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Managementsamenvatting 

1.1 Context 

Onderzoek 

De gemeenten Kampen en Dronten hebben een analyse gevraagd van mogelijke varianten voor 
een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet/Wsw, waarbij rekening gehouden wordt met 
de volgende drie opgaven: (1) de maatschappelijke opgave om mensen naar werk te leiden; (2) de 
financiële opgave om verschillende doelgroepen te begeleiden; (3) de daartoe geëigende 
uitvoeringsstructuur. 

Uitgangspositie 

De uitgangspositie van beide gemeenten is goed. Beide gemeenten hebben op dit moment relatief 
goed zicht op hun bestand – zeker in vergelijking tot andere gemeenten. Daarnaast hebben beide 
gemeenten, in vergelijking tot sociaaleconomisch vergelijkbare gemeenten, een relatief lage 
bijstandsdichtheid.  

Meer mensen, nieuwe doelgroepen 

Als gevolg van de Participatiewet vindt er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer plaats in de Wsw 
en wordt de instroom in de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit 
betekent dat mensen met een arbeidsbeperking die niet meer in de Wsw of in de Wajong terecht 
kunnen, aangewezen zijn op de gemeente voor ondersteuning op het terrein van werk en inkomen. 

Voor de gemeenten Kampen en Dronten heeft dit twee grote gevolgen. Het eerste gevolg is dat de 
totale doelgroep van de gemeente op termijn substantieel groter wordt (zie de onderstaande 
figuren). Het tweede gevolg is dat gemeenten met behulp van nieuwe instrumenten nieuwe 
doelgroepen – mensen met een arbeidsbeperking – aan de slag gaan helpen. Werkgevers spelen 
bij het adresseren van deze twee uitdagingen een belangrijke rol, aangezien de bedoeling van de 
Participatiewet dat zoveel mogelijk mensen participeren, bij voorkeur via regulier werk. 

 

Figuur 1. Ontwikkeling doelgroepen Participatiewet Kampen (verantwoording: zie bijlage 3). 
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Figuur 2. Ontwikkeling doelgroepen Participatiewet Dronten (verantwoording: zie bijlage 3). 

Minder middelen per persoon beschikbaar voor re-integratie 

Naast de invoering van de Participatiewet hebben gemeenten te maken met een bezuiniging op de 
Wsw. De Rijkssubsidie per arbeidsjaar daalt in de komende jaren van ongeveer € 26.000 nu naar 
ongeveer € 22.700 in 2021. Aangezien de loonkosten voor Wsw’ers niet aan te passen zijn aan 
deze nieuwe situatie en aangezien de verwachting is dat de daling van het subsidieresultaat slechts 
deels opgevangen kan worden met een beter bedrijfsresultaat van de Wsw, betekent dit dat 
Kampen en Dronten te maken krijgen met fors dalende re-integratiebudgetten per persoon.  

Tussentijdse conclusie: effectiviteit en efficiëntie van re-integratie verbeteren 

De gevolgtrekking van het bovenstaande is dat Kampen en Dronten voor de gecombineerde 
opgave staan om meer mensen en nieuwe doelgroepen naar werk te helpen met een fors kleiner re-
integratiebudget per persoon. Dit betekent dat er ondanks de goede uitgangspositie van Kampen en 
Dronten een hoge mate van urgentie is om de uitvoeringsstructuur verder te optimaliseren. Door de 
effectiviteit en efficiëntie van re-integratie en de structuur daaromheen te verbeteren kunnen er 
besparingen worden geboekt die geherinvesteerd kunnen worden in de doelgroepen, zodat er 
uiteindelijk meer burgers ondersteund kunnen worden.  

1.2 Afbakening van de vraag 

Inhoud en structuur zijn beide van invloed op de uitkomsten van de Participatiewet. Wat betreft 
inhoud valt te denken aan kennis van de doelgroep, nadenken over instrumenten, persoonlijke 
begeleiding, leren van resultaten uit het verleden en continu zoeken naar een nieuwe mix van re-
integratie-instrumenten. De gecombineerde inspanning om een persoon aan het werk te helpen 
noemen we een traject, waarbij we veronderstellen dat trajecten een investering vergen die via 
verschillende organisaties gedaan kan worden (sociale dienst, Wsw-bedrijf, re-integratiebedrijf).  

In dit onderzoek staat structuur centraal, getoetst aan beleidsvoorkeuren van Kampen en Dronten. 
De beleidsvoorkeuren zijn vervat in een door de stuurgroep vastgesteld afwegingskader. Het 
afwegingskader is samen te vatten in een aantal kernpunten die in de analyse van de verschillende 
structuurvarianten telkens terug komen, namelijk: (1) uitvoeringskosten (effectiviteit en efficiëntie 
verbeteren), (2) gevolgen voor de uitvoering van de Wsw, (3) bevorderen van de uitstroom, (4) 
transitiekosten en (5) afstemming (bijvoorbeeld afstemming drie decentralisaties en afstemming 
werkgeversbenadering) en sturing.  
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1.3 Drie varianten 

Na een inventarisatie van mogelijke uitvoeringsstructuren en de voor- en nadelen daarvan, heeft de 
stuurgroep ervoor gekozen om drie varianten nader te onderzoeken. We vatten de achterliggende 
overwegingen als volgt samen. In de gesprekken is gezocht naar de natuurlijke schaal voor de 
uitvoering van de Participatiewet. De twee belangrijkste afwegingen hierbij zijn de mate van regie 
(immers: in het afwegingskader hebben beide gemeenten aangegeven dat ze zoveel mogelijk de 
regie op de uitvoering willen behouden) en de mate waarin synergie- en schaalvoordelen kunnen 
worden behaald (immers: in het afwegingskader hebben beide gemeenten aangegeven de 
effectiviteit en efficiëntie van re-integratie te willen verbeteren).  

De stuurgroep heeft vervolgens geconcludeerd dat de natuurlijke schaal gezocht moet worden op 
het niveau van de eigen gemeenten of op het niveau van twee gemeenten. Op grond van de 
afweging van synergie en schaal ligt namelijk het voor de hand om samenwerking te verkennen, op 
grond van de afweging van regie ligt het voor de hand om het samenwerkingsverband niet groter te 
maken dan twee gemeenten (en dus niet in een grotere regio). Daarbij heeft de stuurgroep 
aangegeven dat zowel Kampen als Dronten ervoor open staan om te onderzoeken of het mogelijk is 
dat Kampen en Dronten een vergaande samenwerking op het terrein van werktaken aangaan (dat 
wil zeggen: taken gericht op het aan werk helpen van mensen uitvoeren in een gezamenlijk 
platform), los van de juridische structuur waarin een dergelijke samenwerking vorm zou krijgen.  

De mogelijkheden van synergie- en schaaleffecten worden met name behaald indien partijen 
voldoende vertrouwen in elkaar stellen om te komen tot een gezamenlijk platform met een 
eenhoofdige leiding (toelichting: zie het vervolg van deze managementsamenvatting). 

Verder zoekt Dronten naar mogelijkheden om een minimaal bedrijfsrisico op de Wsw te hebben. 
Daarnaast zoekt Kampen naar manieren om maximale synergie te bereiken tussen de sociale 
dienst en het Wsw-bedrijf (IMpact).  

Op basis van de bovenstaande overwegingen is de stuurgroep gekomen tot drie te onderzoeken 
varianten die we hieronder kort toelichten. 

Variant 1: gezamenlijk platform werk 

Bij variant 1 worden de werktaken uitgevoerd in een gezamenlijk platform, waaraan IMpact, de 
afdelingen werk van de gemeente Kampen en Dronten en eventuele derde partijen deelnemen 
(visuele weergave: zie paragraaf 5.3). Het platform is daarmee het centrale punt dat de uitvoering 
van de werktaken coördineert en daarbij taken zelf uit kan voeren of kan inkopen bij derden. Taken 
die bij variant 1 niet door het platform uitgevoerd worden, zijn de inkomenstaken en 
werkgeversbenadering (uiteraard vindt er wel afstemming plaats). Verder zullen werkgevers 
betrokken worden bij het platform.  

Hoe ziet het gezamenlijk platform werk er concreet uit? De afdelingen werk van de gemeente 
Kampen en Dronten en de re-integratietak van IMpact werken samen op één fysieke locatie. Een 
werkzoekende meldt zich bij het platform, waarbij het platform de mensen én infrastructuur ter 
beschikking heeft om iemand meteen werkritme op te laten doen en te begeleiden richting regulier 
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werk. De gemeenschappelijke regeling (GR) stuurt het platform aan, waarbij het platform één 
directeur heeft die verantwoording aflegt aan de GR.  

De GR stelt hierbij de kaders (inclusief concrete doelstellingen van bijvoorbeeld de uitstroom naar 
werk), waarbij het platform de vrijheid heeft om de afspraken in te vullen.  

Variant 2: gezamenlijk platform werk + inkomen 

Bij variant 2 worden de werktaken eveneens uitgevoerd in een gezamenlijk platform met IMpact, de 
sociale diensten van de gemeente Kampen en Dronten en eventuele derde partijen (visuele 
weergave: zie paragraaf 5.4). Het onderscheid met variant 1 betreft het takenpakket dat bij het 
platform wordt ondergebracht, met twee belangrijke verschillen. Het eerste verschil is dat bij variant 
2 niet het gehele Wsw-bedrijf IMpact onderdeel wordt van het platform, maar dat er een knip wordt 
gemaakt en de bovenkant van de Wsw (individueel detacheren, groen en begeleid werken) wel 
onderdeel van het platform worden en de rest van de Wsw niet. Het platform is vervolgens 
opdrachtgever van het resterende deel van IMpact, waarbij IMpact de Wsw oud uitvoert en de 
arbeidsmatige dagbesteding coördineert. Het tweede verschil is dat bij variant 2 de 
werkgeversbenadering en de inkomenstaken wel onderdeel uitmaken van het platform. Net als in 
variant 1 werkt het platform intensief samen met ondernemers.  

Hoe ziet het gezamenlijk platform werk + inkomen er concreet uit? De afdelingen werk van de 
gemeente Kampen en Dronten en de re-integratietak van IMpact werken samen op één fysieke 
locatie, de andere afdelingen van de sociale dienst werken voorlopig op aparte locaties en groeien 
op termijn toe naar één locatie. Een werkzoekende meldt zich bij het platform, waarbij het platform 
de mensen én infrastructuur ter beschikking heeft om iemand meteen werkritme op te laten doen en 
te begeleiden richting regulier werk. De gemeenschappelijke regeling (GR) stuurt het platform aan, 
waarbij er twee directeuren zijn, één van het platform en één van het resterende deel van IMpact, 
die beide verantwoording afleggen aan de GR. 

Variant 5: Kamper platform, inkoop vanuit Dronten op onderdelen 

Bij variant 5 worden de werktaken, net als in de huidige situatie, gecoördineerd en uitgevoerd door 
de afzonderlijke afdelingen werk van de gemeente Kamen en Dronten, waarbij de afdelingen werk 
een deel van de werktaken zelf uitvoert en een deel uitbesteedt aan concurrerende partijen (visuele 
weergave: zie paragraaf 5.5). Wat betreft de Wsw blijft in variant 5 Kampen eigenaar van IMpact en 
is Dronten geen eigenaar meer van IMpact, waardoor Kampen de rechtstreekse opdrachtgever van 
IMpact wordt en Dronten geen bedrijfsrisico meer heeft op de Wsw.  

Hoe ziet de variant er concreet uit? Dronten heeft de mogelijkheid om een groep Wsw’ers niet bij 
IMpact te laten werken maar via de gemeente op een andere manier aan de slag te helpen, 
bijvoorbeeld middels een coöperatieve benadering met lokale ondernemers. Hierdoor kan voor 
Dronten synergie ontstaan met het bemiddelen van nieuwe doelgroepen. Voor Kampen geldt dat de 
mogelijkheid bestaat om IMpact en de eigen sociale dienst samen te voegen in een Kampens 
platform, waarin de Wsw en de overige Participatiewettaken gezamenlijk uitgevoerd worden op één 
fysieke locatie. Hierbij stuurt de gemeente Kampen het platform aan en is er één directeur die 
verantwoording aflegt aan de gemeente Kampen. De directeur heeft ook een relatie met de 
gemeente Dronten, waarbij de gemeente Dronten bepaalt wat ze wel of niet inkopen bij het platform. 
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Verder dienen in deze variant afspraken te worden gemaakt over de financiering van de Wsw. Dit 
kan bijvoorbeeld door af te spreken dat de Wsw’ers in dienst blijven bij de GR en dat de GR 
verantwoordelijk blijft voor de loonkosten Wsw. Ook over de kosten voor bedrijfsvoering dienen 
vooraf afspraken te worden gemaakt. 

1.4 Voor- en nadelen van varianten 

Toelichting vooraf 

We hebben aan de hand van de hoofdpunten uit het afwegingskader de belangrijkste voor- en 
nadelen van de drie varianten samengevat in onderstaande tabel (zie volgende pagina). Ter 
toelichting op de tabel benoemen we een aantal relevante definities die te maken hebben met de 
doorrekening van de varianten. Financieel-operationeel maken we een onderscheid tussen twee 
typen effecten die invloed hebben op de uitvoeringskosten (en daarmee indirect invloed hebben op 
de hoeveelheid vrij besteedbare re-integratiemiddelen), namelijk: (1) een besparing op 
uitvoeringskosten als gevolg van synergie- en schaaleffecten, en (2) besparing als gevolg van 
betere benutting van infrastructuur (i.e. inverdieneffecten). We lichten elk van de elementen 
hieronder kort toe. 

Synergie- en schaaleffecten 

Met synergie-effecten doelen we op inhoudelijke voordelen van samenwerking die ervoor zorgen 
dat het primair proces haar taken effectiever en efficiënter kan uitvoeren. Met schaaleffecten doelen 
we op voordelen van samenwerking die ervoor zorgen dat de ondersteunende processen 
(overheadtaken) efficiënter kunnen worden georganiseerd ofwel ingekocht. 

Uit onze ervaring met het opzetten van samenwerkingen van sociale diensten en Wsw-bedrijven 
blijkt dat in de praktijk door een combinatie van synergie-effecten en een optimalere 
organisatieschaal zo’n 10 procent structurele besparing op uitvoeringskosten mogelijk is. Bij de 
samenvoeging van de afdelingen werk en IMpact schatten we dat de besparing op de 
uitvoeringskosten als gevolg van synergie- en schaaleffecten kleiner is dan bij andere 
samenwerkingsverbanden. De reden dat we de potentiële besparing in Kampen en Dronten lager 
inschatten is dat Kampen en Dronten wat betreft uitvoering en bijstandsdichtheid een goede 
startpositie hebben en dat beide sociale diensten al een behoorlijke organisatieschaal hebben, 
zodat de schaaleffecten beperkter zijn dan in andere met een andere startpositie.  

We doen daarom voor wat betreft de besparingsmogelijkheden als gevolg van synergie- en 
schaaleffecten in het geval van Kampen en Dronten een conservatieve schatting van minimaal 5 
procent structureel. Ter toelichting: benadering van werkgevers verdient een bepaalde schaal, zodat 
accountmanagers c.q. werkcoaches zich kunnen specialiseren in branches, passende systemen 
gebruikt kunnen worden, samenwerking met UWV kan worden geoptimaliseerd en bij gevonden 
vacatures een breed aanbod van mensen direct inzichtelijk is. Bovendien stellen bedrijven het op 
prijs als ze maar met één accountmanager c.q. werkcoach te maken hebben, in plaats van 
accountmanagers c.q. werkcoaches van verschillende gemeenten, Wsw-bedrijf en UWV. Voor een 
toelichting op de ten minste vijf mogelijkheden voor synergie- en schaalvoordelen: zie paragraaf 5.3. 
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Inverdieneffecten 

In de huidige situatie is er bij IMpact, mede als gevolg van de afbouw van het zittend bestand Wsw, 
in deze en komende jaren sprake van onderbenutting van de infrastructuur. Een betere benutting 
van infrastructuur van IMpact kan tot een besparing op uitvoeringskosten leiden, omdat de vaste 
kosten over meer diensten kunnen worden verdeeld. Dus wanneer de gemeenten ervoor kiezen om 
een (groter) deel van de re-integratie uit te besteden aan IMpact, treden er inverdieneffecten op 
waardoor er per saldo meer trajecten kunnen worden uitgevoerd (dit kan, indien de gemeenten 
momenteel veel zelf doen, uiteraard wel tijdelijk gepaard gaan met transitiekosten, zie hieronder). 

