometer op 
declaratiebasis (werkelijk 
gereden ritten) 
 

Dienstreizen Er wordt met het OV 
gereisd. Reist men toch met 
eigen auto, dan € 0,09 per 
km. Medewerker  
mag € 0,37 declareren, 
indien: 

- Reistijd behoorlijk 
langer wordt, bijv. 2 
keer zo lang. 

- Bestemming niet of 
slechts beperkt 
bereikbaar is 

- Medewerker 
regelmatig op 1 dag 
meerdere adressen 
in Assen moet 
bezoeken. 

- Het weer gebruik 
fiets/ e scooter niet 
toelaat 

- Materialen e.d. 
moet meenemen en 
hierdoor niet, of 
zeer slecht, met het 
OV kan reizen 

 

Reizen die in opdracht van het 

bedrijf worden gemaakt 

zullen worden vergoed op 

basis van de werkelijke kosten 

van het openbaar vervoer, of 

op basis van een vergoeding 

voor het gebruik van eigen 

auto 

Voor een vergoeding voor het 

gebruik van de eigen auto 

gelden de volgende 

uitgangspunten: 

- Voor het gebruik van 

de eigen auto wordt 

een vergoeding 

gegeven van € 0,24 

per kilometer. 

- Het aantal per 

dienstreis te 

vergoeden kilometers 

wordt bepaald door de 

snelste route volgens 

de ANWB 

Routeplanner (van 

postcode naar 

postcode). 

- Bij het 

voorgeschreven 

gebruik van een 

aanhanger mag de van 

toepassing zijnde 

kilometervergoeding 

worden verhoogd 

worden met 10%. 

- Voor het declareren 

van dienstreizen dient 
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gebruik te worden 

gemaakt van een 

declaratieformulier. 

Dit formulier dient 

maandelijks te 

worden ingevuld en 

ingeleverd. 

 

Vakantie uitkering 8% vakantie-uitkering, 
betaling in de maand mei. 

8% vakantie-uitkering, 
betaling in de maand mei. 
 

Geen 
verschil 

Eindejaarsuitkering 6% eindejaarsuitkering. 6 % eindejaarsuitkering. 
 

CAR- RLA 
gunstiger 

Levensloopbijdrage ? 1,5%  
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Bijlage 6: plaatsingsprocedure DUP 
  

Bedrijfsplan 

Concept bedrijfsplan naar stuurgroep, inclusief profiel nieuwe directeur en 
inventarisatie verschil arbeidsvoorwaarden 
Concept bedrijfsplan naar 3 colleges 

WOR bestuurders Alescon en ISD leggen het concept bedrijfsplan ter advisering voor 
 aan hun OR 

 

3 weken 

6 weken 

 

1 juni 

 

 

3 augustus 

 

Sociaal Plan 

Vaststellen rechtspositie 

Overleg vakbonden over plaatsingsprocedure 

en harmonisatie arbeidsvoorwaarden. 

Schrijven sociaal plan 

Overleg vakbonden concept sociaal plan 

Vaststellen sociaal plan door vakbonden en 

bestuur 

Functiehuis 

Keuze systematiek voor 
beschrijven en waarderen 
Opstellen functiematrix 
Het beschrijven en waarderen van 
functies 
Advies OR? 

3 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 december 

2015 

 

20 weken 

Plaatsingsprocedure (medewerkers en management) 

Functieboek bekend maken 

Belangstellingsregistratie* 

Gesprekken met belangstellenden* 

Voorgenomen besluit tot plaatsing in functie 

Zienswijze medewerkers 

Definitief besluit 

*belangstellingsregistratie en belangstellingsgesprekken geldt in principe alleen voor  
management en staf. Overige medewerkers kunnen geplaatst worden volgens het 
principe mens volgt werk/functie. 

2 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

7 mei 2016 

 

 

18 weken 

2 weken 

2 weken 

4 weken 

2 weken 

4 weken 

4 weken 
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Bijlage 7: profiel van de nieuwe directeur 
Functie 
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat worden:  

- organisatieontwikkeling;  

- ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen;  

- vormgeven aan een strategische oriëntatie op de positie van de uitvoeringsorganisatie in de regio; 

- samenhang vinden met andere maatschappelijk partners in de Drentsche Aa; 

- sparringpartner politieke opdrachtgevers; 

- leidinggeven aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert;  

- zorgen voor de ontwikkeling en het goede verloop van de planning- en controlcyclus;  

- zorgen voor de diverse interne en externe rapportages;  

- ontwikkelen en onderhouden van het relatienetwerk met externe belanghouders;  

- ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van werkgevers; 

- ontwikkelen en goed laten functioneren van de interne overlegstructuur;  

- is bestuurder in de zin van de WOR.  