Transitiekosten en kosten latende organisatie 

Daarnaast maken we een onderscheid tussen twee typen incidentele kosten: (1) transitiekosten, en 
(2) kosten voor de latende organisaties. Transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden om de 
overgang naar een nieuwe uitvoeringsstructuur mogelijk te maken. Kosten voor de latende 
organisatie treden op wanneer mensen overgeplaatst worden naar een nieuw organisatieonderdeel 
en de vaste kosten van de bestaande organisatie niet meteen afgebouwd kunnen worden. 

Uitwerking voor- en nadelen 

Onderwerp Nulvariant  Gezamenlijk platform 

werk 

Gezamenlijk platform 

werk + inkomen 

Kamper platform, 

inkoop Dronten op 

onderdelen 

Uitvoerings-

kosten (incl. 

synergie en 

schaal)  

• Nadeel: relatief forse 

daling vrij 

besteedbare re-

integratiemiddelen 

• Voordeel: relatief 

hoge besparing door 

synergie- en 

schaaleffecten 

• Nadeel: werkgevers-

benadering niet 

opgenomen in 

platform 

• Voordeel: relatief 

hoge besparing door 

synergie- en 

schaaleffecten 

• Beperkte besparing 

t.o.v. nu variant als 

gevolg van 

synergie- en 

schaaleffecten 

(kleine verbetering 

t.o.v. nu variant) 

Gevolgen voor 

de uitvoering 

van de Wsw  

• Afbouw van Wsw oud  

• Nadeel: 

onderbenutting Wsw-

infrastructuur 

• Voordeel: 

inverdieneffect door 

relatief betere 

benutting 

infrastructuur 

• Voordeel: 

inverdieneffect door 

relatief betere 

benutting 

infrastructuur 

• Nadeel: schaal-

nadeel als gevolg 

van ontvlechting 

IMpact, wat leidt tot 

transitiekosten (zie 

hieronder) 
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Onderwerp Nulvariant  Gezamenlijk platform 

werk 

Gezamenlijk platform 

werk + inkomen 

Kamper platform, 

inkoop Dronten op 

onderdelen 

Bevorderen 

van de 

uitstroom  

• Nadeel: startpositie 

relatief minder goed 

houdbaar vanwege 

relatief forse daling 

re-integratiemiddelen 

• Nadeel: prikkel om 

werkzoekenden in te 

zetten bij Wsw-

infrastructuur 

• Voordeel: positief 

maar beperkt effect 

op de uitstroom 

vanwege relatief meer 

re-integratiemiddelen 

• Nadeel: geen 

oplossing voor prikkel 

om werkzoekenden in 

te zetten bij Wsw-

infrastructuur 

• Voordeel: positief 

maar beperkt effect 

op de uitstroom 

vanwege relatief meer 

re-integratiemiddelen 

• Voordeel: geen 

prikkel om 

werkzoekenden in te 

zetten bij Wsw-

infrastructuur 

• Beperkt positief 

effect op de 

uitstroom als gevolg 

van relatief 

beperkte 

verbetering re-

integratiebudget 

Transitie-

kosten  

• Voordeel: geen 

transitiekosten door 

reorganisatie 

• Nadeel: door 

onderbenutting 

infrastructuur Wsw 

transitiekosten als 

gevolg van afstoten 

Wsw-infrastructuur 

• Nadeel: transitie-

kosten en kosten 

latende organisatie  

• Nadeel: relatief hoge 

transitie-kosten en 

kosten latende 

organisatie 

• Nadeel: nodig om 

ruimte te creëren om 

werk + inkomen op 

één fysieke plek te 

kunnen laten werken.  

• Voordeel: geen 

transitiekosten door 

reorganisatie 

• Nadeel: door 

onderbenutting 

infrastructuur Wsw 

transitiekosten als 

gevolg van afstoten 

Wsw-infrastructuur 

Afstemming en 

sturing  

• Voordeel: behoud 

eigen regie 

gemeenten op 

uitvoering 

Participatiewet 

• Nadeel: afstemming 

over coördinatie re-

integratie tussen 

sociale dienst en 

IMpact 

• Voordeel: betere 

coördinatie re-

integratie 

• Nadeel: relatief meer 

afstemming nodig drie 

decentralisaties 

• Nadeel: relatief meer 

afstemming 

werkgevers-

benadering 

• Voordeel: betere 

coördinatie re-

integratie 

• Nadeel: relatief meer 

afstemming nodig drie 

decentralisaties 

• Voordeel: behoud 

eigen regie 

gemeenten op 

uitvoering 

Participatiewet 

• Voordeel: relatief 

weinig structurele 

extra afstemming 

• Nadeel: eenmalig 

veel extra 

afstemming over 

Service level 

agreement 

Tabel 1. Samenvatting voor- en nadelen varianten aan  de hand van afwegingskader. 

Zijn er ook nog hele andere opties mogelijk? 

Aan het slot van deze paragraaf behandelen we de vraag of er naast de hierboven uitgewerkte 
varianten nog hele andere opties mogelijk zijn. We noemen twee van deze opties. 
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De eerste optie is uitvoering van de Wsw door een private partij. Dit kan het bedrijfsrisico op de 
Wsw verminderen maar heeft als nadeel dat de synergie met de werktaken van de gemeenten 
beperkt wordt. Wij adviseren om eerst de hoofdkeuze voor een van de bovengenoemde varianten te 
maken. Vervolgens kan alsnog overwogen worden om een deel van de Wsw-activiteiten uit te 
besteden aan een private partij. 

De tweede optie is samenvoeging van het organiseren van arbeidsmatige dagbesteding en beschut 
werk. Dit biedt Kampen en Dronten namelijk niet alleen de mogelijkheid om meer 
ontwikkelpotentieel van mensen te realiseren maar dit biedt naar onze inschatting ook 
mogelijkheden tot substantiële financiële besparingen, besparingen die bijvoorbeeld ingezet kunnen 
worden om het veelvuldig genoemde knelpunt van dalende vrij besteedbare re-integratiebudgetten 
te adresseren. Wij adviseren om een pilot te doen en na een jaar te evalueren. 

1.5 Gezamenlijke voorkeursvariant 

Op basis van de inventarisatie van voor- en nadelen van varianten, heeft de stuurgroep 
aangegeven dat de gezamenlijke voorkeursvariant in hun optiek de variant met een gezamenlijk 
platform werk en inkomen is (variant 2), mits er ten opzichte van de kenmerken van deze variant 
zoals beschreven in het rapport een aantal aanpassingen worden toegepast. Samengevat betreft de 
belangrijkste aanpassing het aanbrengen van een dubbele fasering: een fasering wat betreft de 
scope van de samenwerking en een fasering wat betreft de locatiekeuze van de samenwerking.  

Hoe ziet de gezamenlijke voorkeursvariant er concreet uit? Wat betreft de eerstgenoemde fasering 
hebben de verantwoordelijk wethouders aangegeven dat het op te richten platform in eerste 
instantie de afdelingen werk van beide gemeenten plus de re-integratieactiviteiten van IMpact zou 
moeten betreffen en pas in een latere fase mogelijk zowel de afdelingen werk als de afdelingen 
inkomen (en aanpalende taken) van beide gemeenten.  

Wat betreft de tweede genoemde fasering hebben de verantwoordelijk wethouders aangegeven dat 
het op te richten platform in eerste instantie een netwerkplatform zou moeten betreffen en pas in 
een latere fase gestreefd zou moeten worden naar werken vanuit minder locaties. Hierbij hoeven de 
huidige locaties niet bepalend te zijn voor de vestigingen van een netwerkplatform. 

In de tweede fase van de samenwerking, die we aanduiden als de stip aan de horizon, wordt 
toegewerkt naar het toevoegen van inkomen (en aanpalende taken van de sociale diensten) aan 
het platform en naar het werken op minder locaties. Ook heeft de stuurgroep aangegeven dat ze in 
de tweede fase onderzoek willen doen of het mogelijk is om bedrijfsonderdelen van IMpact onder te 
brengen in een PPS-constructie (met het oog op het reduceren van het bedrijfsrisico op de Wsw). 
Het toewerken naar deze vervolgstappen is van belang, omdat tot medio 2021 de bezuinigingen op 
de Wsw-bijdrage per arbeidsjaar door zullen gaan en omdat in de verdere toekomst de afbouw van 
het zittend bestand Wsw door zal gaan. Het is derhalve van belang om ook in de toekomst 
aanpassingen aan de structuur te doen om deze veranderingen te accommoderen. 

De gezamenlijke voorkeursvariant combineert de inhoudelijke voordelen van variant 1 en 2 
(namelijk diverse synergie- en schaaleffecten op het terrein van re-integratie en 
werkgeversdienstverlening), en laat de mogelijkheid open om in een latere fase het bedrijfsrisico op 
de Wsw te verminderen (zoals in variant 5). Ook biedt het platform mogelijkheden om samen te 
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werken met ondernemers, bijvoorbeeld middels een coöperatieve benadering. Omdat in de 
gezamenlijke voorkeursvariant in eerste instantie alleen de werktaken worden opgenomen en niet 
de inkomenstaken, zijn de financieel-operationele gevolgen vergelijkbaar met variant 1 en zijn de 
transitiekosten relatief beperkt.  

Een voorwaarde voor het behalen van deze hierboven genoemde inhoudelijke en financieel-
operationele voordelen van het gezamenlijke platform is dat er als één team wordt samengewerkt 
en niet gefragmenteerd (dat laatste zou slechts leiden tot meer afstemmingsmomenten en niet tot 
synergie). Het personeel heeft vanaf de eerste fase van de samenwerking één leidinggevende, en 
is vanaf de tweede fase van de samenwerking in dienst van of gedetacheerd bij één organisatie met 
rechtspersoonlijkheid. De beide gemeenten sturen het platform aan, waarbij de leidinggevende van 
het platform verantwoording aflegt aan de gemeenten. We achten de gezamenlijke voorkeursvariant 
juridisch haalbaar, bijvoorbeeld in de form van een uitbreiding c.q. omvorming van de huidige 
juridisch-organisatorische structuur van IMpact, waarbij het uiteraard mogelijk is om de naam IMpact 
te wijzigen met het oog op de nieuwe, bredere doelstelling. Hierbij adviseren we om pas na het 
maken van een definitieve strategische keuze een invulling van de juridische structuur te kiezen. 

Een uitgebreidere inventarisatie van de verwachte consequenties van de gezamenlijke 
voorkeursvariant is te vinden in hoofdstuk 6. In de paragraaf hieronder staan tevens enkele 
belangrijke aandachtspunten voor de voorgenomen samenwerking benoemd. 

1.6 Aandachtspunten bij samenwerking 

Onze ervaring is dat het belangrijkste aandachtspunt bij samenwerking van meerdere partijen in een 
gezamenlijke uitvoeringsstructuur niet over geld gaat. In ons onderzoek naar slaagkansen voor 
veranderingen in uitvoering bleken namelijk de belangrijkste factoren vertrouwen, wil en 
commitment te zijn, niet kosten1. De vraag of gezamenlijke uitvoering van werk een optie is, hangt af 
van de vraag of gemeenten deze keuze gezamenlijk willen maken en het vertrouwen hebben om dit 
uit te voeren.  

Indien er voor een gezamenlijk platform gekozen wordt, dan heeft dat consequenties voor het 
werken binnen de arbeidsmarktregio. Beide gemeenten werken in een andere arbeidsmarktregio en 
hebben afstemming met UWV en gemeenten in die regio. We merken op dat samenwerking in een 
gezamenlijk platform derhalve extra afstemming in de arbeidsmarktregio vergt, bijvoorbeeld over 
uniformering van de verordeningen voor de inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie. 
Tegelijkertijd blijven de hoofddoelstellingen waar het in een gezamenlijk platform om te doen is ‒ 
namelijk de inzet en coördinatie van instrumenten ‒ op het niveau van Kampen-Dronten bepaald 
worden. Naar onze inschatting blijft dit ook op korte en middellange termijn het geval, omdat de 
grootste kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere 
werkgevers bij het midden- en kleinbedrijf zijn, en het midden- en kleinbedrijf kan het beste lokaal 
benaderd worden. 

                                                      

1 Zie hiervoor ons onderzoek ‘Het schaakbord van de Participatiewet’, via: 

http://www.berenschot.nl/publish/pages/6092/het_schaakbord_van_de_participatiewet-de_gemeente_aan_zet.pdf. Zie ook 

de apart bijgevoegde bijlage, namelijk de Factsheet van het onderzoek. 
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1.7 Planning 

Voor de implementatie van de gezamenlijke voorkeursvariant is een goede fasering van belang. 
Hieronder benoemen we op hoofdlijnen de planning van de gezamenlijke voorkeursvariant. 

De onderdelen van fase 1 van de samenwerking zijn als volgt gepland: 

� Eind februari ‒ begin maart 2016: informerende/opiniërende bijeenkomsten met de raden. 

� 1 maart – 1 juli 2016: voorbereiding samenwerking en coördinatie (strategische kaders en 
uitvoeringskaders voor gezamenlijke re-integratieinspanningen en werkgeversbenadering, op te 
stellen samen met de betrokken medewerkers). 

� Eind mei ‒ begin juni 2016: besluitvormende bijeenkomsten met colleges en raden. 

� 1 juli – 1 september 2016: praktische voorbereiding samenwerking (toegang tot elkaars 
werkgeversbestanden organiseren, verdelen van de taken, leidinggevende werven, et cetera). 

� 1 september 2016: start samenwerking Kampen-Dronten-IMpact. 

� 1 september 2016 ‒ 1 januari 2017: voorbereiden formele samenwerking (businessplan 2017 
(doelen en middelen), juridische uitwerking, opzetten gezamenlijke overlegstructuur). 

� 1 januari 2017: start gezamenlijk platform werk. 

De onderdelen van fase 2 van de samenwerking zijn als volgt gepland: 

� 1 januari ‒ 1 juli 2017: onderzoek vervolg van de samenwerking (Vragen: op minder locaties 
werken? Wsw binnen in PPS-constructie onderbrengen?). 

� 1 juli 2017 ‒ 1 januari 2018: voorbereiding fase 2 van de samenwerking. 

� Vierde kwartaal 2017: op basis van de opgedane ervaring met het samenwerken op het platform 
conclusie trekken of er meer taken toegevoegd kunnen worden aan het platform. 

� 1 januari 2018: fase 2 van de samenwerking treedt in werking. 
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2. Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet vervangt de Wet 
werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en delen van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is om zoveel 
mogelijk burgers deel te laten nemen aan de samenleving, bij voorkeur via betaald werk, en om 
burgers daarbij adequate ondersteuning te bieden. Als gevolg van de Participatiewet vindt er vanaf 
2015 geen nieuwe instroom meer plaats in de Wsw en wordt de instroom in de Wajong beperkt tot 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit betekent dat mensen met een arbeidsbeperking die 
niet meer in de Wsw of in de Wajong terecht kunnen, aangewezen zijn op de gemeente voor 
ondersteuning op het terrein van werk en inkomen. 

De gemeenten Kampen en Dronten zijn via een gemeenschappelijke regeling (GR) verbonden voor 
wat de uitvoering van de Wsw betreft. In 2014 hebben beide gemeenten een verkenning gedaan 
naar de financiële effecten en risico’s van de uitvoeringsstructuur van de Wsw. Deze varianten zijn 
niet verder uitgewerkt in een beleidsmatige context. Vandaar dat de gemeenten opdracht hebben 
gegeven tot een onderzoek waarin beleid en uitvoering in samenhang onderzocht worden. 

2.2 Uw vraag 

U vraagt een analyse van mogelijke varianten voor een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de 
Participatiewet/Wsw en een advies voor één variant. Daarbij moet een oplossing gevonden worden 
voor de volgende opgaven: 

� de maatschappelijke opgave om mensen naar werk te leiden 

� de financiële opgave om verschillende doelgroepen te kunnen begeleiden 

� de daartoe geëigende uitvoeringsstructuur. 