Profiel 
Bij de zoektocht naar de nieuwe directeur-bestuurder staan hierboven geformuleerde opgaven 
centraal. De volgende competenties zijn daarom essentieel voor invulling van de functie: 
 

Visie  
- De directeur overziet en begrijpt maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen, kan 

dit vertalen naar de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie en lange termijn doelstellingen;  

- Heeft inzicht in hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen (maatschappelijk, politiek, 

arbeidsmarkt) een impact hebben op de toekomst van de totale organisatie;  

- Ontwikkelt strategische doelstellingen en lange termijnplannen om deze te implementeren en 

realiseren;  

- Heeft een visie op invulling geven aan de rol van “maatschappelijk partner” en kan deze visie 

inspirerend en vol overtuiging uitdragen.  

Vernieuwer en verbinder 
- De directeur is actief en kan de uitvoeringsorganisatie uitstekend profileren en “in de markt zetten”;  

- De directeur houdt rekening met de verschillende achtergronden van de medewerkers en is in staat 
een nieuwe organisatie op te bouwen 

- De directeur neemt deel aan netwerken die voor de organisatie en haar doelgroep van belang zijn; 

- De directeur initieert de totstandkoming van netwerken die voor de organisatie en haar doelgroep 
van belang zijn;  
- De directeur staat nauw in verbinding met werkgevers en spreekt de taal van de werkgevers  

 

Omgevingsbewust 
- De directeur is gewend om te gaan met een politieke opdrachtgever, heeft ruime ervaring in 

bestuurlijke processen, heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en weet deze adequaat in te 
vullen; 

- De directeur kent het politieke krachtenveld en weet zich daarin uitstekend te manoeuvreren en 
te manifesteren. De directeur is een sparringpartner voor wethouders. 
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- De directeur heeft affiniteit met de brede sociaal-maatschappelijke opgave van gemeenten en die 
van de doelgroep participatiewet in het bijzonder. De directeur heeft affiniteit met specifieke 
doelgroepen zoals WSW, Beschutwerkers etc., of kan zich deze eigen maken.  

- De directeur kent de kansen en uitdagingen van de arbeidsmarkt en werkgevers 
 

Leiderschap  
- De directeur treedt op als rolmodel door zelf het gewenste gedrag te laten zien  
- De directeur creëert teamspirit en stuurt op integrale samenwerking; is een boegbeeld van de 

nieuwe organisatie. 
- De directeur is in staat is de organisatie als een bedrijf te leiden, en combineert daarbij 

ondernemerschap met een nuchtere, pragmatische, zakelijke instelling. 
- De directeur heeft een sterk ontwikkeld sociaal gevoel, heeft oog voor de medewerkers en de 

mens achter de medewerker, is een people manager; 
- De directeur legt de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie; 
- De directeur neemt vanuit een positieve grondhouding de medezeggenschap serieus en betrekt 

deze proactief en inhoudelijk en maakt tijd vrij voor communicatie. 
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Bijlage 8 Vergelijking huidige software 
Applicaties ISD  Applicaties Alescon 

 

Applicaties 

Kosten 

(jaar excl. 

Btw) 

  

Applicaties 

kosten 

(jaar excl. 

Btw) 

Coda  16.000  Exact 9.300 

Bereken uw recht 6.000  Compas 5 (Alescon) 13.450 

Civision Samenlevingszaken 184.000  Compas 4.2 (Awerc) 4.100 

Cognos Impromptu 350  Asperion 7.800 

Compet&t (VOA, GBA-V) 8.400  Pion   

Digidesk (Notifiër) 15.000  Dariuz 57.200 

BNG (Safesign, tokenbeheer) 300  Telebankieren   

Handboek WWB 2.800  TOpdesk 4 2.650 

iBabs 10.000  Pro Active 11.900 

iDocumenten (Alfresco) 24.000  Decos 4.700 

Kadaster online 500  Stabicad Lite 650 

KIC online 11.000  Smart Event Manager 2.700 

Kluwer JB2 500  Infofgroen 1.300 

Kofax 3.200  Civiel 8 1.900 

Leren en werken CRM  5.000  Vectron 6.100 

Liaan 52.150  Nicelabel   

Loonsom Bapi Pro 500  Speedbooks 550 

Odias 9.500      

TOTAAL 349.200  TOTAAL 124.300 
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Bijlage 9 Keuze huisvesting 
 

Toetsingscriteria: 
• Wij kijken naar de huidige huisvestingsopties, beschikbaar vanaf 1 juli 2016 

• De locatie moet ook beschikken over een receptie om de klanten te woord te kunnen staan en 

om de intake te kunnen verzorgen voor de frontofficetaken (spreekkamers en spreekzones) 

• Fysiek klantencontact vindt uitsluitend plaats op de begane grond 

• Benodigde bruto vloeroppervlakte (bvo) dient ten minste 2000 m2 te zijn om gemiddeld 100 

medewerkers te huisvesten, volgens NEN 2748 en uitgaande van 20 m2 bvo per werkplek 

• Voor de uitvalsbasis dient ten minste ruimte te zijn voor 100 werkplekken 

• Voor de vind- en verbindplaatsen dient ten minste ruimte te zijn voor 40 flexplekken 

• Tegen zo laag mogelijk (on)kosten, dat wil zeggen dat de kosten voor huisvesting 

marktconform moeten zijn en lager zijn dan de huidige huisvestingslasten 

• Voldoen aan arbo wetgeving (o.a. klimaatbeheersing) en specifieke veiligheidseisen (stand 

by). 