2.3 Aanpak 

2.3.1 Fasen van het onderzoek 

Berenschot heeft bij de uitvoering van dit onderzoek een aanpak met drie fasen gehanteerd. In de 
eerste fase van het onderzoek is er een verkenning uitgevoerd naar het beleid van beide 
gemeenten op het terrein van werk en inkomen en de voorkeuren van beide gemeenten ten aanzien 
van het toekomstige beleid. In de tweede fase van het onderzoek hebben we onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn voor de uitvoeringsstructuur van de taken van de Participatiewet, wat 
werkende voorbeelden in andere regio’s in het land zijn en welke varianten passend zouden zijn in 
de context van Kampen en Dronten. In de derde fase van het onderzoek hebben we drie van de 
geïnventariseerde varianten nader onderzocht en de voor- en nadelen en de financiële 
consequenties van deze varianten uitgewerkt.  
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2.3.2 Onderzoeksproces 

De leiding van dit onderzoek ligt bij de stuurgroep, bestaande uit de verantwoordelijke wethouders 
en beleidsmakers van de beide gemeenten. Tijdens dit onderzoek zijn er drie vergaderingen van de 
stuurgroep gepland. Ook zijn in het kader van het onderzoek interviews uitgevoerd met veertien 
betrokkenen (voor een lijst met geïnterviewden: zie bijlage 2). Daarnaast is er in het kader van dit 
onderzoek een rondetafelgesprek gehouden met Wmo-jeugdpartijen waarbij ongeveer twintig 
vertegenwoordigers van Wmo-jeugdpartijen en de beide gemeenten aanwezig zijn geweest. Ten 
slotte is er op 17 september een gezamenlijke raadsconferentie gehouden over dit onderwerp. Een 
schematische weergave van het gevolgde stappenplan van het onderzoek treft u in bijlage 6. 

2.4 Leeswijzer 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staan de beleidsvoorkeuren van Kampen 
en Dronten geordend in de vorm van een afwegingskader, waarin de belangrijkste thema’s en 
beleidsrichtingen benoemd worden. In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van verschillende 
uitvoeringsrichtingen en de verschillen daartussen. Hoofdstuk 3 mondt uit in een selectie van drie 
uitvoeringsvarianten. In hoofdstuk 4 worden de drie geselecteerde uitvoeringsvarianten uitgewerkt. 
Ten slotte geeft Berenschot in hoofdstuk 5 een uitwerking ten aanzien van de gezamenlijke 
voorkeursvariant. 
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3. Beleidsrichtingen 

3.1 Inleiding 

In dit onderzoek redeneren we volgens het adagium ‘structuur volgt beleid’. Daarom hebben we 
eerst de gewenste beleidsrichtingen onderzocht alvorens we gekeken hebben naar 
uitvoeringsrichtingen. 

3.2 Instrumentarium van de Participatiewet 

Gemeenten hebben verschillende nieuwe en bestaande instrumenten tot hun beschikking om de 
nieuwe doelgroep mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen. Ten eerste krijgt de 
gemeente de beschikking over het instrument loonkostensubsidie waarmee ze werkgevers kunnen 
compenseren wanneer zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen die niet voldoende 
productief is om het wettelijk minimumloon (wml) te verdienen.  

Ten tweede krijgt de gemeente de mogelijkheid om te zorgen voor begeleiding c.q. ondersteuning 
van medewerkers met een arbeidsbeperking die bij reguliere werkgevers werken. Dit kan 
bijvoorbeeld door (het vergoeden van) de inzet van een jobcoach of door (het vergoeden van) een 
werkplekaanpassing.  

Ten derde krijgt de gemeente de beschikking over nieuwe instrumenten, zoals de no risk polis en 
het instrument nieuw beschut werk. Nieuw beschut werk lijkt aard op de huidige Wsw maar zal qua 
omvang beperkt worden tot ongeveer een derde van de huidige Wsw-doelgroep. In dit onderzoek 
ligt, gezien het feit dat nieuw beschut werk een relatief duur instrument is, de focus op het zoveel 
mogelijk bemiddelen van doelgroepen naar regulier werk. 

3.3 De rol van werkgevers 

Bij de uitvoering van de Participatiewet spelen werkgevers een cruciale rol. Het is immers de 
bedoeling dat zij werk bieden aan de doelgroepen van de Participatiewet. Om mede mogelijk te 
maken dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan bij reguliere werkgevers, 
hebben werkgevers, werknemers en het kabinet in het sociaal akkoord van 11 april 2013 afspraken 
gemaakt over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij hebben private 
werkgevers zich gecommitteerd aan het creëren van 100.000 banen in 2026 en publieke 
werkgevers aan het creëren van 25.000 banen in 2026. Het UWV zal zorgen voor een 
doelgroepregister waarin komt te staan wie in aanmerking komen voor de banenafspraak. 

In zowel Kampen als Dronten zijn werkgevers intensief betrokken bij het realiseren van de 
doelstellingen van de Participatiewet.  

3.4 Afwegingskader 

Uit de interviews bij de beide gemeenten en bij IMpact, en uit de gevoerde gesprekken in de 
stuurgroep is een helder beeld naar voren gekomen van de beleidsvoorkeuren die beide gemeenten 
hebben ten aanzien van de Participatiewet. Bij deze beleidsrichtingen zijn de visie Dronten@work 
en Dronter Koers van de gemeente Dronten en het Kamper Kompas van de gemeente Kampen 
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telkens het uitgangspunt geweest. Ook is het afwegingskader onderwerp van gesprek geweest in 
de gezamenlijke raadsconferentie van 17 september 2015. In onderstaande tabel treft u een 
overzicht van de beleidsvoorkeuren, geordend naar onderwerp. 

Onderwerp Kampen  Dronten Beide gemeenten 

Beleidsvoorkeuren 
t.a.v. P-wet  

• Focus op werk, met als 
voorwaarde dat 

voorziening in stand blijft 
voor mensen die dat nodig 
hebben 

 • Focus op (uitstroom 
naar) werk 

• Uitgaan van eigen 

kracht/netwerk 

• Focus op 
integraliteit 3D’s 

• Inzet op alle 
doelgroepen  

Beleidsvoorkeuren 
t.a.v. financiën  

• Budgetten binnen 3D’s 
ontschot, wel proberen 

binnen deelbudget te 
blijven 

• Egalisatiereserve 3D 

• Schotten budgetten 3D’s 
blijven voorlopig 

(waarschijnlijk tot eind 
2018) 

• Reserve sociaal domein 

• Beide gemeenten 
budgetneutraal, 

klein nuanceverschil 
in betekenis 

Beleidsvoorkeuren 
t.a.v. Wsw  

• Wsw blijft bij IMpact 

• Infrastructuur van IMpact 
zo goed mogelijk benutten 

• ‘Van binnen naar buiten’  

• Betaald werk prioriteit, 
detacheren is een middel  

• Risico Wsw verminderen 

en kosten Wsw zo laag 
mogelijk 

 

Voorkeuren t.a.v. 
onderbrengen re-
integratietaken  

• Eén werkbedrijf 
Kampen/Dronten als 

centraal punt 

• Niet verder met Workfast 
maar wél met die 
methodiek 

• Re-integratie inkopen bij 
meerdere concurrerende 

partijen, waarbij 
prijs/kwaliteit leidend is 

• Workfast blijft als 
poortwachtersfunctie 

• Organiseren re-
integratie in 

gezamenlijk 
werkbedrijf is optie 

• Lokale invulling 
mag verschillen 

• Workfast 

Beleidsvoorkeuren 
t.a.v. 3D’s  

• Brede aanpak met 
ketenpartners gezien 
belang van co-creatie 

• Kamperkompas is leidend 

• Ondersteuning vanuit 
Wmo voor laagste groep 

• Dronter Koers leidend: 
gebiedsgerichte aanpak 
waarbij professionals 

samenwerken met de 
inwoner 

• Integraliteit van 
werken binnen 
sociaal domein is 
belangrijk 
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Onderwerp Kampen  Dronten Beide gemeenten 

Beleidsvoorkeuren 
t.a.v. werkgevers-
benadering 

 

• Werkgeversbenaderaars 
in dienst bij gemeente 

Kampen, niet bij 
werkbedrijf (c.q. IMpact) 

• Werkconsulenten bij 
werkbedrijf 

• Kampen houdt regie in 

aansturing 

• Accountmanagers c.q. 
werkcoaches per sector 

die zowel gekoppeld is 
aan klanten als aan 
werkgevers 

• Werkgevers cruciale 

partner 

• Lokale 
werkgeverscontactteam is 
een samenwerking met EZ 

• De Werkplek is lokaal 

servicepunt van regionaal 
werkbedrijf voor 
garantiebanen 

• Vanuit regionaal 

werkbedrijf één 
contactpersoon voor 
werkgevers in Flevoland 

• Garantiebanen: 
regionaal 

organiseren (lokaal 
uitgevoerd) 

• Eigen doelgroep 

• Werkgeversbenader
ing stroomlijnen, 

één contactpersoon 

• Transparantie 
v.w.b. bestand 

Oriëntatie 
arbeidsmarkt regio 

 

• Oriëntatie 
IJsselvechtstreek, 

Flevoland niet uitgesloten 

• Oriëntatie op Flevoland én 
IJsselvechtstreek 

 

Sturing  

 

• Schaalniveau 
Kampen/Dronten 

 • Kampen/Dronten is 
voor nu max. 
schaalgrootte 

• Beide gemeenten 
houden regie 

Financieel 
operationeel 
resultaat 

• Uitkomst businesscases 

• Frictiekosten 

• Effectiviteit en efficiëntie verbeteren 

Haalbaarheid 

 

• Complexiteit 

• Juridisch haalbaar 

• Politiek haalbaar 

Toekomst-
bestendigheid 

• Toekomstige mogelijkheden arbeidsbeperkten 

• Samenwerkingsverbanden 

Tabel 2. Afwegingskader met beleidsrichtingen van d e gemeente Kampen en Dronten. 
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4. Uitvoeringsrichtingen 

4.1 Inventarisatie van varianten 

4.1.1 Taken en ordeningen van taken 

Bij het onderzoeken van mogelijke uitvoeringsrichtingen zijn de taken die beide gemeenten in het 
kader van de Participatiewet/Wsw uitvoeren het startpunt. Het blijkt dat er voor elke taak zeven 
mogelijke manieren zijn om deze taak te beleggen (zie onderstaande figuur). Dit betekent dat er in 
totaal vele varianten – dat wil zeggen: ordeningen van taken – mogelijk zijn. Echter, niet alle 
mogelijke varianten zijn passend in de context van Kampen en Dronten. Daarom hebben we twee 
afwegingen gemaakt om erachter te komen welke varianten passend zouden zijn voor Kampen-
Dronten, namelijk: 

� Lokale voorkeuren: we hebben op basis van de interviews, het rondetafelgesprek en de eerste 
stuurgroepvergadering een goed beeld gekregen van de voorkeuren in Kampen-Dronten; 

� Landelijk werkende voorbeelden: we hebben op basis van onze advieservaring een lijst met 
voorbeelden van bundelingen van taken in logische, werkbare varianten. 

 

Figuur 3. Manieren waarop de taken van de Participat iewet belegd kunnen worden. 

Op basis van de twee genoemde afwegingen zijn we gekomen tot in totaal zes varianten die 
gegeven de context van Kampen en Dronten passend zijn. U treft een schematisch overzicht van de 
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verschillen tussen de verschillende varianten in de tabel hieronder. Een tekstuele beschrijving van 
elk van de varianten treft u in bijlage 1.  

 
Variant 1  Variant 2  Variant 3  Variant 4  Variant 5  Variant 6  

Intake inkomen + handhaving 
      

Intake werk 
      

Re-integratie vml. WWB doelgroep 
      

Begeleiding arbeidsbeperkten 
      

Individueel detachering + begeleid werk 
      

Wsw binnen + Wsw groen 
      

Beschut + arbeidsmatige dagbesteding 
      

Werkgeversbenadering regulier 
      

Bemiddeling garantiebanen 
      

Afstemming drie decentralisaties 
      

Tabel 3. Mogelijke varianten en verschillen tussen varianten. 

4.1.2 Waarom is uitvoering via een platform een mog elijkheid? 

Verschillende gemeenten in het land kiezen ervoor de Participatiewet integraal en gezamenlijk uit te 
voeren. In dit onderzoek noemen we dit uitvoering via een gezamenlijk platform van Kampen en 
Dronten. Het belangrijkste doel van gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet is om de juiste 
schaal te hebben om goede werkgeversdienstverlening aan te bieden. Het is immers zo dat 
werkzoekenden niet alleen bij werkgevers in de eigen gemeente gaan werken en dat werkgevers 
alleen werknemers uit de eigen gemeente zoeken. 

Dit betekent dat één organisatie werkgevers benadert, dat de verordeningen met betrekking tot 
loonkostensubsidie en begeleiding hetzelfde zijn en hetzelfde worden uitgevoerd (maar minder 
mogelijkheden om vrij te acquireren). Het biedt tevens aanknopingspunten voor effectieve 
samenwerking met UWV. 

Het opzetten van een gezamenlijke uitvoering vergt samenvoeging van de onderdelen werk van de 
gemeenten en onderdelen van het Wsw-bedrijf tot een gezamenlijk werkgeversservicepunt waarin 
ook matching en begeleiding plaatsvindt. Hierin past ook begeleiding van Wsw begeleid werken en 
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individueel detacheren. De infrastructuur die hiervoor nodig is, is dezelfde die nodig is om de nieuwe 
doelgroepen te begeleiden. 

De inkomenstaken kunnen bij de individuele gemeenten blijven, die ook eigen beleid met betrekking 
tot bijzondere bijstand en armoede hebben en aansluiten op hun Wmo-beleid, of ook ondergebracht 
worden bij het platform. 

4.2 Gekozen richtingen 

De stuurgroep heeft gedurende het onderzoek een aantal richtingen meegegeven ten aanzien van 
de focus van het onderzoek.  

Ten eerste heeft de stuurgroep aangegeven dat zowel Kampen als Dronten ervoor open staan om 
te onderzoeken of het mogelijk is dat Kampen en Dronten een vergaande samenwerking op het 
terrein van werktaken aangaan (dat wil zeggen: taken gericht op het aan werk helpen van mensen 
uitvoeren in een gezamenlijk platform), los van de juridische structuur waarin een dergelijke 
samenwerking vorm zou krijgen.  

Ten tweede heeft de stuurgroep aangegeven dat het van belang is om bij de uitwerking van de 
varianten – structuurkeuzes – ook voor Kampen en Dronten belangrijke beleidskeuzes te betrekken, 
bijvoorbeeld mogelijke keuzes ten aanzien van prioritaire doelgroepen (wat zijn de implicaties van 
inzetten op mensen met een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt?), tegenprestatie en de 
afstemming tussen de drie decentralisaties.  

Ten derde hebben Kampen en Dronten elk een afzonderlijke voorkeur ten aanzien van de Wsw die 
relevant is voor de te selecteren varianten en de manier waarop deze uitgewerkt worden, namelijk: 
Kampen heeft de voorkeur om de Wsw publiek uit te blijven voeren, en Dronten heeft de voorkeur 
om het bedrijfsrisico op de Wsw te verminderen. 

4.3 Uit te werken varianten 

De stuurgroep heeft ervoor gekozen om variant 1, 2 en 5 nader uit te werken, waarbij variant 1 en 2 
de invulling vormen van de gewenste richting om het inrichten van een gezamenlijk platform te 
onderzoeken, en waarbij variant 5 de invulling vormt van de gewenste richting om het bedrijfsrisico 
op de Wsw te verminderen en tegelijkertijd de Wsw in publieke handen te houden. In het volgende 
hoofdstuk werken we de varianten nader uit en rapporteren we de voor- en nadelen en financiële 
consequenties van deze varianten. 
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5. Uitwerking varianten 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk vormt de verdieping van de drie nader uit te werken varianten 1, 2 en 5. We gaan 
hierbij als volgt te werk. Allereerst beschrijven we de uitvoering van de Participatiewet vanuit de 
status quo. We noemen dit de nu variant. Vervolgens beschrijven we de consequenties van de drie 
uit te werken varianten, waarbij de lezer deze gevolgen telkens af kan zetten tegen de nu variant. 
Bij het beschrijven van de gevolgen van keuzes gaan we uit van het afwegingskader, zoals 
weergegeven in hoofdstuk 2. Omwille van de overzichtelijkheid verdelen we hierbij de afwegingen in 
vijf categorieën die bij elke variant terug komen, namelijk: (1) uitvoeringskosten; (2) gevolgen voor 
de uitvoering van de Wsw (3) bevorderen van de uitstroom; (4) transitiekosten en (5) afstemming 
(bijvoorbeeld afstemming drie decentralisaties en afstemming werkgeversbenadering) en sturing. 