• Goed bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers  

• Huisvesting dient zo ingericht te zijn dat er effectief en efficiënt gewerkt kan worden. Goede 

faciliteiten zijn een must (ICT, inrichting, etc) 

• De werkplekken voor de backoffice moeten flexibel kunnen worden ingedeeld en geschikt 

zijn voor het creëren van zones en flexplekken 

• De voorkeur gaat uit naar een zo duurzaam mogelijk gebouw, minimaal label C 

Berekening benodigde bruto vloeroppervlakte (bvo) en 
werkplekken 
 

Onderdeel Aantal fte Aantal pers. Flex % Aantal werkplekken 

Basis dienstverlening 65.4 81 80 64 

Intensieve dienstverlening 44.4 49 50 24 

Management en staf 17.1 20 80 13 

Totaal 126.9 150  101, afgerond naar 100 

 

Voor een standaard werkplek (netto vloeroppervlakte) kan uitgegaan worden van 10-15 m2. In een 

eenvoudig basis administratiekantoor is dit 10 m2, voor een luxe uitvoering 15m2. De bruto 

vloeroppervlakte is ongeveer 50% van de netto oppervlakte, dus 20m2. 

Volgens Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen bedraagt het gemiddelde 

ruimtegebruik van een algemeen kantoorgebouw tussen 22 m2 en de 27 m2, met een gemiddelde van 

24.15 m2. 



37 

 

 

Ter vergelijking: Momenteel huurt de ISD een gedeelte van het pand aan de Stationsstraat 30-32 te 

Assen. De gehuurde vloeroppervlakte is in totaal 2126 m2 (waarvan 376 m2 archiefruimte). Er zijn 

109 werkplekken aanwezig (19.5 m2 per werkplek). 

 

 

Huisvestingsvarianten 
We hebben de huisvestingoptie van het gemeentehuis van Assen en het gebouw van Alescon aan het 

Stationsplein 10 te Assen onderzocht. Voor de keuze van een huisvestingsvariant zijn diverse 

beoordelingscriteria opgesteld in de bijlagen, waarvan de belangrijkste zijn: 

 Een herkenbaar en eigen gezicht voor de Uitvoeringsorganisatie; 

 Per 1 juli 2016 beschikbaar: 

 Max  2000 m2 voor de Uitvoeringsorganisatie (niet meer huren dan nodig) 

 Beschikbare ruimte op de begane grond voor klantencontacten (spreekkamers/spreekzones) 

Op deze criteria scoren de locaties als volgt: 

 Stadhuis gemeente Assen Alescon Stationsplein 10 

Beschikbaar  Na verbouwing tenminste 2000 

m2 

Per direct, tenminste 2000 m2 

Huurprijs per m2 € 125 € 130 

Parkeergelegenheid Betaald parkeren 40 plekken, kosten € 29.000 

Spreekkamers (4) Aanwezig (in gebruik door WMO, extra 

realisatie mogelijk) 
Spreekkamers deels aanwezig 

Servicekosten p/ m2 € 40 € 44 

Herkenbaar gezicht Aparte ingang in stadhuis vereist Ja 
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Gevolgen keuze huisvesting 
We hebben ingeschat wat de gevolgen van een keuze voor huisvesting zijn voor werkzoekenden, 

werkgevers, medewerkers, de Uitvoeringsorganisatie en gemeenten.  

Gemeentehuis van de gemeente Assen, Noordersingel 33 te Assen 
 

Gemeentehuis Assen, gevolgen voor 

Werkzoekenden Het gemeentehuis van Assen is voor de werkzoekende een herkenbare 

locatie. Het biedt één centrale toegang en voor een groot deel van de 

klanten zijn gemeentelijke voorzieningen onder één dak.  

 

De locatie is goed bereikbaar. Een mogelijk nadeel is dat in de omgeving 

van het gemeentehuis alle zones betaald parkeren zijn. 

 

Werkgevers Het stadhuis is een overheidsomgeving zonder bedrijfsmatig karakter. 

De ervaring leert dat een dergelijke omgeving niet uitnodigend is voor 

ondernemers/bedrijven.  

Dit kan echter worden ondervangen door dienstverlening aan 

werkgevers te verlenen op locatie bij de werkgevers.  

 

Medewerkers De te huren ruimte is recentelijk verbouwd en voldoet aan arbo normen 

en is in de toekomst gemakkelijk aan te passen aan eventueel nieuw 

gestelde normen. 