We beschrijven voor elk van de varianten het startjaar en het jaar waarin de maatregelen effect 
hebben, i.e. de jaren 2015 en 2018. 

5.2 Uitwerking nu variant 

5.2.1 Omschrijving van de nu variant 

In de nu variant coördineren de afzonderlijke afdelingen werk van de gemeente Kampen en Dronten 
de re-integratie van werkzoekenden en voert IMpact de Wsw uit. Daarnaast heeft IMpact een rol bij 
re-integratie, namelijk bij de toeleiding van cliënten uit de Participatiewet2. In de onderstaande 
paragrafen beschrijven we kort de ontwikkeling van de doelgroepen, uitvoeringskosten, kansen en 
knelpunten van de huidige situatie. 

5.2.2 Ontwikkeling van de doelgroepen bij de nu var iant 

In de onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de volumes bij de nu variant weergegeven. 
Zoals blijkt uit de tabel is de omvang van het bijstandsvolume in beide gemeenten vergelijkbaar, 
maar is er bij het volume van de Wsw oud sprake van een substantieel groter bestand van de 
gemeente Kampen. Hierbij merken we op dat de verwachting is dat de komende jaren het Wsw-
bestand van Dronten, gezien de leeftijdsopbouw, niet zal dalen. 

Verder zien we dat de relatieve omvang van de nieuwe doelgroepen – mensen met een 
arbeidsbeperking die bij reguliere werkgevers of in een beschutte omgeving aan de slag kunnen – 
in de komende jaren toeneemt. Dit betekent dat het bemiddelen en begeleiden van mensen met 
een arbeidsbeperking een belangrijke uitdaging is voor de komende jaren. Hierbij merken we op dat 
voor de groep die hierboven ‘beschut nieuw’ genoemd wordt niet per se nieuw beschut werk 
aangeboden hoeft te worden; de gemeente heeft de vrijheid om iets anders aan te bieden, 
bijvoorbeeld werk bij een reguliere werkgever of arbeidsmatige dagbesteding. 

                                                      

2 Dit is een beslissing van beide raden van april 2012. 
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Volumes in aantallen 

(tenzij anders aangegeven) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Bijstand 650 650 590 590 

Wsw oud (in SE) 254 218 73 73 

Begeleiding regulier nieuw 19 112 9 53 

Beschut nieuw 2 13 1 8 

Totaal 925  993 673 724 

Tabel 4. Volumes Participatiewet (* betreft een prog nose; verantwoording: zie bijlage 3). 

5.2.3 Ontwikkeling van het inkomensdeel bij de nu v ariant 

We hebben een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van het inkomensdeel in de komende 
jaren (zie onderstaande tabel). Een opmerking bij de ontwikkeling van inkomensdeel die relevant is 
voor beleid, is het feit dat op macroniveau voor nieuwe doelgroepen per persoon minder middelen 
aan het inkomensdeel worden toegevoegd dan voor de groep ‘WWB oude stijl’, namelijk gemiddeld 
€ 10.000 per persoon voor nieuwe doelgroepen versus gemiddeld € 14.000 per persoon voor WWB 
oude stijl. Dit betekent dat het ministerie verwacht dat de gemeente mensen met een 
arbeidsbeperking met loonkostensubsidie aan de slag helpt (wat gemiddeld € 10.000 per persoon 
kost). Daarnaast geldt uiteraard nog steeds dat de gemeente een financiële prikkel heeft om 
bijstandsgerechtigden aan de slag te helpen en – voor zover er bij deze mensen niet het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen – daarbij het instrument loonkostensubsidie in te zetten. 

Inkomensdeel 

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Totaal inkomensdeel 10,73 11,30 8,31 9,03 

Tabel 5. Ontwikkeling inkomensdeel (* betreft een p rognose; verantwoording: zie bijlage 3). 

5.2.4 Ontwikkeling van het besteedbaar re-integrati ebudget bij de nu variant 

Verder hebben we een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van het gebundeld re-
integratiebudget in de komende jaren (zie bijlage 4). Een belangrijke conclusie is dat het werkdeel 
klassiek fors daalt, terwijl de re-integratiemiddelen voor nieuwe doelgroepen deze daling slechts 
deels compenseren. Verder merken we op dat als gevolg van bezuinigingen van het Rijk op het 
Wsw-budget3 in de komende jaren een negatief subsidieresultaat op de Wsw zal ontstaan. Deze 
bezuiniging wordt gedeeltelijk tegen gegaan door het lage-inkomensvoordeel4 (LIV) die naar 
schatting van IMpact ongeveer € 0,15 tot € 0,18 mln. op jaarbasis scheelt. 

                                                      

3 De Rijkssubsidie per SE daalt naar verwachting de komende jaren met zo’n € 500 per SE per jaar van zo’n € 26.000 per SE 

nu naar € 22.700 per SE in 2021. 

4 Zie Rijksbegroting SZW 2016. 
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Momenteel wordt het negatieve subsidieresultaat deels gecompenseerd door een beperkt positief 
bedrijfsresultaat van IMpact5, waardoor het totaalresultaat op de Wsw minder negatief is. Richting 
2018 zal deze situatie veranderen, enerzijds omdat het subsidieresultaat verder zal verslechteren, 
anderzijds omdat in het nulscenario het bedrijfsresultaat naar verwachting verslechtert.  

De achterliggende reden voor de beperkte houdbaarheid van het positieve bedrijfsresultaat is dat in 
de nu variant gemeenten evenveel of minder aan re-integratie uit blijven besteden aan IMpact6, 
terwijl de Wsw doelgroep afneemt. Dit leidt per saldo tot een daling van de totale doelgroep, terwijl 
de kosten voor infrastructuur gelijk blijven en deze kosten dan over minder productieve 
medewerkers verdeeld moeten worden. Dit levert kosten voor inefficiëntie en leegstand op van 
plusminus € 500 per arbeidsjaar7. Deze kosten drukken op het bedrijfsresultaat, waardoor wij 
verwachten dat in de nu variant richting 2018 het positieve bedrijfsresultaat zal verslechteren tot een 
negatief bedrijfsresultaat.  

Kortom, omdat het negatieve subsidieresultaat om bovengenoemde redenen steeds minder te 
compenseren is met een positief bedrijfsresultaat, zal in de nu variant het bedrag aan vrij 
besteedbare re-integratiemiddelen voor beide gemeenten fors afnemen (zie onderstaande tabel). 
De afname is voor de gemeente Kampen verhoudingsgewijs groter, omdat Kampen relatief een 
groot volume Wsw oud heeft. 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Verwacht totaalresultaat op de Wsw -0,25 -0,71 -0,07 -0,22 

Overige re-integratiemiddelen 0,92 0,83 1,02 0,75 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen  0,67 0,12 0,94 0,53 

Tabel 6. Vrij besteedbare re-integratiemiddelen nu v ariant (* verantwoording: zie bijlage 3). 

De financiële gevolgen van de nu variant creëren bij beide gemeenten een gevoel van urgentie, 
omdat de gemeenten als doelstelling hebben om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te laten 
participeren, bij voorkeur via regulier werk. Een van de doelstellingen van het bedenken en 
uitwerken van de varianten is dan ook om te komen tot besparingen, zodat er meer vrij besteedbare 
middelen voor re-integratie beschikbaar blijven, wat het mogelijk maakt om zoveel mogelijk 
werkzoekenden aan het werk te helpen. Deze besparingen kunnen gezocht worden (a) door het 
verlagen van de uitvoeringskosten, en (b) door verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van re-
integratie. Beide onderwerpen komen verderop in dit hoofdstuk uitvoerig aan de orde. 

                                                      

5 De Berenschot hanteert een andere definitie van subsidieresultaat dan IMpact. Vandaar dat de resultaatcijfers van IMpact 

in de businesscases licht afwijken van de cijfers van IMpact. 

6 Voor de ontwikkeling van het aantal re-integratietrajecten van beide gemeenten bij IMpact: zie bijlage 4. 

7 Bron: Capel, R. (2013), ‘Een financieel toekomstperspectief voor Wsw-bedrijven na 2013’. Voor een cijfermatige illustratie 

zie bijlage 3. 
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5.2.5 Ontwikkeling van de uitvoeringskosten bij de nu variant 

We hebben voor de verschillende varianten een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de 
uitvoeringskosten. De berekening van de uitvoeringskosten is gebaseerd op de formatieoverzichten 
van de afdelingen werk en inkomen van beide gemeenten, inclusief inhuur, exclusief overhead. De 
bron van de ambtelijke fte’s van IMpact is de meest recente jaarrekening van IMpact (namelijk over 
het jaar 2014). In de onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de uitvoeringskosten 
weergegeven. 

Uitvoeringsuitgaven  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Personeelskosten re-integratie sociale dienst 0,80 0,83 0,60 0,62 

Personeelskosten sociale dienst overig 1,92 2,01 1,51 1,57 

Personeelskosten ambtenaren IMpact (beide gemeenten samen) 2,48 2,41 2,48 2,41 

Totaal 5,19 5,25 4,59 4,60 

Tabel 7. Uitvoeringsuitgaven Participatiewet (* prog nose; verantwoording: zie bijlage 3). 

Uit de tabel blijkt dat in de nu variant de kosten van de uitvoering door de sociale diensten naar 
verwachting zullen stijgen. De reden hiervoor is dat de omvang van de doelgroepen van de 
gemeenten stijgt en de uitvoeringskosten naar rato meestijgen. De kosten voor de uitvoering van de 
Wsw (IMpact) zullen in de nu variant naar verwachting dalen, omdat de doelgroep Wsw de 
komende jaren daalt. Beide gemeenten zetten op dit moment re-integratiemiddelen in voor formatie 
(hetzij vaste formatie hetzij inhuur). Gezien de verwachte daling van de hoeveelheid vrij 
besteedbare re-integratiemiddelen is deze situatie richting 2018 niet houdbaar. Dit onderstreept het 
belang dat we zojuist constateerden, namelijk om de effectiviteit en efficiëntie van re-integratie te 
verbeteren. 

5.2.6 Kansen en knelpunten huidige uitvoering 

Tijdens de interviews is een aantal kansen en knelpunten benoemd bij de huidige uitvoering van de 
taken van de Participatiewet. Sommige hiervan, zoals het verlagen van de uitvoeringskosten en het 
verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van re-integratie, zijn hierboven al benoemd. Hieronder 
noemen we de overige kansen en knelpunten: 

� Verder verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van re-integratie: beide gemeenten hebben op 
dit moment goed zicht op hun bestand – zeker in vergelijking tot andere gemeenten. Daarnaast 
hebben beide gemeenten, in vergelijking tot sociaaleconomisch vergelijkbare gemeenten, een 
relatief lage bijstandsdichtheid (zie bijlage 4). Dit duidt erop dat de huidige effectiviteit van re-
integratie goed is. Dit is een goede startpositie om de effectiviteit en efficiëntie van re-integratie 
in de toekomst verder te verbeteren (wat noodzakelijk is in verband met de sterk dalende re-
integratiebudgetten). 

� Werkgeversbenadering verder optimaliseren: op dit moment is er in beide gemeenten vanuit 
verschillende verbanden contact met werkgevers, namelijk via de sociale dienst, via de afdeling 
economische zaken (bijvoorbeeld de afhandeling van vergunningen), via IMpact (bijvoorbeeld 
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voor opdrachten of detacheringen) en via het regionale werkbedrijf (in het kader van het regelen 
van garantiebanen). Dit betekent overigens niet dat er onvoldoende afgestemd wordt op het 
terrein van werkgeversdienstverlening. Zo werken in het werkgeverscontactteam in Dronten 
accountmanagers UWV samen met de accountmanagers economische zaken Dronten en de 
werkcoaches Sociale Zaken Dronten en stemmen ze de contacten richting werkgevers af. Ook 
in Kampen stemmen werkgeversbenaderaars van verschillende afdelingen en organisaties met 
elkaar af. Er ligt een kans om de werkgeversdienstverlening op een groter schaalniveau uit te 
voeren en de mate van onderlinge afstemming te verminderen door vanuit minder afdelingen 
c.q. organisaties werkgevers te benaderen. 

� Verminderen van frictiekosten: momenteel vindt er op diverse punten afstemming plaats over re-
integratie, bij beide gemeenten en bij IMpact. Van zowel de kant van de gemeenten als van de 
kant van IMpact is de wens om de coördinatie op het terrein van re-integratie eenduidiger te 
maken, met heldere doelstellingen. 

� Organiseren van de betrokkenheid van werkgevers: zoals vermeld in hoofdstuk 2 zijn in zowel 
Kampen als Dronten werkgevers intensief betrokken bij het realiseren van de doelstellingen van 
de Participatiewet. Het is daarom bij elk van de drie uit te werken varianten van belang dat 
werkgevers betrokken worden bij de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente Dronten 
geeft hierbij aan dat men het van belang vindt dat de huidige verworvenheden op het terrein van 
het betrekken van werkgevers – met name het gemeentelijke initiatief Werkplek.nu – zoveel 
mogelijk behouden moeten blijven in de nieuwe uitvoeringsstructuur. 

5.2.7 Belang van integraliteit drie decentralisatie s  

Een belangrijke verworvenheid bij de uitvoering van de Participatiewet die in beide gemeenten 
benoemd wordt, betreft de integraliteit van de drie decentralisaties. Beide gemeenten willen dat in 
de uitvoeringsstructuur van de Participatiewet een goede afstemming op het terrein van de drie 
decentralisaties blijft bestaan. Hieronder staan enkele aandachtspunten, die mede tot stand zijn 
gekomen in het rondetafelgesprek met Wmo-jeugdpartijen, die van belang zijn voor deze 
afstemming (deelnemers: zie bijlage 2). De aandachtspunten gelden voor elk van de varianten, 
vandaar we de punten die door Wmo-jeugdpartijen benoemd zijn hier alvast samenvatten. 

� Intake & diagnose van 18’minners: intake en diagnose begint al op school (18-); een goede 
overdracht van 18- naar 18+ is erg belangrijk, bijvoorbeeld door de jobcoach van de school in te 
zetten als jobcoach in het kader van de Participatiewet of door werkconsulent van de gemeente 
in vroeg stadium naar de school te laten gaan (N.B. hier zijn al afspraken over, maar dit wordt 
belangrijk gevonden). 

� Aansluiting met werkgevers: zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van werkgevers is 
belangrijk, maar werkgevers zijn niet altijd op de hoogte van regelingen en voorzieningen. Het is 
van belang dat de jobcoaches en stagebegeleiders van scholen op pad gaan met een goed 
informatieoverzicht van regelingen en voorzieningen (N.B. hiervoor is in beide gemeenten al 
informatie beschikbaar, maar dit wordt erg belangrijk gevonden). 
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� 3D-brede reguliere intake: Wat betreft de reguliere intake (18+): hierbij stemmen de 
werkconsulent en de Wmo-jeugd consulenten onderling af. In de toekomst zouden de 
consulenten 3D-breed kennis moeten hebben, maar dit vergt tijd. 

� Overlegfrequentie: de overlegfrequentie voor Wmo-jeugdpartijen is gezien het grote aantal 
gemeenten hoog. De Wmo-jeugdpartijen staan dus positief ten aanzien van samenwerking met 
meerdere gemeenten (bijvoorbeeld Kampen en Dronten samen), waarbij ze benadrukken dat 
maatwerk behouden moet blijven. 

� Overgangsmomenten: het grootste knelpunt bij het werken met mensen met een 
arbeidsbeperking is het behoud van werk en de overgangsmomenten die er zijn tussen school 
en werk en twee werkplekken. Daarom is het belangrijk dat er altijd kennis over de 
mogelijkheden en beperkingen van een persoon beschikbaar is en dat een jobcoach snel 
ingezet kan worden bij de overgangsmomenten (N.B. er zijn al intensieve contacten met het 
onderwijs, maar dit wordt erg belangrijk gevonden). 