 

Uitvoeringsorganisatie Het gemeentehuis van Assen biedt voldoende werkplekken die terstond 

ingericht kunnen worden. Er is sprake van één centrale front- en 

backoffice conform de eigen visie op dienstverlening alsmede de visie 

van de overheid.  

 

Voor de uitvoering is directe verbinding met de overige domeinen. Ook 

voor de diensten die de Uitvoeringsorganisatie zal afnemen van de 

gemeente Assen, denk onder andere aan ICT, telefooncentrale biedt dit 

(financiële) voordelen. 

 

Gemeenten Inwoners van de gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo moeten voor 

dienstverlening naar het stadhuis Assen. 

 

De gemeenten krijgen te maken met lagere huisvestingskosten (zie 1.5). 

De gemeente Assen specifiek krijgt een financieel voordeel wegens 

inkomsten uit verhuur. Daarentegen zal Assen moeten instemmen met 

het creëren van een eigen ingang en ruimte bieden op de begane grond, 

hetgeen extra verbouwingskosten met zich meebrengt. 
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Gebouw van Alescon, Stationsplein 10 te Assen 
 

Gebouw van Alescon, gevolgen voor 

Werkzoekenden Het gebouw van Alescon is een neutrale locatie, zonder zichtbare 

verbinding met de gemeenten. Het kan voor werkzoekenden een 

herkenbare locatie worden (is nu herkenbaar voor een zeer specifieke 

doelgroep).  

 

Locatie is zeer goed bereikbaar en op steenworp afstand van het station 

Assen. Ook in de omgeving van Alescon is sprake van betaald parkeren, 

wel met de mogelijkheid om parkeerruimte onder het pand te huren en 

beschikbaar te stellen voor klanten. 

 

Werkgevers De locatie heeft geen “overheidsimago”. Dit verlaagt de drempel voor 

bedrijven/ondernemers (bijv. banenmarkten of speeddates). 

Daarentegen zal de dienstverlening aan werkgevers hoofdzakelijk 

plaatsvinden op locatie bij de werkgever zelf. 

 

Medewerkers Het gebouw voldoet aan arbowetgeving of zal geschikt te maken zijn. 

 

Uitvoeringsorganisatie Het gebouw van Alescon biedt voldoende werkplekken. De werkruimtes 

zelf zijn ingericht deels in units en deels open ruimtes. Een verbouwing 

en nieuwe aankleding is wel noodzakelijk alvorens intrek genomen kan 

worden. Met name de spreekkamers en de beveiliging moeten anders 

ingericht worden. 

 

Er is sprake van één centrale front- en backoffice conform de eigen visie 

op dienstverlening alsmede de visie van de overheid. Binnen het 

gebouw zijn geen andere huurders, zodat de Uitvoeringsorganisatie een 

eigen gezicht/ingang kan creëren. Er is geen directe fysieke verbinding 

met de overige domeinen.  

 

Voor de diensten die de Uitvoeringsorganisatie afneemt van de 

gemeente Assen, denk onder andere aan ICT, telefooncentrale zullen 

extra kosten gemaakt moeten worden. 

Gemeenten Het gebouw heeft een neutrale uitstraling en is niet specifiek verbonden 

aan het stadhuis van Assen.  

 

Voor de gemeenten leidt deze optie wel tot iets hogere 

huisvestingskosten (zie 10.5). Daarnaast vervalt het financieel voordeel 

voor Assen omdat elders wordt gehuisvest. In plaats daarvan zijn de 

huurvoordelen voor de zes gemeenten. De eerste jaren zijn de 

desintegratiekosten lager. Alescon heeft een huurovereenkomst tot 

2020. 
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Combinatie gebouw van Alescon en gemeentehuis Assen 
Naast de bovengenoemde varianten is een derde variant onderzocht, namelijk de frontoffice aan het 

Stationsplein 10 en de backoffice in het gemeentehuis van Assen. 

De frontoffice betreft de medewerkers die directe contact hebben met de diverse klanten van de 

Uitvoeringsorganisatie. Dit kunnen werkzoekenden zijn, werkgevers, debiteuren, etc. In de backoffice 

vindt de gehele verwerking van het klantproces en de overige ondersteuning aan de organisatie plaats. 

Vanuit het dienstverleningsconcept staat de klant centraal. De dienstverlening is dusdanig ingericht dat de 

klant zo effectief en efficiënt geholpen wordt. Dat betekent dat het merendeel van de werknemers zowel 

front- als backoffice taken verricht. Een harde knip in een front- of backoffice is hierdoor nagenoeg niet te 

maken en levert veel praktisch uitvoeringsproblemen op en daarmee ook extra kosten. Voor klanten 

alleen al zou dit betekenen dat zij dan weer bij de ene locatie moeten zijn en dan weer bij de andere 

locatie, afhankelijk van de klantvraag.  

De Basisdienstverlening en Intensieve dienstverlening zijn communicerende vaten. De verbinding 

hiertussen is essentieel. Deze ervaringen zijn mede gebaseerd op de toenmalige integrale samenwerking 

tussen ISD en UWV, waarbij UWV ook een scheiding had tussen front- en backoffice.  

Deze optie druist dus in tegen de visie op dienstverlening. Daarom is ervoor gekozen deze variant niet 

nader uit te werken. 
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Bijlage 10 Gemeentefonds 
 

Het Gemeentefonds is voor gemeenten een van de belangrijkste inkomstenbronnen en staat 
daarmee centraal in de financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten. De verdeling van de 
middelen is opgebouwd aan de hand van verschillende clusters, waaronder het cluster Werk en 
Inkomen.  Uitgaven die uit het Gemeentefonds, cluster Werk en Inkomen, bekostigd moeten worden, 
zijn onder andere de bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening, maar ook de 
apparaatslasten of te wel de uitvoeringskosten. 
 
De omvang van het Gemeentefonds voor de Drentsche Aa gemeenten bedraagt voor 2016 totaal € 
14.071 miljoen tot € 14.688 miljoen in 2019. Hoewel de totale omvang van het Gemeentefonds kan 
dalen, stijgt de omvang van het cluster Werk en Inkomen. 
 
Het cluster Werk en Inkomen bestaat namelijk uit verschillende verdeelmaatstaven die bepalend zijn 
voor de omvang van het Gemeentefonds per gemeente. Naar aanleiding van een groot onderhoud aan 
het Gemeentefonds afgerond in 2015, zijn een aantal maatstaven verdwenen, zijn bestaande 
maatstaven gewijzigd en er zijn nieuwe maatstaven toegevoegd. 
 

 
 

De stijging van de middelen in het cluster Werk en Inkomen wordt voornamelijk veroorzaakt door 

een toename van de doelgroep ten gevolge van de invoering van de Participatiewet (o.a. nieuwe 

doelgroep) en nieuwe taken die uitgevoerd moeten worden, denk bijvoorbeeld aan de Wet Taaleis. 

Maar ook de uitvoeringskosten van nieuwe instrumenten zoals de loonkostensubsidie. Daarnaast zijn 

extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor onder andere intensivering armoedebeleid, 

studietoeslag, pensioenpijlers en de maatregelen WWB. 

Dat betekent niet dat de verhoging van het cluster Werk en Inkomen ook daadwerkelijk benut zal 

worden. Wij houden er rekening mee dat de prestaties van de Uitvoeringsorganisatie, waaronder een 

nieuwe methodiek vanuit Samen aan de slag, ertoe zal leiden dat de klantontwikkeling in ieder geval 

op niveau van 2015 zal blijven zo niet lager zal zijn. 
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Bijlage 11 Vergelijking business case 2014 ten opzichte 
van huidig bedrijfsplan 
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Verschillen ten opzichte van voorgaande businesscase: 

Ten opzichte van de voorgaande business case gaan we uit van 100 klanten meer. De gemiddelde 

kosten zijn € 2.200 per klant. Dit betekent een uitzetting van kosten van € 220.000, terwijl er juist 

een daling van de kosten is te zien. Dit heeft te maken met de benoemde efficiencyvoordelen van 

personeel en huisvestingskosten e.d. en de bezuinigingsmaatregelen die zijn doorgevoerd. 

In het werkleerbedrijf werd in de vorige businesscase uitgegaan van circa 20 fte minder dan in deze 

businesscase. Dit betekent in het werkleerbedrijf meer kosten, maar daar staan ook meer 

opbrengsten tegenover. 

De frictiekosten zijn hoger dan in de vorige businesscase, zie ook de onderbouwing. 

Daarnaast is er totaal € 156.000  minder beschikbaar uit het gemeentefonds en €45.000 minder uit 

het participatiebudget. Echter is er € 245.000 meer beschikbaar inzake WSW-subsidie. 

In de business case hebben we gerekend met een uitstroompercentage van 5%. De 

septembercirculaire liet een daling van de beschikbare rijksmiddelen zien. Deze daling komt voort 
uit een hoger uitstroompercentage in de Wsw waar het Rijk mee rekent dan voorheen. In het 

bedrijfsplan hebben we dit hogere uitstroompercentage (ruim 6%) overgenomen.   
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Bijlage 12 Vergelijking opdracht ten opzichte van 
concept-bedrijfsplan 

 

In de kolom opdracht zijn de uitkomsten te zien van de opdracht: “ positionering Werkleerbedrijven en 

Beschut werk”.  Ten opzichte van het bedrijfsplan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. 

1)  Werkwinkel gaat per 1 juli 2016 over naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie ipv  1 januari 2016. 

2) Werkleerbedrijven gaat (vooralsnog) niet over naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. In het 

bedrijfsplan was uitgegaan van een overgang op 1 januari 2016. 