5.3 Uitwerking variant 1 

5.3.1 Omschrijving variant 1 

Bij variant 1 worden de werktaken uitgevoerd in een gezamenlijk platform, waaraan IMpact, de 
afdelingen werk van de gemeente Kampen en Dronten en eventuele derde partijen deelnemen, en 
waarbij de juridische structuur voorlopig geen onderwerp van onderzoek is. Een schematische 
weergave van variant 1 treft u in onderstaande figuur. 

 

Figuur 4. Schematische weergave variant 1. 
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Bij deze variant is de gemeente opdrachtgever van het platform, waarbij het platform het centrale 
punt is dat de uitvoering van de werktaken coördineert en daarbij taken zelf uit kan voeren of kan 
inkopen bij derden. Taken die bij variant 1 niet door het platform uitgevoerd worden, zijn de 
inkomenstaken en werkgeversbenadering (uiteraard vindt er wel afstemming plaats). Verder zullen 
werkgevers betrokken worden bij het platform8.  

5.3.2 Uitvoeringskosten bij variant 1 

We hebben een tabel van de verwachte ontwikkeling van de uitvoeringskosten bij variant 1 in bijlage 
4 gevoegd. Hieronder lichten we de belangrijkste uitkomsten kort toe.  

� Synergie- en schaaleffecten: we verwachten dat bij het samengaan van de afdelingen werk en 
IMpact in een platform synergie- en schaaleffecten optreden. Met synergie-effecten doelen we 
op inhoudelijke voordelen van samenwerking die ervoor zorgt dat het primair proces haar taken 
effectiever en efficiënter kan uitvoeren. Met schaaleffecten doelen we op voordelen van 
samenwerking die ervoor zorgen dat de ondersteunende processen (overheadtaken) efficiënter 
kunnen worden georganiseerd ofwel ingekocht. Synergie- en schaaleffecten zijn niet alleen 
inhoudelijk relevant, voor het naar werk helpen van werkzoekenden, maar ook voor de hoogte 
van de uitvoeringskosten (zie de volgende bullet). Bij variant 1 zien we een aantal mogelijke 
voorbeelden van synergie- en schaaleffecten.  

-Ten eerste is er minder afstemming nodig tussen de afdelingen werk en IMpact over re ־
integratie en is de coördinatie van re-integratie duidelijker belegd (iets wat in de nu variant 
als knelpunt wordt ervaren).  

 Ten tweede is het er als gevolg van toegang tot elkaars werkgeversbestanden en ־
werkzoekendenbestanden eenvoudiger om matches te maken.  

 Ten derde is het binnen een platform mogelijk om gebruik te maken van de infrastructuur ־
van IMpact als re-integratie-instrument, bijvoorbeeld om (tijdelijk) werkervaring of 
werknemersvaardigheden op te doen.  

 Ten vierde maakt de grotere schaal het mogelijk om de bemiddeling van werkzoekenden ־
naar werkgevers specialiseren richting branches.  

 Ten vijfde zien we mogelijkheden om de ondersteunende processen efficiënter in te richten ־
(zie de volgende bullet voor een uitgebreidere toelichting op dit punt). 

� Effect van synergie en organisatieschaal op de uitvoeringskosten: uit onze ervaring bij het 
opzetten van samenwerkingen van sociale diensten en Wsw-bedrijven blijkt dat in de praktijk 
door een combinatie van synergie-effecten en een optimalere organisatieschaal zo’n 10 procent 
structurele besparing op de uitvoeringskosten mogelijk is. Bij de samenvoeging van de 
afdelingen werk en IMpact schatten we dat de besparing op de uitvoeringskosten als gevolg van 

                                                      

8 Hierbij zijn verschillende uitwerkingen mogelijk, bijvoorbeeld het betrekken van werkgevers bij de inrichting van het 

instrumentarium of het sluiten van een convenant met werkgevers over het aantal te realiseren plaatsingen en de 

inspanningen die werkgevers en gemeenten daarbij verrichten. 
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synergie- en schaaleffecten kleiner is dan bij andere samenwerkingsverbanden. De reden dat 
we de potentiële besparing in Kampen en Dronten lager inschatten is dat Kampen en Dronten, 
zoals benoemd, wat betreft uitvoering en bijstandsdichtheid een goede startpositie hebben en 
dat beide sociale diensten al een behoorlijke organisatieschaal hebben, zodat de schaaleffecten 
beperkter zijn dan in andere regio’s waar de startpositie anders is. We schatten daarom dat de 
besparingsmogelijkheden als gevolg van synergie- en schaaleffecten in het geval van Kampen 
en Dronten minimaal 5 procent structureel bedragen. Dit betekent dat er wat betreft 
personeelskosten een jaarlijkse totale besparing van plusminus € 0,19 mln. mogelijk is. 
Concreet gaat het wat betreft de effecten van schaal op de efficiëntie van ondersteunende 
processen om de volgende mogelijke besparingen.  

 Ten eerste maakt het platform vergroting van de span-of-control van het management van ־
de afdelingen werk en re-integratieactiviteiten van IMpact mogelijk, waardoor er minder 
formatie voor management nodig is. Momenteel zijn er in drie organisatie-entiteiten 
managers nodig, in het geval van een platform nog maar in één organisatie-entiteit.  

-Ten tweede maakt het platform wederzijdse benutting van beleidscapaciteit op re ־
integratiegebied mogelijk. 

 Ten derde kunnen binnen het platform als gevolg van betere bemiddelingsmogelijkheden ־
(zie de bovengenoemde punten) de uitstroomdoelen van consulenten verhoogd worden.  

-Ten vierde kan via het platform gezamenlijk worden ingekocht (bijvoorbeeld ICT ־
ondersteuning) waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd.  

-Ten vijfde kunnen besparingen worden bereikt door het administratieve proces van re ־
integratie, van zowel bestaande als nieuwe doelgroepen, gezamenlijk vorm te geven en te 
stroomlijnen. De vrijvallende middelen van de genoemde mogelijke besparingen kunnen 
gebruikt worden ten behoeve van re-integratie van de doelgroepen.  

� Benutting infrastructuur: IMpact heeft aangegeven dat er binnen de infrastructuur van IMpact 
ruimte is voor de afdelingen werk van Kampen en Dronten. Hierbij geeft IMpact aan dat er, bij 
keuze voor deze variant, goed gekeken moet worden naar de inpassing en eventuele 
investeringen die daarvoor nodig zijn. Als gevolg van de samenwerking in het platform kan er 
daarom ruimte vrijkomen bij de gemeente Kampen en Dronten. Dit brengt kosten met zich mee 
voor de latende organisaties, een onderwerp dat we hieronder nader uitwerken. 

5.3.3 Uitvoering van de Wsw bij variant 1 

� Impuls voor detacheringen: bij deze variant wordt de uitvoering van de Wsw in haar geheel 
ondergebracht bij het platform. Inhoudelijk en bedrijfseconomisch zijn er derhalve geen grote 
wijzigingen. Wel verwachten we dat doordat Wsw detacheringen en re-integratie in één platform 
georganiseerd worden de detacheringen van IMpact (Wsw’ers) een impuls kunnen krijgen9. 

                                                      

9 Ter informatie: het percentage detacheringen van IMpact ligt volgens de Cedris benchmark momenteel op hoger dan 

gemiddeld niveau.  
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� Benutting infrastructuur: ten opzichte van de nu variant zijn er bij variant 1 kansen om de 
infrastructuur van IMpact beter te benutten c.q. een inverdieneffect te bereiken. Dit komt tot 
uiting in het eerder genoemde punt dat de afdelingen werk de gebouwen van IMpact kunnen 
benutten, maar ook in de mogelijkheid die het platform biedt om dankzij betere coördinatie een 
groter deel van de re-integratieactiviteiten binnen IMpact uit te laten voeren. Hierbij kan concreet 
gedacht worden aan 100 extra trajecten voor Kampen en Dronten voor een gemiddeld bedrag 
van € 1.300 per traject. Dit kan worden bereikt door de inhuur (i.e. van tijdelijk personeel en 
externe trajecten) te verminderen. De re-integratiemiddelen van beide gemeenten zijn hiervoor 
toereikend en door het inverdieneffect kunnen per saldo meer trajecten worden uitgevoerd. In 
aanvulling daarop zou de gemeente Kampen (en Dronten eventueel ook) er nog voor kunnen 
kiezen om Workfast bij IMpact te beleggen. Door deze keuzes is er in variant 1 naar 
verwachting geen sprake van een daling van het bedrijfsresultaat zoals in de nu variant. De 
besparing ten opzichte van de nu variant kan gebruikt worden ten behoeve van re-integratie van 
de doelgroepen.  

5.3.4 Bevorderen van de uitstroom bij variant 1 

� Stijging vrij besteedbare re-integratiemiddelen: aangezien er bij variant 1 sprake is van synergie- 
en schaaleffecten én van een betere benutting van infrastructuur, komen er ten opzichte van de 
nu variant middelen die geherinvesteerd kunnen worden in re-integratie (zie de tabel). 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Verwacht totaalresultaat op de Wsw -0,25 -0,59 -0,07 -0,18 

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten10 0,00 0,13 0,00 0,06 

Overige re-integratiemiddelen 0,92 0,83 1,02 0,75 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen 0,67  0,37 0,94 0,63 

Verschil t.o.v. nu variant 0,00 0,25 0,00 0,10 

Tabel 8. Vrij besteedbare re-integratiemiddelen vari ant 1. 

� Positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk: zoals hierboven geconstateerd, 
verwachten we dat het als gevolg van toegang tot elkaars werkgeversbestanden en 
werkzoekendenbestanden eenvoudiger is om matches te maken. Daarnaast verwachten we dat 
samenwerking in een platform het mogelijk maakt om de bemiddeling van werkzoekenden naar 
werkgevers specialiseren richting branches. Een nadeel daarbij is dat de werkgeversbenadering 
in deze variant niet in het platform is opgenomen. We voorzien ten opzichte van de nu variant 
een positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk. De reden dat we geen groot effect 
op de uitstroom voorzien, is dat zowel Kampen als Dronten in vergelijking tot een groep van 
sociaaleconomisch vergelijkbare gemeenten een laag bijstandsvolume hebben (voor een 
cijfermatige onderbouwing van dit punt: zie bijlage 4). Dit betekent dat beide afdelingen werk het 

                                                      

10 N.B. de besparingen als gevolg van synergie bij IMpact zijn verdeeld over Kampen en Dronten naar rato van het aantal 

Wsw’ers. 
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dus wat betreft bijstandsdichtheid al relatief goed doen, wat betekent dat er een beperkt 
verbeterpotentieel is qua uitstroom. Wel is er sprake van relatief betere prestaties, omdat door 
besparingen ten opzichte van de nu variant meer trajecten kunnen worden uitgevoerd.  

� Noodzaak tot het verbeteren van re-integratie: de juist genoemde constatering van het beperkte 
positieve effect van samenwerking op de uitstroom betekent overigens niet dat er geen reden is 
om het maken van matches eenvoudiger en efficiënter te maken: er is immers sprake van 
dalende re-integratiebudgetten en bovendien van een toenemend toekomstig beslag van het 
negatieve subsidieresultaat van de Wsw op de re-integratiebudgetten. 

5.3.5 Transitiekosten bij variant 1 

� Beperkte boventalligheid: we verwachten dat de overgang van de beide afdelingen werk en 
IMpact in het gezamenlijke platform leidt tot beperkte boventalligheid: weliswaar zijn er meer 
mensen nodig om de groei van de doelgroep op te vangen, maar dit wordt gecompenseerd door 
het verwachte synergievoordeel, dat op haar beurt nodig is om de daling van de re-
integratiebudgetten op te vangen. 

� Transitiekosten: bij de afdeling werk van de gemeente Kampen is sprake van substantieel 
aantal fte inhuur, namelijk zo’n 5,5 fte. Bij de gemeente Dronten is eveneens sprake van 
substantiële inhuur, namelijk zo’n 6 fte. Bij IMpact is geen sprake van inhuur van ambtelijk 
personeel. De inhuur waar sprake van is bij beide sociale diensten vergemakkelijkt de omgang 
met boventalligheid. We verwachten daarom dat de uitvoering van variant 1 beperkte 
transitiekosten met zich meebrengt van eenmalig € 0,15 mln. Concreet betreffen de posten voor 
transitiekosten inzet van een projectleider, conversiekosten van ICT-systemen voor het delen 
van elkaars bestanden en opleidingen. 

� Kosten latende organisaties: aangezien het voor de hand ligt om bij variant 1 de afdelingen werk 
en Impact op één locatie te laten werken en aangezien hier ruimte voor is bij IMpact, betekent 
dit dat er bij de gemeenten Kampen en Dronten ruimte vrij komt. Omdat de overheadkosten niet 
op korte termijn afgebouwd kunnen worden, betekent dit dat er tijdelijk sprake is van extra 
kosten voor de latende organisaties. Bij de gemeente Dronten gaat het om ongeveer 8,6 fte en 
hanteert men de vuistregel dat de latende organisatie de overheadkosten van € 25.000 per fte in 
drie jaar (i.e. tussen 2015 en 2018) af kan bouwen tot een kwart van het oorspronkelijke 
overheadbedrag. Voor de businesscase gaat het voor de gemeente Dronten dus om totale 
incidentele kosten van € 0,29 mln. Bij de gemeente Kampen gaat het om ongeveer 11 fte en 
hanteert men de vuistregel dat de latende organisatie additionele overheadkosten van € 43.000 
per fte af dient te bouwen. Voor de businesscase gaat het voor de gemeente Kampen dus om 
totale incidentele kosten van € 0,47 mln.  

5.3.6 Afstemming bij variant 1 

� Meer afstemming op het terrein van integraliteit drie decentralisaties: de uitvoering van 
werktaken binnen het platform heeft tot gevolg dat er meer afstemming nodig is om de drie 
decentralisaties integraal uit te blijven voeren. Dit is een nadeel ten opzichte van de nu variant. 
Echter, het nadeel betreft niet de hele doelgroep van de Participatiewet. Bij ongeveer een kwart 
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van de gemeentelijke klanten sprake is van ondersteuningsbehoefte in 2 of meer clusters11. 
Voor deze groep en de nieuwe doelgroepen is 3D-brede afstemming het meest relevant.  

� Meer afstemming op het terrein van werkgeversdienstverlening: een voordeel bij het buiten het 
platform houden van de werkgeversbenadering is dat de focus op werk maximaal is en er 
minder een prikkel bestaat om mensen in te zetten bij de bestaande Wsw-infrastructuur. Echter, 
omdat de werkgeversbenadering bij de gemeenten blijft en de afdelingen werk naar het platform 
gaan, is er afstemming nodig op het terrein van werkgeversbenadering. Een aanvullend nadeel 
is dat er bij variant 1 geen stroomlijning van werkgeversdienstverlening plaatsvindt. 

5.4 Uitwerking variant 2 

5.4.1 Omschrijving variant 2 

Bij variant 2 worden de werktaken eveneens uitgevoerd in een gezamenlijk platform met IMpact, de 
sociale diensten van de gemeente Kampen en Dronten en eventuele derde partijen, waarbij 
eveneens de juridische structuur voorlopig geen onderwerp van onderzoek is. Een schematische 
weergave van de variant treft u in onderstaande figuur. 

 

Figuur 5. Schematische weergave variant 2. 

                                                      

11 Bron: Stapelingsmonitor CBS. 
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Het onderscheid met variant 1 betreft het takenpakket dat bij het platform wordt ondergebracht, met 
twee belangrijke verschillen. Het eerste verschil is dat bij variant 2 niet het gehele Wsw-bedrijf 
IMpact onderdeel wordt van het platform, maar dat er een knip wordt gemaakt en de bovenkant van 
de Wsw (individueel detacheren, groen en begeleid werken) wel onderdeel van het platform worden 
en de rest van de Wsw niet. Het platform is vervolgens opdrachtgever van het resterende deel van 
IMpact, waarbij IMpact de Wsw oud uitvoert en de arbeidsmatige dagbesteding coördineert. Het 
tweede verschil is dat bij variant 2 de werkgeversbenadering en de inkomenstaken wel onderdeel 
uitmaken van het platform. Net als in variant 1 werkt het platform intensief samen met ondernemers. 

5.4.2 Uitvoeringskosten bij variant 2 

We hebben een tabel van de verwachte ontwikkeling van de uitvoeringskosten bij variant 2 in bijlage 
4 gevoegd. Hieronder lichten we de belangrijkste uitkomsten kort toe.  