3) De verbouwingskosten van het Gemeentehuis Assen zijn door nieuwe inzichten verhoogd naar € 

200.000. In het bedrijfsplan was uitgegaan van € 75.000 aan verbouwingskosten. 
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4) De rijksmiddelen (participatie budget en wsw budget)  zijn aangepast conform de september circulaire  

2015. ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/09/15/septembericirculaire-

gemeentefonds-2015 ) 

Zoals in bovenstaand tabel zichtbaar is zorgen deze wijzigingen  in 2016 een negatief verschil op van € 

702.000 ten opzichte van het bedrijfsplan. 

Het negatief  financiële effect om op 1 juli 2016 werkwinkel over te laten gaan met de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie in plaats van 1 januari 2016 bedraagt €  294.000.  Dit  komt vanwege  geen 

efficiency voordelen in de staf in het eerste half jaar en omdat er ook nog niet kan bespaard worden op 

huisvestingskosten in het eerste half jaar. 

Er is geen financieel effect door de keuze om het werkleerbedrijven vooralsnog niet onder te brengen in 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie.  Dit omdat in het bedrijfsplan nog niet gerekend is met eventuele 

efficiency voordelen wanneer de werkleerbedrijven worden toegevoegd aan de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie.  Op organisatieniveau (Alescon, ISD, Nieuwe uitvoeringsorganisatie) levert deze 

wijziging wel grote verschuivingen op. 

Het bijstellen van de rijksmiddelen op basis van de meest recente cijfers (september circulaire) levert een 

negatief financieel effect op voor de jaren 2016 tm 2018.  Daarnaast zijn de verbouwingskosten bij  

gemeentehuis Assen verhoogd met € 125.000, wat zichtbaar is onder aanloopkosten. 

In het bijlagenboek zijn de resultaten uitgesplitst op organisatieniveau en gemeenteniveau. De wijziging 

om werkleerbedrijven in eerste instantie buiten de nieuwe uitvoeringsorganisatie te houden levert de 

nieuwe uitvoeringsorganisatie een positief resultaat op, terwijl dit een fors negatief resultaat oplevert bij 

Alescon. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/09/15/septembericirculaire-gemeentefonds-2015
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/09/15/septembericirculaire-gemeentefonds-2015
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Bijlage 13 Financiën per gemeente en organisatie 
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Bijlage 14 Formatierekenmodel Participatiewet 
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Bijlage 15 Doelgroepbeschrijving communicatie 
 

De doelgroepen verschillen in betrokkenheid bij de fusie en in de impact die fusie op hen heeft. Dit is 

weergegeven in onderstaande tabel.  

 

 

In deze bijlage gaan we kort in op hoe we met de doelgroepen willen omgaan. Een uitgebreider 

communicatieplan volgt in het implementatieplan. 

Klanten 

 Betrokkenh

eid 

Gevol

gen 

Bijzonderheden 

medewerkers die 

actief deelnemen aan 

het project ‘Samen 

aan de slag’ 

XXXXX Nvt Ambassadeurs 

medewerkers 

Werkplein  

XX XX  

*staf Werkwinkel 

Alescon AAT 

XXXX XXXXX  

staf Werkwinkel 

Alescon andere 

gemeenten 

XX X  

staf Alescon AAT XXX XXX Onduidelijkheid over wat binnen de nieuwe DNU valt 

(werk ontwikkel en/of beschut werk wel/niet 

staf Alescon andere 

gemeenten 

X   

staf Alescon 

overkoepelend  

X XX  

**Medewerkers 

Alescon 

 

X X Uitgaande van in 1e instantie niet…daarna afhankelijk 

van keuzes hoe met groep niet verplicht beschut werk 

omgegaan gaat worden. Rekening houden met het 

niveau. 

OR-leden Alescon XXXX Nvt  

OR-leden Werkplein 

Baanzicht  

XXXX Nvt  
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Het is hoe dan ook zaak de klanten zo goed mogelijk te informeren over onze ‘nieuwe’ 

dienstverlening. Hoe ziet de dienstverlening eruit en wat betekent dit voor hen. We informeren de 

klanten direct zo goed mogelijk over de nieuwe dienstverlening. 

Werknemers 

Er zijn verschillende groepen te onderscheiden in de medewerkers. Waarbij de ene groep al meer 

betrokken is dan de andere, maar ook waarvoor de veranderingen ingrijpender zijn dan voor de 

andere groep.  

Daarbij heb je bij samenwerking-samenvoeging altijd te maken met werknemers die vanuit 

verschillende organisatieculturen komen.  

Hier aandacht voor hebben, door er in open over te spreken en de verschillen te benoemen is een 

manier om hier mee om te gaan. Echter zal dit proces ook samengaan met de `gewenste` waarden en 

normen waar DNU voor staat.  

Aandacht voor het ingrijpende effect van de samenvoeging voor de medewerkers is voor de 

communicatie dus een belangrijk aandachtspunt. Zoveel mogelijk duidelijkheid geven waar mogelijk 

en de vraag `wat betekent dit voor mij?” proberen te beantwoorden. Daarom is het belangrijk dat er 

waar mogelijk zo snel mogelijk duidelijkheid geboden wordt aan medewerkers waar de gevolgen 

groot voor zijn. 