� Synergie- en schaaleffecten: we verwachten dat bij het samengaan van de afdelingen werk en 
inkomen en IMpact in een platform, net als bij variant 1, synergie- en schaaleffecten optreden. 
Het synergie-effect is bij variant 2 groter dan bij variant 1, omdat bij variant 2 ook de 
inkomenstaken ondergebracht worden bij het platform. Bij de re-integratietaken zijn de redenen 
dat er, zoals uitgebreid toegelicht bij variant 1, onder andere minder afstemming nodig tussen 
de afdelingen werk en IMpact, en dat het door het delen van werkgevers- en 
werkzoekendenbestanden eenvoudiger is om matches te maken. Verder is het binnen een 
platform mogelijk om gebruik te maken van de infrastructuur van IMpact als re-integratie-
instrument. Ten slotte is er bij variant 2 geen sprake van benodigde extra afstemming tussen de 
afdeling werk en de afdeling inkomen, omdat beide afdelingen onderdeel uit maken van het 
platform. Wel is het uiteraard nodig om, zoals weergegeven in de figuur, af te stemmen op het 
terrein van jeugd en Wmo (zie hiervoor de aparte paragraaf hieronder). 

� Aanvullend onderzoek naar synergie- en schaaleffecten: bij variant 1 hebben we geconstateerd 
dat er bij het samenvoegen van werktaken sprake is van synergie- en schaalvoordelen, maar 
dat de besparing die als gevolg van deze voordelen mogelijk zijn in de regio Kampen-Dronten 
waarschijnlijk kleiner zijn dan in andere regio’s. Bij variant 2 stellen we de aanvullende vraag of 
er bij het samenvoegen van het geheel van de taken van de sociale dienst, dus inclusief de 
inkomenstaken zoals in variant 2 het geval is, is er mogelijk sprake van additionele synergie- en 
schaaleffecten. We hebben dit onderzocht. Schaalvoordelen bij sociale diensten in Nederland 
verlopen volgens een U-curve: bij de beweging van kleine naar middelgrote sociale diensten 
neemt de benodigde formatie gemiddeld genomen af, bij de beweging van middelgrote naar 
grote sociale diensten neemt de benodigde formatie gemiddeld genomen weer toe. Uit 
formatiecijfers van tientallen sociale diensten in Nederland waar Berenschot de beschikking 
over heeft, blijkt bij de omvang van de huidige afzonderlijke sociale diensten van Kampen en 
Dronten (beide rond de 600 klanten) waarschijnlijk het maximale schaalvoordeel al benut is. Dit 
betekent dat wij geen additionele kostenbesparing berekenen als gevolg van schaalvoordelen 
van het samenvoegen van het geheel van de taken van de sociale dienst. 

� Effect van synergie op de uitvoeringskosten: op basis van onze ervaring bij het opzetten van 
andere samenwerkingen van sociale diensten en Wsw-bedrijven schatten we dat het 
besparende effect van synergievoordelen op de uitvoeringskosten bij de afdelingen werk en 
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IMpact minimaal 5 procent structureel bedraagt. Zoals hierboven vermeld, berekenen wij geen 
additionele kostenbesparing als gevolg van het samenvoegen van het geheel van de taken van 
de sociale diensten. Wel zijn er bij variant 2 meer taken opgenomen in het platform, waardoor 
de besparing ten opzichte van variant 1 hoger uitvalt. Dit betekent dat er wat betreft 
personeelskosten bij variant 2 een jaarlijkse totale besparing van plusminus € 0,37 mln. mogelijk 
is. Net als bij variant 1 kunnen de vrijvallende middelen kunnen gebruikt worden ten behoeve 
van re-integratie van de doelgroepen. Zoals we hieronder nader toelichten, leidt dit ertoe dat we 
ten opzichte van de nu variant een beperkt positief effect op de uitstroom verwachten. 

� Benutting infrastructuur: IMpact heeft aangegeven dat er binnen de infrastructuur van IMpact 
ruimte is voor de afdelingen werk van de gemeenten Kampen en Dronten, maar dat het niet 
mogelijk is om zowel de afdelingen werk als de afdelingen inkomen te huisvesten. Hierbij geeft 
IMpact aan dat er, bij keuze voor deze variant, goed gekeken moet worden naar de inpassing 
en eventuele investeringen die daarvoor nodig zijn. 

5.4.3 Uitvoering van de Wsw bij variant 2 

� Bedrijfseconomische gevolgen: bij deze variant wordt de uitvoering van de Wsw deels 
ondergebracht bij het platform – namelijk individueel detacheren, trajecten, groen en begeleid 
werken (BW) – en de overige bedrijfsonderdelen – namelijk WerkLeer en verhuur – blijven in 
een aparte organisatorische entiteit. In het kader van dit onderzoek is aan IMpact gevraagd om 
een inschatting te maken van de bedrijfseconomische en organisatorische gevolgen van 
onderbrenging van drie bedrijfsonderdelen in een platform en verzelfstandiging van de overige 
bedrijfsonderdelen. Het gecombineerde bedrijfsresultaat (dus exclusief (negatief) 
subsidieresultaat) van de onderdelen van IMpact die ondergebracht worden bij het platform is 
positief, namelijk € 1,06 mln. na doorbelasting van overhead12. Het gecombineerde 
bedrijfsresultaat (dus exclusief (negatief) subsidieresultaat) van de overige onderdelen van 
IMpact is negatief, namelijk - (minus) € 0,88 mln. na doorbelasting van overhead13. Een voordeel 
van het maken van een knip in het Wsw-bedrijf is dat er minder een prikkel bestaat om mensen 
in te zetten bij de bestaande Wsw-infrastructuur. Een risico van het maken van een knip is dat 
er minder optimaal gebruikgemaakt kan worden van de bestaande allianties van IMpact, 
bijvoorbeeld met het bedrijfsleven. 

� Benutting infrastructuur: ten opzichte van de nu variant zijn er bij variant 2, net als bij variant 1, 
kansen om de infrastructuur van IMpact beter te benutten c.q. inverdieneffecten te bereiken. Dit 
komt tot uiting in de mogelijkheid die het platform biedt om dankzij betere coördinatie een groter 
deel van de re-integratieactiviteiten binnen IMpact uit te laten voeren (meer trajecten van 
Kampen en Dronten, wat mogelijk is binnen budget, en daarnaast kunnen Kampen en Dronten 
ervoor kiezen om Workfast door IMpact uit te laten voeren14). Hierdoor is er in variant 2 naar 
verwachting geen sprake van een daling van het bedrijfsresultaat van IMpact zoals in de nu 

                                                      

12 Gebaseerd op uitsplitsing van bedrijfsresultaat IMpact van forecast 2015. 
13 Idem. 
14 Ter onderbouwing: het geschatte inverdieneffect, berekend door IMpact, bedraagt ongeveer € 0,15 mln. per jaar. 
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variant. De besparing ten opzichte van de nu variant kan gebruikt worden ten behoeve van re-
integratie van de doelgroepen.  

5.4.4 Bevorderen van de uitstroom bij variant 2 

� Stijging vrij besteedbare re-integratiemiddelen: er is bij variant 2 sprake van synergie- en 
schaaleffecten én van een betere benutting van infrastructuur, wat leidt tot een verbetering van 
het financieel-operationeel resultaat ten opzichte van de nu variant.  

� Dit leidt ertoe dat er relatief meer vrij besteedbare middelen zijn die geherinvesteerd kunnen 
worden in re-integratietrajecten (zie onderstaande tabel). Het voordeel ten opzichte van de nu 
variant is bij variant 2 groter dan bij variant 1, om hierboven benoemde redenen. 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Verwacht totaalresultaat op de Wsw -0,25 -0,59 -0,07 -0,18 

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten 0,00 0,23 0,00 0,14 

Overige re-integratiemiddelen 0,92 0,83 1,02 0,75 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen 0,67  0,47 0,94 0,70 

Verschil t.o.v. nu variant 0,00 0,35 0,00 0,17 

Tabel 9. Vrij besteedbare re-integratiemiddelen vari ant 2. 

� Positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk: om redenen die bij variant 1 benoemd 
zijn, verwachten we als gevolg van samenwerking in een platform ten opzichte van de nu variant 
een positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk. Een voordeel van variant 2 ten 
opzichte van variant 1 is hierbij dat de werkgeversbenadering (dat wil zeggen: de consulenten 
die werkgevers benaderen) in deze variant wel in het platform is opgenomen. 

� Organisatorische gevolgen van splitsing van Wsw-activiteiten: een organisatorisch voordeel van 
het splitsen van de activiteiten van IMpact is dat de focus van het platform bevorderd wordt en 
dat er binnen het platform geen prikkel bestaat om de doelgroepen in te zetten voor Wsw-
opdrachten of benutting van de infrastructuur, zodat maximaal ingezet kan worden op uitstroom. 
IMpact geeft aan dat een organisatorisch nadeel van het splitsen van de activiteiten van IMpact 
is dat er bij sommige onderdelen van het re-integratieproces – bijvoorbeeld het aanleren van 
werknemersvaardigheden en het opdoen van werkritme en werkervaring – minder gemakkelijk 
gebruikgemaakt kan worden van de faciliteiten van Wsw binnen. 

� Verbeterpotentieel op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding: er bestaat de mogelijkheid 
om het onderdeel IMpact binnen de taak te geven om de inzet van arbeidsmatige dagbesteding, 
een taak die onder de nieuwe Wmo valt, te laten coördineren. Uit landelijke ervaringscijfers blijkt 
namelijk dat het organiseren van arbeidsmatige dagbesteding effectiever en efficiënter 
georganiseerd kan worden door de verbinding te maken tussen arbeidsmatige dagbesteding en 
beschut werk. De reden hiervoor is dat door het leggen van deze verbinding het 
doorgroeipotentieel van mensen beter benut kan worden, bijvoorbeeld door mensen te laten 
wennen aan werk in een reguliere omgeving.  
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Bovendien hebben Wsw-bedrijven wat betreft het organiseren van werk een schaalvoordeel, 
waardoor er ten opzichte van uitvoering door zorgaanbieders sprake kan zijn van substantieel 
lagere uitvoeringskosten van zo’n 20 procent15.  

5.4.5 Transitiekosten bij variant 2 

� Boventalligheid: we verwachten dat het opzetten van het gezamenlijke platform leidt tot 
boventalligheid die slechts deels gecompenseerd door de benodigde extra formatie voor de 
stijging van de totale doelgroep. Dit leidt tot transitiekosten (zie het volgende punt). 

� Transitiekosten: we verwachten dat de uitvoering van variant 2 substantiële transitiekosten met 
zich meebrengt van eenmalig € 0,35 mln. Concreet betreffen de posten voor transitiekosten de 
kosten die gepaard gaan met boventalligheid, namelijk omscholingskosten en tijdelijke extra 
formatie in de opstartperiode, plus de bij variant 1 genoemde inzet van een projectleider en 
conversiekosten ICT-systemen voor het delen van elkaars bestanden. 

� Kosten latende organisaties: aangezien het voor de hand ligt om bij variant 2 de afdelingen werk 
en inkomen, en Impact op één locatie te laten werken, betekent dit dat er bij de gemeenten 
Kampen en Dronten ruimte vrij komt. Dit zal echter pas op termijn het geval zijn, omdat er bij 
IMpact wel ruimte is om de afdelingen werk van beide gemeenten op te nemen, maar niet voor 
het geheel van de sociale diensten. Dit betekent dat er bij variant 2 eerst een oplossing voor de 
infrastructuur gezocht dient te worden en daarna de kosten voor de latende organisatie in kaart 
gebracht kunnen worden. Hierbij verwachten we dat de kosten voor de latende organisaties bij 
variant 2 groter zijn dan bij variant 1, omdat er bij variant 2 meer taken worden ondergebracht bij 
het platform. 

5.4.6 Afstemming bij variant 2 

� Meer afstemming op het terrein van integraliteit drie decentralisaties: de uitvoering van 
werktaken binnen het platform heeft tot gevolg dat er meer afstemming nodig is om de drie 
decentralisaties integraal uit te blijven voeren. Dit is een nadeel ten opzichte van de nu variant. 
Ten opzichte van variant 1 is de extra benodigde afstemming beperkter, omdat er bij variant 2 
geen sprake is van gescheiden organisatie van werk- en inkomenstaken.  

� Service level agreement: aangezien in variant 2 de onderdelen van IMpact in twee entiteiten 
georganiseerd worden, is er een Service level agreement nodig met het verzelfstandigde deel 
van IMpact. Aangezien dit een jaarlijkse afspraak betreft, zijn de afstemmingskosten beperkt. In 
de Service level agreement worden afspraken gemaakt over de inhoudelijke en financiële 
kaders van de uitvoering van de Wsw binnen. Daarnaast kan in de overeenkomst concreet 
afgesproken worden hoe er omgegaan wordt met tegenprestatie (i.e. het aantal en de maximale 
duur van het inzetten van mensen uit de Participatiewetdoelgroep voor Wsw-opdrachten). 

                                                      

15 Ter onderbouwing: de verwachte begeleidingskosten van nieuw beschut werk bedragen ongeveer € 8.500 per persoon per 

jaar, terwijl een traject voor arbeidsmatige dagbesteding bij een zorgaanbieder veelal ruim € 10.000 per persoon per jaar 

kost. De kosten ten laste van het inkomensdeel zijn vergelijkbaar (namelijk ofwel plusminus € 14.000 per persoon per jaar 

voor een uitkering ofwel plusminus € 14.000 per persoon per jaar aan loonkostensubsidie.  
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5.5 Uitwerking variant 5 

5.5.1 Omschrijving variant 5 

Bij variant 5 worden de werktaken, net als in de huidige situatie, gecoördineerd en uitgevoerd door 
de afzonderlijke afdelingen werk van de gemeente Kamen en Dronten, waarbij de afdelingen werk 
een deel van de werktaken zelf uitvoert en een deel uitbesteedt aan concurrerende partijen. Een 
schematisch overzicht van de variant treft u in de onderstaande figuur.  

 

Figuur 6. Schematische weergave variant 5. 

Wat betreft de Wsw blijft in variant 5 Kampen eigenaar van IMpact en is Dronten geen eigenaar 
meer van IMpact, waardoor Kampen de rechtstreekse opdrachtgever van IMpact wordt en Dronten 
geen bedrijfsrisico meer heeft op de Wsw. Er bestaan bij variant 5 diverse mogelijkheden door de 
doorontwikkeling van de uitvoeringstructuur van de Participatiewet, maar dan binnen de eigen 
gemeente. We brengen daarom een aantal in de interviews genoemde mogelijke 
doorontwikkelingen van Kampen en Dronten in beeld.  

Voor Dronten geldt dat de mogelijkheid bestaat om de Wsw’ers voor wie de gemeente 
verantwoordelijk bij IMpact laten blijven door middel van een inkooprelatie met langlopende 
verplichtingen, óf om een groep Wsw’ers niet bij IMpact te laten werken maar via de gemeente op 
een andere manier aan de slag te helpen, bijvoorbeeld middels een coöperatieve benadering met 
lokale ondernemers.  
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Er zijn inhoudelijke redenen voor deze mogelijkheid (bijvoorbeeld mogelijke synergie waar we 
verderop in deze paragraaf over spreken) en organisatorische redenen, namelijk de eerder 
genoemde voorkeur van Dronten om het bedrijfsrisico op de Wsw te verminderen. Voor Kampen 
geldt dat de mogelijkheid bestaat om IMpact en de eigen sociale dienst samen te voegen in een 
lokaal platform, waarin de Wsw en de overige Participatiewettaken gezamenlijk uitgevoerd worden.  

5.5.2 Uitvoeringskosten bij variant 5 

We hebben een tabel van de verwachte ontwikkeling van de uitvoeringskosten bij variant 5 in bijlage 
4 gevoegd. Hieronder lichten we de belangrijkste uitkomsten kort toe.  