Werkgevers / Joint-ventures 

Voor werkgevers en joint-ventures verandert er in de basis niets. Het ondernemersteam positioneert 

zich immers al als een integraal team. Voor het ondernemersteam ligt er wel een nieuwe opdracht, 

namelijk het creëren van ontwikkelplekken. Dit nieuwe instrument nemen ze mee in hun pallet.  

Samenwerkende partijen / intermediairs 

De partners die contact hebben met met klanten, brengen we ook op de hoogte van de nieuwe 

dienstverlening. Ook hier geldt dat de focus ligt op de dienstverlening en dus niet op de structuur van 

de nieuw te vormen organisatie. 

Opdrachtgevers en Politiek 

De politiek is natuurlijk op de hoogte van de ontwikkeling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.  

De bestuurders en ambtelijke vertegenwoordiging worden via de DB’s en PO’s op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen vanuit de directeuren van Alescon en Werkplein Baanzicht.  

Ten aanzien van het bedrijfsplan ligt de verantwoordelijkheid bij de voorzitter en leden van de 

stuurgroep om de wethouders en raadsleden op de hoogte te houden. De wethouders en 

beleidsmedewerkers infomeren de rest van het college.  

 

De inzet zal zijn om vooral de nieuwe dienstverlening te laten leven bij Colleges en Raden door ook 

bij hen op een laagdrempelige manier de mensverhalen aan te leveren, zodat zij hier ook enthousiast 

over worden en dit ook als ambassadeur uit kunnen dragen. 

Pers 

De pers stellen we op de hoogte van de nieuwe dienstverlening door de positief geboekte resultaten. 

Het gaat dan om het resultaat kop van het artikel te laten zijn, maar hier inhoudelijk wat informatie 
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toe te kunnen voegen over de samenwerking en de nieuwe dienstverlening van de twee organisaties 

in het kader van de Participatiewet.  
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Bijlage 16 Begrippenlijst 
 

Deze bijlage geeft een toelichting op veelgebruikte begrippen in het bedrijfsplan. 

Regionaal Werkbedrijf: 

Landelijk is bepaald dat er 35 regionale werkbedrijven komen, gerelateerd aan de 

arbeidsmarktregio’s. Het werkbedrijf is de verbindende schakel tussen inwoners met een functionele 

arbeidsbeperking en werkgevers. In het werkbedrijf werken de Sociale Partners, gemeenten en UWV 

samen. Het is geen fysieke organisatie maar een platformoverleg. In dit overleg worden afspraken 

gemaakt over de inhoud van de verordeningen, de wijze van loonwaardebepaling en is er een 

gezamenlijk marktbewerkingsplan en werkgeversservicepunt.  

Functionele arbeidsbeperking. 

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap die niet in staat zijn om het 

sociale minimum te verdienen hebben een functionele arbeidsbeperking.  

Het gaat om: 

 mensen met een Wajong-indicatie; 

 mensen met een Wsw-indicatie; 

 mensen met een gesubsidieerde baan (Wiw- of Id-baan); 

 mensen die begeleiding nodig hebben op zoek naar werk. 

Wet afspraakbanen en quotumregeling 

In deze wet zijn de bepalingen rondom de afspraakbanen en de quotumregeling vastgelegd.  

Afspraakbanen(voorheen garantiebanen). 

Dit zijn de extra banen die voortvloeien uit het sociaal akkoord van april 2013. In het sociaal akkoord 

is afgesproken dat tot 125.000 extra banen worden gecreëerd, 100.000 in de marktsector en 25.000 

voor de overheid. De banen zijn bedoeld voor mensen die een functionele arbeidsbeperking hebben. 

Het aantal banen dat gecreëerd moet worden neemt jaarlijks toe totdat in 2026 alle banen zijn 

ingevuld. 

Quotumregeling 

Wetgeving die in werking treedt als onvoldoende extra banen worden gecreëerd voor mensen met 

een arbeidsbeperking die niet zelf het minimumloon kunnen verdienen. Werkgevers betalen jaarlijks 

een quotum of extra fiscale afdracht van 5.000 Euro per fte dat niet gecreëerd is in hun organisatie. 

Het gaat om werkgevers die 25 fte of meer in dienst hebben. Voor 2016 is het quotumpercentage 

bepaald op 1,6%. 

Doelgroepenregister 
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Een register waarin alle mensen die een functionele arbeidsbeperking hebben staan. Het 

doelgroepenregister is bedoeld om te kunnen meten of er voldoende banen zijn gecreëerd voor de 

mensen met een functionele arbeidsbeperking. Het is van belang voor alle partijen die zijn betrokken 

bij de wet banenafspraak en quotumregeling (werkgevers, rijksoverheid, gemeenten en inwoners). 

Met behulp van dit register wordt in beeld gebracht of voldoende extra banen zijn gecreëerd 

(ingevuld door mensen uit de doelgroep). 

Het UWV beheert dit register. Het UWV heeft de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-

indicatie en de mensen met een Wiw en ID-baan in één keer opgenomen in het doelgroepenregister. 

De mensen uit de Participatiewet waarvan niet bekend is of zij tot het doelgroepenregister behoren 

kunnen worden voorgedragen aan het UWV. Het UWV geeft op verzoek van gemeenten een indicatie 

afspraakbaan af als een inwoner functioneel beperkt is en geplaatst kan worden op een 

afspraakbaan.  

Loonwaardebepaling 

Methodiek waarmee wordt vastgesteld wat de verdiencapaciteit is van een inwoner in een bepaalde 

functie. De loonwaarde wordt bepaald als een werkgever het voornemen heeft om iemand in dienst 

te nemen. De loonwaarde wordt op de werkplek bepaald met inbreng van die werkgever. In de 

arbeidsmartktregio is afgesproken dat de loonwaarde wordt bepaald met het instrument Dariusz. 

Loonkostensubsidie 

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit van een 

werknemer. De werknemer ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de 

werkgever en bouwt hierover pensioen op. De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het 

verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor 

de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van 

de werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het WML. Het doel van dit 

instrument is het verstevigen van de arbeidsmarktpositie van de doelgroep. Bovendien bouwt de 

werknemer over het hele inkomen pensioen op. 

Job carving 

Bij job carving wordt een bestaande functie in delen (of taken) opgeknipt op om banen te creëren 

voor mensen met een beperking. 

Beschut werk 

Instrument van de Participatiewet voor mensen die vanwege hun arbeidsbeperking uitsluitend in 

een beschermde omgeving kunnen werken. De gemeente bepaalt welke mensen door UWV 

beoordeeld worden of iemand in aanmerking komt voor beschut werk.  

Routekaart naar Werk 

Het persoonlijk ontwikkelplan van de inwoner waarin de stappen zijn vastgelegd om te participeren 

en op weg te gaan naar werk.  

De Korfmethodiek: 

Deze methodiek is ontwikkeld om voor iedereen binnen het project een gelijke werkwijze te creëren 

en duidelijk te maken wanneer een werkzoekende matchbaar is. Op basis van vier leefgebieden en 33 

vaardigheden wordt duidelijk waar onze inwoner staat. 
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Proeftuinomgeving: 

Periode van zes weken waarin de inwoner door trainingen en werk zijn routekaart naar werk gaat 

invullen. Na deze periode is de routekaart gevuld en duidelijk of sprake is van plaatsing op werk dan 

wel competenties nog verder moeten worden versterkt. 

Startkwalificatie: 

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. Onder 

startkwalificatie verstaan we een havo- of vwo-diploma en middelbaar- en hoger onderwijs met 

uitsluiting van mbo-1.  

Werkontwikkelplekken: 

De coach kan ook werkontwikkelplekken inzetten voor de inwoner. Op deze werkontwikkelplekken 

werkt de inwoner aan zijn te behalen leerdoelen. Daarnaast zijn er ook andere interventies die 

ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld trainingen. Heeft de inwoner zijn leerdoelen en daarmee 

de benodigde vaardigheden behaald, dan gaat de inwoner naar ‘Matching en Plaatsing’ om aan het 

werk te gaan.  

Matching & Plaatsing: 

De inwoner krijgt ondersteuning in het zoeken naar werk. Matching brengt de vraag van werkgevers 

op de arbeidsmarkt en het aanbod (de inwoner) bij elkaar en plaatst de klant actief op de 

arbeidsmarkt. Ook wordt er nazorg geboden. 

Werk: 

De grootste groep inwoners zal worden uitgeplaatst naar regulier werk of daar zelf werk in vinden. 

Daarnaast worden klanten met een beperking die door het UWV zijn geïndiceerd, geplaatst op 

afspraakbanen. Deze inwoners staan daarmee in het doelgroepenregister van de gemeente. Met de 

komst van de Participatiewet is de WSW beëindigd. Inwoners met een WSW-indicatie die onder 

contract zijn of gedetacheerd zijn worden begeleid. Er is regelmatig contact tussen werkgever, 

inwoner en coach. Voor de inwoners die gedetacheerd zijn voeren de coaches POP-gesprekken en 

verrichten zij HRM-taken. 

Beheer: 

De coach zal steeds de verbinding moeten zoeken met andere deelprocessen. Zowel als de inwoner in 

de proeftuin zit, gebruik maakt van een werkontwikkelplek, als tijdens de fase dat er gematcht en 

geplaatst wordt. Korte lijnen en goede overdrachtsmomenten zijn hierin cruciaal. De coach zal het 

proces en de te behalen resultaten bewaken en met collega coaches in gesprek gaan als de 

doelstellingen niet tijdig behaald worden. 

 

 

 

 