� Beperkte synergie- en schaaleffect: we verwachten dat bij variant 5 sprake is van beperkte 
synergie- en schaaleffecten, omdat ten opzichte van de nu variant weliswaar een andere 
structuur wordt ingericht, maar op hetzelfde schaalniveau (namelijk het schaalniveau van 
individuele gemeenten). Voor Kampen geldt overigens dat bij variant 5 minder afstemming nodig 
tussen de sociale dienst en IMpact, en is het door het delen van werkgevers- en 
werkzoekendenbestanden eenvoudiger om matches te maken. Verder is het binnen een 
Kampens platform mogelijk om gebruik te maken van de infrastructuur van IMpact als re-
integratie-instrument. Voor Dronten geldt dat als men een deel van het Wsw-bestand niet via 
IMpact aan werk helpt maar hen via een gemeentelijke pool aan het werk helpt, er synergie 
mogelijk is met de nieuwe taak voor de gemeente om mensen met een arbeidsbeperking aan de 
slag te helpen. 

� Effect van synergie op de uitvoeringskosten: aangezien om bovengenoemde redenen de 
synergie beperkt is, is het effect van synergie op de uitvoeringskosten eveneens beperkt. 
Inhoudelijk gezien is voor zowel Kampen als Dronten de synergie met name gelegen bij de taak 
van het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarom is voor beide 
gemeenten een reductie van de verwachte stijging van de uitvoeringskosten voor nieuwe 
doelgroepen van toepassing. Dit is weliswaar in absolute termen een klein effect, maar omwille 
van de volledigheid toch van belang om te specificeren. De specificatie is als volgt: in de nu 
variant betreft de stijging van de uitvoeringskosten voor Kampen en Dronten als gevolg van 
instroom van nieuwe doelgroepen respectievelijk € 0,13 en € 0,08 mln. per jaar. In variant 5 kan 
deze stijging naar schatting met de helft beperkt worden, zodat de besparing ten opzichte van 
de nu variant respectievelijk € 0,06 en € 0,04 mln. per jaar bedraagt. Deze besparing is 
logischerwijs beperkter dan in variant 1 of 2. Daar staat tegenover dat, zoals we hieronder 
toelichten, de transitiekosten bij variant eveneens kleiner zijn. 

5.5.3 Uitvoering van de Wsw bij variant 5 

� Gevolgen ontvlechting IMpact voor bedrijfsresultaat: bij variant 5 is er sprake van ontvlechting 
van IMpact, aangezien de Wsw’ers uit Kampen bij IMpact blijven en IMpact onderdeel wordt van 
een platform van Kampen, terwijl de Wsw’ers uit Dronten deels niet meer werkzaam zijn bij 
IMpact en via de gemeente aan de slag worden geholpen. Het gevolg voor de structuur van de 
uitvoeringskosten is dat ten opzichte van de nu variant de Wsw-infrastructuur van IMpact minder 
benut wordt, waardoor vergeleken variant 1 en 2 de vaste kosten zwaarder op het 
bedrijfsresultaat van het overblijvende deel van IMpact drukken. Concreet gaat het er hierbij om 
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dat in deze variant het pand in Dronten onevenredig zwaar drukt op de exploitatie van IMpact en 
dat deze kosten doorbelast zullen moeten worden. Op zichzelf genomen zou dit effect leiden tot 
een verslechtering van het bedrijfsresultaat van IMpact ten opzichte van de nu variant16. Er zijn 
in variant 5 drie compenserende effecten die deze verslechtering tegengaan, namelijk:  

 Het eerste compenserende effect is dat bij variant 5 door de oprichting van het platform voor ־
Kampen waaraan IMpact deelneemt een inverdieneffect optreedt. Dit inverdieneffect is 
echter kleiner dan bij variant 1 en 2, omdat het alleen Kampen betreft.  

 Een tweede compenserend effect is dat wanneer Dronten goed gebruik kan maken van de ־
bereidwilligheid van het lokale bedrijfsleven, er mogelijk meer Drontense Wsw’ers 
gedetacheerd kunnen worden17. 

 Het pand van IMpact kan andere bestemming gegeven worden waardoor het niet meer ־
onevenredig drukt op de exploitatiekosten. 

Echter, de beperktheid van het vrij besteedbare re-integratiebudget van Kampen en de 
onzekerheid van het realiseren van een hoger aantal detacheringen bij Drontense Wsw’ers 
maakt dat er onvoldoende argumenten zijn om op grond van de genoemde compenserende 
effecten uit te gaan van een verbetering van het totale resultaat op de Wsw. Daarom schatten 
we in dat het totale resultaat op de Wsw ten opzichte van de nu variant gelijk blijft, met een 
risico op verslechtering. 

5.5.4 Bevorderen van de uitstroom bij variant 5 

� Beperkte stijging vrij besteedbare re-integratiemiddelen: er is bij variant 5 sprake van een 
(beperkt) synergievoordeel en een betere benutting van infrastructuur, middelen die 
geherinvesteerd kunnen worden in re-integratie (zie onderstaande tabel). De stijging van de vrij 
besteedbare re-integratiemiddelen is, vanwege bovengenoemde argumenten, bij variant 5 
beperkter dan bij variant 1 of 2. 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Verwacht totaalresultaat op de Wsw -0,25 -0,71 -0,07 -0,22 

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten 0,00 0,06 0,00 0,04 

Overige re-integratiemiddelen 0,92 0,83 1,02 0,75 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen 0,67  0,18 0,94 0,57 

Verschil t.o.v. nu variant 0,00 0,06 0,00 0,04 

Tabel 10. Vrij besteedbare re-integratiemiddelen var iant 5. 

                                                      

16 N.B. De gemeente Kampen zal voor deze verslechtering een compensatie van de gemeente Dronten vragen. Een 

inschatting van deze compensatie staat vermeld onder het kopje transitiekosten. 
17 Hierbij merkt IMpact op dat het percentage detacheringen op dit moment al relatief hoog is en dat zij het verwachte 

percentage extra detacheringen niet hoog inschatten. 
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� Positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk: zoals hierboven beschreven is er bij 
variant 5 sprake van een beperkt synergie-effect dat met name gelegen is bij de taak van het 
aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking, waarbij Kampen en Dronten de 
beoogde synergie elk op eigen wijze vormgeven. Daarnaast is er in Kampen een versterking 
van de focus op werk te verwachten die ontstaat door samenwerking binnen een platform met 
IMpact en is er in Dronten een versterking van de focus op werk te verwachten doordat re-
integratiepartijen elkaar onderling en de gemeentelijke uitvoering scherp houden. Hierbij merken 
we op dat beide afdelingen werk het dus wat betreft bijstandsdichtheid al relatief goed doen en 
dat de uitdaging voor beide gemeenten met name is om minimaal dezelfde uitstroomresultaten 
te behalen met minder re-integratiemiddelen. We schatten daarom in dat er sprake is van een 
positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk. Dit effect is ten opzichte van variant 1 en 
2 nog wat beperkter, omdat bij variant 5 in tegenstelling tot variant 1 en 2 de schaalgrootte van 
de re-integratie-inspanningen niet verandert. 

5.5.5 Transitiekosten bij variant 5 

� Beperkte boventalligheid: er is bij variant 5 beperkt sprake van boventalligheid. De reden 
hiervoor is dat het hierboven berekende synergie-effect beperkt is. Ten opzichte van variant 1 
en 2 is de mate van boventalligheid derhalve klein. 

� Beperkte transitiekosten: aangezien er, zoals zojuist benoemd, bij variant 5 slechts beperkt 
sprake is van boventalligheid en aangezien de gemeente Kampen en IMpact beide inhuur 
hebben, zijn de transitiekosten als gevolg van boventalligheid niet of nauwelijks van toepassing. 
Wel schatten we in dat er transitiekosten gemaakt moeten worden om de effectiviteit en 
efficiëntie van re-integratie te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van inhuur van externe 
kennis en competenties of door middel van opleidingen. We verwachten daarom dat de 
uitvoering van variant 1 beperkte transitiekosten met zich meebrengt van eenmalig € 0,1 mln. 

5.5.6 Afstemming en sturing bij variant 5 

� Bestuurlijke inrichting: bij variant 5 blijven de Wsw’ers uit Kampen bij IMpact, terwijl de Wsw’ers 
uit Dronten deels niet meer werkzaam zijn bij IMpact en via de gemeente aan de slag worden 
geholpen. Twee zaken blijven hierbij hetzelfde ten opzichte van de nu variant, namelijk (a) de 
gemeenschappelijke regeling (GR) blijft bestaan en (b) de Wsw’ers blijven in dienst van de GR, 
zodat het (negatieve) subsidieresultaat ook in de toekomst naar rato van het aantal Wsw’ers 
over Kampen en Dronten wordt verdeeld. Naast overeenkomsten is er wat betreft sturing en 
afstemming ook sprake van verandering, namelijk uittreding van een deel van de Drontense 
Wsw’ers uit IMpact (dat wil zeggen: deze Wsw’ers blijven in dienst van de GR, maar het werk 
voor dit deel van de Drontense Wsw’ers wordt niet meer via IMpact georganiseerd). Een 
tweeledig gevolg van deze verandering ten opzichte van de nu variant is namelijk dat (a) dat de 
Wsw-infrastructuur van IMpact minder benut wordt en (b) de verdiencapaciteit van het 
overblijvende Wsw-bedrijf verminderd wordt. Ter toelichting op punt (b): het ligt voor de hand dat 
Dronten de beter bemiddelbare Wsw’ers zelf wil bemiddelen en de andere Wsw’ers bij een 
beschutte werkplaats zoals IMpact onderbrengt. Deze twee gevolgtrekkingen betekenen dat de 
gemeente Dronten een overeenkomst zou moeten sluiten met de gemeente Kampen 
(uitwerking: zie het volgende punt). 
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� Service level agreement: wat de uitwerking van de overeenkomst betreft zijn er ten minste vijf 
onderwerpen die opgenomen zouden moeten worden.  

 Ten eerste dienen er afspraken gemaakt te worden over de verdeling van het ־
bedrijfsresultaat. Aangezien Dronten de voorkeur heeft om het bedrijfsrisico op de Wsw te 
verminderen, ligt het voor de hand om af te spreken dat Kampen het volledige 
bedrijfsresultaat18 voor haar rekening neemt.  

 Ten tweede is het van belang dat er een afspraak wordt gemaakt over de compensatie van ־
de verminderde verdiencapaciteit van IMpact als gevolg van uittreding van Drontense 
Wsw’ers uit IMpact. Uit ervaringscijfers van Berenschot blijkt dat de bijdrage van de 
verschillende bedrijfsonderdelen van Wsw-bedrijven aan het totaalresultaat verschilt per 
bedrijfsonderdeel. Aangezien het voor Dronten het meest voor de hand ligt om de beer 
bemiddelbare Wsw’ers zelf te bemiddelen, gaat het hierbij specifiek om de 
bedrijfsonderdelen groen en detachering. IMpact schat in dat groen en detachering een 
positief bedrijfsresultaat voor doorbelasting opleveren van respectievelijk plusminus € 6.400 
per SE en plusminus € 5.700 per SE19.  

 Ten derde moeten er afspraken worden gemaakt over compensatie van de verminderde ־
benutting van Wsw-infrastructuur. Concreet betekent dit dat de overhead van IMpact over 
minder productieve medewerkers verdeeld moet worden. Uit cijfers van IMpact blijkt dat op 
dit moment de overhead ongeveer € 2.500 per SE bedraagt20.  

 Ten vierde is het van belang om afspraken te maken over transitiekosten. Het is namelijk ־
zeer waarschijnlijk dat bij uittreding van Drontense Wsw’ers herstructurering van de 
infrastructuur van IMpact nodig is (met name vanwege het pand in Dronten dat op de 
exploitatie drukt). Dit brengt transitiekosten met zich mee.  

 Ten vijfde behoudt Dronten de zeggenschap over de Drontense Wsw’ers die bij IMpact ־
werken en is het dus van belang om op hoofdlijnen afspraken te maken over de manier 
waarop er werk georganiseerd wordt voor de Drontense Wsw’ers die bij IMpact blijven.  

5.6 Tussentijdse samenvatting 

Hieronder vatten we de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de drie uitgewerkte 
varianten samen aan de hand van de belangrijkste aspecten van het afwegingskader: 

� Voorkeuren ten aanzien van re-integratie: beide gemeenten hebben de voorkeur om de 
effectiviteit en efficiëntie van re-integratie te bevorderen. Onze bevinding is dat er in elk van de 
varianten meerdere concrete aanknopingspunten zijn voor het bereiken van deze doelstelling. 
Bij variant 1 en 2 is dit met name te bereiken door middel van de synergievoordelen die 
benoemd zijn. Bij variant 5 is de synergie beperkter. Verder merken we op dat variant 2 ten 
opzichte van variant 1 twee voordelen heeft, enerzijds het voordeel dat er minder de neiging 

                                                      

18 Uiteraard exclusief het subsidieresultaat, dat, zoals hierboven vermeld, verdeeld wordt via de GR. 
19 Dit komt redelijk in de buurt van de ervaringscijfers van Berenschot op dit punt. 
20 Dit getal betreft de totale overhead, dus zowel personele overhead als kosten van infrastructuur. 
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bestaat om mensen in te zetten binnen de Wsw-infrastructuur (doordat de Wsw binnen 
activiteiten in een aparte organisatorische entiteit buiten het platform vallen), anderzijds het 
voordeel dat de werkgeversbenadering onderdeel uitmaakt van het platform, wat een 
belangrijke inhoudelijke randvoorwaarde is voor het behalen van synergie. We achten daarom 
variant 2 het meest gunstig voor het behalen van deze doelstelling uit het afwegingskader. 

� Voorkeuren ten aanzien van de drie decentralisaties: bij elk van de varianten is het borgen van 
de integraliteit van de drie decentralisaties mogelijk, maar bij de ene variant kost dit meer 
inspanningen dan bij de andere variant. Bij variant 1 en 2 is er sprake van het instellen van een 
platform, waardoor het bij deze varianten meer afstemming vergt om de integraliteit van de drie 
decentralisaties te borgen. Zoals opgemerkt in hoofdstuk 4, betreft dit nadeel niet de hele 
doelgroep van de Participatiewet: bij ongeveer een kwart van de gemeentelijke klanten sprake is 
van ondersteuningsbehoefte in 2 of meer clusters en is afstemming nodig. Desondanks achten 
we variant 5 het meest gunstig, omdat het bij deze variant de minste extra afstemming vergt om 
de integraliteit van de decentralisaties te borgen.  

� Voorkeuren ten aanzien van de Wsw: Kampen heeft de voorkeur om de Wsw bij IMpact te laten 
en Dronten heeft de voorkeur om het bedrijfsrisico op de Wsw te verminderen. Dit betekent dat 
het voor beide gemeenten belangrijk is om te kijken naar een goede doorontwikkeling van de 
huidige Wsw-organisatie, IMpact. Immers, bij de nu variant is er sprake van een verslechtering 
van het bedrijfsresultaat en als er geen keuzes gemaakt worden, vertaalt zich dit uiteindelijk 
door in de gemeentefinanciën. Onze bevinding is hierbij dat het bij variant 1 en 2 mogelijk is om 
door betere benutting van de infrastructuur c.q. inverdieneffecten de verslechtering van het 
bedrijfsresultaat te compenseren. Bij variant 5 zien we voor het geheel van de twee gemeenten 
geen verbetering van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de nu variant, waarbij voor Dronten 
een risico op verslechtering bestaat, omdat er in de Service level agreement een vergoeding zal 
komen te staan die in de praktijk gerealiseerd moet worden. 

� Voorkeuren ten aanzien van de werkgeversbenadering: een beleidsdoelstelling van beide 
gemeenten is om de werkgeversbenadering te stroomlijnen. Er is op dit punt sprake van 
substantiële verschillen tussen de varianten. Hierbij achten we variant 2 het meest gunstig, 
omdat bij variant 2 de werkgeversbenadering onderdeel uitmaakt van het platform, wat 
intensieve samenwerking mogelijk maakt en wat mogelijk maakt om de kwaliteit van 
dienstverlening richting werkgevers te verbeteren, bijvoorbeeld door te specialiseren richting 
branches. Bij variant 5 zien we voor Kampen het voordeel van synergie van de 
werkgeversbenadering van IMpact en de gemeente en voor Dronten het voordeel van synergie 
tussen bemiddeling van Wsw’ers en bemiddeling van nieuwe instroom van mensen met een 
arbeidsbeperking. Echter, bij variant 5 blijft, vergeleken met variant 2, de scope van de 
werkgeversdienstverlening beperkt tot de eigen regio. 

� Financieel operationeel resultaat: bij dit onderdeel van het afwegingskader zijn met name twee 
aspecten relevant, namelijk de hoeveelheid vrij besteedbare re-integratiemiddelen bij elk van de 
varianten en de transitiekosten bij elk van de varianten. Wat betreft het eerste aspect treft u 
hieronder een totaaloverzicht van de verwachte financiële effecten van de drie varianten en de 
manier waarop dit uitwerkt op de vrij besteedbare re-integratiemiddelen. Uit dit overzicht blijkt 



 
 
 
 
 

53133  

 

40 

dat variant 2 voor beide gemeenten naar verwachting het meest gunstige financieel operationeel 
resultaat heeft, gevolgd door variant 1, waarvan het financieel operationeel resultaat dicht in de 
buurt komt van variant 2, gevolgd door variant 5, waarvan het financieel operationeel resultaat 
naar verwachting minder gunstig is. Hierbij is de urgentie voor Kampen groter, omdat Kampen, 
zoals eerder vermeld, een fors groter Wsw-bestand heeft dan Dronten en daardoor de financiële 
effecten van een achterblijvend bedrijfsresultaat sterker voelt. 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen in 2018 

(mln. €) 

Kampen Dronten 

Variant 1  Variant 2  Variant 5  Variant 1  Variant 2  Variant 5  

Verwacht totaalresultaat op de Wsw -0,59 -0,59 -0,71 -0,18 -0,18 -0,22 

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten 0,13 0,23 0,06 0,06 0,14 0,04 

Overige re-integratiemiddelen 0,83 0,83 0,83 0,75 0,75 0,75 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen 0,37  0,47 0,18 0,63 0,70 0,57 

Verschil t.o.v. nu variant 0,25 0,35 0,06 0,10 0,17 0,04 

Tabel 11. Overzicht vrij besteedbare re-integratiem iddelen bij elk van de varianten. 

Wat het tweede aspect betreft, de transitiekosten, hebben we eveneens een overzicht gemaakt 
(zie onderstaande tabel). Uit de tabel blijkt dat variant 5 wat betreft het beperken van 
transitiekosten het meest gunstig is, gevolgd door variant 1. Variant 2 is het minst gunstig voor 
wat betreft het beperken van transitiekosten. Er is op dit punt een duidelijke samenhang met de 
bovengenoemde financieel operationele resultaten: hoe groter het voordeel bij het operationeel 
financieel resultaat, hoe meer transitiekosten het met zich meebrengt om dit te bewerkstelligen 
(analoog aan het bedrijfseconomische principe dat de kost voor de baat uitgaat). We merken 
hierbij op dat een relevante overweging in dit kader is dat de transitiekosten eenmalig zijn, terwijl 
het financieel operationeel resultaat op meerdere jaren van toepassing is. 

Verwachte eenmalige transitiekosten 

(mln. €) 
Variant 1  Variant 2  Variant 5  

Verwachte transitiekosten per variant…………. 0,15 0,35 0,10 

Verwachte kosten latende organisatie (Kampen) 0,47 0,47 21 0,00 

Verwachte kosten latende organisatie (Dronten) 0,29 0,29 22 0,00 

Tabel 12. Overzicht transitiekosten bij elk van de varianten. 

 

                                                      

21 Plus eventuele additionele kosten voor de latende organisatie als naast de afdelingen werk ook de afdelingen inkomen op 

één fysieke locatie zouden gaan werken. 
22 Idem. 
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6. Voorkeursvariant en adviezen 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de beleidsuitgangspunten besproken en hebben we de 
uitvoeringsrichtingen en de consequenties daarvan in kaart gebracht. In dit hoofdstuk trekken we 
conclusies en worden de contouren van een gezamenlijke voorkeursvariant en de consequenties 
daarvan geschetst. We doen dit, net als in voorgaande hoofdstukken, aan de hand van het 
vastgestelde afwegingskader. Verder komen in dit hoofdstuk enkele adviezen van Berenschot ten 
aanzien van beleid aan bod, namelijk de omgang met tegenprestatie, nieuw beschut werk en 
prioritaire doelgroepen. 

6.2 Beschrijving gezamenlijke voorkeursvariant 

6.2.1 Samenvatting afwegingsproces 

De stuurgroep stond wat betreft het kiezen voor een voorkeursvariant voor een complexe afweging. 
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt namelijk dat elk van de uitvoeringsvarianten voor- en nadelen 
heeft en dat er een bestuurlijke afweging van de voor- en nadelen nodig is om te komen tot een 
voorkeur. Hierbij speelt een viertal afwegingen in het bijzonder een rol. 

1. Focus op werk: de eerste afweging is dat beide gemeenten een structuur zoeken met een 
duidelijke focus op werk. Gegeven het feit dat er in de uitgangssituatie als gevolg van 
bezuinigingen en afbouw van de Wsw sprake is van sterk dalende re-integratiebudgetten, heeft 
de stuurgroep vanaf het begin van het onderzoek aangegeven op zoek te zijn naar een structuur 
die verdere verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van re-integratie mogelijk maakt, zodat 
ook op middellange termijn (de periode tussen nu en 2020) zoveel mogelijk burgers aan het 
werk geholpen kunnen worden.  

2. Integrale uitvoering drie decentralisaties: ten tweede hecht de stuurgroep sterk aan een 
integrale uitvoering van de drie decentralisaties. Deze voorkeur is in Kampen vervat in het 
Kamper Kompas en in Dronten in de Dronter Koers. Voor de structuur betekent dit dat er 
mogelijkheden moeten zijn om, met behoud van de focus op werk, de decentralisaties goed op 
elkaar af te stemmen. 

3. Samenwerking m.b.t. werktaken: in een eerder stadium van dit onderzoek heeft de stuurgroep 
verder aangegeven dat zowel Kampen als Dronten ervoor open staan om te onderzoeken of het 
mogelijk is dat Kampen en Dronten een vergaande samenwerking op het terrein van werktaken 
aangaan (dat wil zeggen: taken gericht op het aan werk helpen van mensen uitvoeren in een 
gezamenlijk platform), los van de juridische structuur waarin de samenwerking vorm krijgt. 

4. Verschillende voorkeuren m.b.t. uitvoering Wsw: Kampen en Dronten hebben elk een 
afzonderlijke voorkeur ten aanzien van de Wsw die relevant is voor de te selecteren varianten 
en de manier waarop deze uitgewerkt worden. Kampen heeft de voorkeur om de Wsw publiek 
uit te blijven voeren. Dronten heeft de voorkeur om de reeds ingezette lijn ‘van binnen naar 
buiten’ door te zetten en dat IMpact toegroeit naar een zelfstandige onderneming die inspeelt op 
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de mogelijkheid om bedrijfsonderdelen geheel of gedeeltelijk te laten overnemen door het 
bedrijfsleven. 

6.2.2 Voorkeur stuurgroep 

Op basis van bovenstaande en andere overwegingen van de stuurgroep, heeft de stuurgroep 
bekeken welke van de door Berenschot uitgewerkte varianten daar het beste bij past. De 
verantwoordelijk wethouders van Kampen en Dronten hebben hierbij aangegeven dit in hun optiek 
de variant met een gezamenlijk platform werk en inkomen is (variant 2), mits er ten opzichte van de 
kenmerken van deze variant zoals beschreven in het rapport een aantal aanpassingen worden 
toegepast. Samengevat betreft de belangrijkste aanpassing het aanbrengen van een dubbele 
fasering: een fasering wat betreft de scope van de samenwerking en een fasering wat betreft de 
locatiekeuze van de samenwerking. We lichten beide elementen toe. 

� Fasering van de scope van de samenwerking: wat betreft de fasering van de scope van de 
samenwerking hebben de verantwoordelijk wethouders aangegeven dat het op te richten 
platform in eerste instantie de afdelingen werk van beide gemeenten plus de re-
integratieactiviteiten van IMpact zou moeten betreffen en pas in een latere fase mogelijk zowel 
de afdelingen werk als de afdelingen inkomen (en aanpalende taken) van beide gemeenten.  

� Fasering van de locatiekeuze van de samenwerking: wat betreft de fasering van de locatiekeuze 
van de samenwerking hebben de verantwoordelijk wethouders aangegeven dat het op te richten 
platform in eerste instantie een netwerkplatform zou moeten betreffen en pas in een latere fase 
gestreefd zou moeten worden naar werken vanuit minder locaties. Hierbij hoeven de huidige 
locaties niet bepalend te zijn voor de vestigingen van een netwerkplatform. 

In de tweede fase van de samenwerking, die we aanduiden als de stip aan de horizon, wordt 
toegewerkt naar het toevoegen van inkomen (en aanpalende taken van de sociale diensten) aan 
het platform en naar het werken op minder locaties. Ook heeft de stuurgroep aangegeven dat ze in 
de tweede fase onderzoek willen doen of het mogelijk is om bedrijfsonderdelen van IMpact onder te 
brengen in een PPS-constructie (met het oog op het reduceren van het bedrijfsrisico op de Wsw). 

Aangezien de gezamenlijke voorkeursvariant een aanpassing ten opzichte van variant 2 uit het 
voorafgaande van dit rapport betekent, achten wij het omwille van de zorgvuldigheid van belang om 
de consequenties van de gezamenlijke voorkeursvariant nader in kaart te brengen. U treft deze 
uitwerking in de volgende paragraaf. 

6.3 Uitwerking gezamenlijke voorkeursvariant 

6.3.1 Klantproces bij gezamenlijke voorkeursvariant  

Het klantproces onder de gezamenlijke voorkeursvariant is in een werksessie op directieniveau 
nader uitgewerkt. Hierbij is het gewenste klantproces vanuit twee perspectieven belicht: het 
perspectief van de werkgever en het perspectief van de werkzoekende. In het onderstaande kader 
staat de gewenste situatie vanuit deze beide perspectieven beschreven. 
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Voorbeeld gewenste situatie werkgevers: Gamma  

De Gamma in Dronten heeft per direct twee magazijnmedewerkersnodig, voor vijf ochtenden in de week.  

De personeelsmanager van de Gamma belt het Werk Platform en krijgt een accountmanager aan de lijn. Ze 

bespreken de wensen van Gamma en de instrumenten die het platform in kan zetten om de medewerkers 

goed bij Gamma te laten functioneren.   

De accountmanager heeft rechtstreeks toegang tot de pool arbeidsrijpe werkzoekenden. In deze pool staan 

mensen uit Kampen en Dronten en SW medewerkers beschut van Impact die geschikt en beschikbaar zijn .  

Hij ziet dat Daan en Cheyenne het meest geschikt zijn. Daan en Cheyenne kunnen meteen bij de Gamma aan 

de slag, Daan met ondersteuning van een jobcoach, Cheyenne via detachering.  

Voorbeeld gewenste situatie werkzoekende: Daan 

Daan (44) heeft een lts-opleiding gevolgd maar niet afgerond en heeft werkervaring onder andere in de bouw 

en als stratenmaker. Daan meldt zich voor een uitkering bij een verkenner/gids. In Dronten zit deze gids op 

het stadhuis, waar alle 3D kennis bij elkaar komt, in Kampen zit de verkenner op de logische vindplaats voor 

Daan, bij het Platform Werk aan de Gildestraat.  

Deze gids/verkenner heeft een breed gesprek met Daan, over inkomen, werk en mogelijke problemen die 

Daan belemmeren in het vinden van werk (bv. op het vlak van zorg of schulden). Er wordt een plan gemaakt 

voor werk, inkomen en zorg (die laatste twee belegd bij de gemeente die daar ieder een eigen sluitende 

aanpak voor heeft).  

Omdat Daan daarnaast de potentie heeft te gaan werken start hij op een WorkFast traject (georganiseerd 

door het platform werk). Dit leidt niet direct tot uitstroom naar werk, daarom komt Daan aansluitend in een re-

integratietraject terecht. Hier doet hij werkervaring op en krijgt hij coaching om zo de kans op uitstroom naar 

werk te vergroten.  

De aanpak blijkt succesvol en Daan, hij komt in een pool met mensen die klaar zijn om te werken. Snel 

daarna komt er een vacature bij Gamma in Dronten kan Daan aan de slag als magazijnmedewerker. 

De geschetste gewenste situatie wijkt af van de huidige situatie. Werkgevers melden zich nu niet 
vaak bij de gemeente met vraag naar arbeidskrachten. Het is een belangrijke taak voor het 
gezamenlijke platform om die vraag te ontwikkelen en een dienstverlening aan te bieden die ertoe 
leidt dat het platform voor ondernemers een logische plek is om vacatures neer te leggen.  

Een werkzoekende meldt zich in de huidige situatie bij Sociale Zaken voor inkomen. Binnen het 
gezamenlijke platform dient de focus van degene die zich meldt en van de medewerkers van het 
platform primair gericht te zijn op het vinden van werk. In die context dient de werkzoekende zich, 
na registratie op werk.nl, direct bij het platform werk te melden. Daar start de gezamenlijke 
inspanning gericht op werk, waarbij het platform de mensen én infrastructuur ter beschikking heeft 
om iemand meteen werkritme op te laten doen en te begeleiden richting regulier werk.  
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6.3.2 Uitvoeringskosten gezamenlijke voorkeursvaria nt 

De gezamenlijke voorkeursvariant wordt alleen doorgezet als dit daadwerkelijk inhoudelijke en 
financieel-operationele voordelen oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Deze aspecten 
worden in deze paragraaf toegelicht. Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van financieel-
operationele voordelen is dat er door Kampen, Dronten en IMpact op het vlak van werk als één 
team wordt samengewerkt. Er zijn diverse argumenten voor de verwachting dat bij het samengaan 
van de afdelingen werk en IMpact in een platform synergie- en schaaleffecten optreden. Omdat het 
gezamenlijke platform, indien hiervoor gekozen wordt, gefaseerd gerealiseerd gaat worden, 
bespreken we de voordelen per fase. 

� Fase 1: in de eerste fase identificeren we diverse voordelen. Ten eerste is er minder 
afstemming nodig tussen de afdelingen werk en IMpact over re-integratie en is de coördinatie 
van re-integratie duidelijker belegd. Ten tweede zijn er voordelen op het terrein van 
werkgeversbenadering, namelijk doordat de afdelingen werk en IMpact elkaar toegang geven tot 
elkaars werkgeversbestanden en werkzoekendenbestanden. Ook het bundelen kennis en kunde 
en de mogelijkheid tot specialisatie van het personeel levert voordelen op. Ten derde is het 
binnen een platform mogelijk om gebruik te maken van de kennis en infrastructuur van IMpact 
als arbeidstoeleidingsbedrijf, bijvoorbeeld om (tijdelijk) werkervaring of 
werknemersvaardigheden op te doen. Ook de kennis en infrastructuur ten behoeve van 
jobcarving, begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer en het opzetten 
van leerwerktrajecten voor leerlingen uit het VSO-PRO onderwijs zijn relevant. Ten vierde 
betekent minder kwetsbaarheid en verbeterde kwaliteit van dienstverlening, zowel naar 
bedrijven als naar burgers. Ten vijfde zijn er mogelijkheden om de ondersteunende processen 
efficiënter in te richten. Ten zesde biedt het platform mogelijkheden om samen te werken met 
ondernemers, bijvoorbeeld middels een coöperatieve benadering. 

� Fase 2: in fase 2 is mogelijk een procesvoordeel te behalen door het bundelen van Werk en 
Inkomen taken in één organisatie met rechtspersoonlijkheid waardoor het proces vloeiender 
loopt en mogelijk met minder mensen hetzelfde werk gedaan kan worden. Verder is het in fase 
2 mogelijk om kosten te besparen als gevolg van betere benutting van de infrastructuur (omdat 
er toegewerkt wordt naar minder locaties). We verwachten echter dat het grootste inhoudelijke 
effect (namelijk meer mensen naar werk) in fase 1 plaatsvindt, en adviseren te zijner tijd een 
keus te maken over wenselijkheid en het daadwerkelijk doorzetten van fase 2. 

De hierboven beschreven voordelen hebben zowel een inhoudelijke kant (grotere kans om mensen 
aan het werk te helpen) als een financieel-operationele kant, namelijk een verwachte besparing op 
de uitvoeringskosten. Hieronder werken we de verwachte besparing op de uitvoeringskosten uit, in 
paragraaf 6.3.4 werken we het effect op de uitstroom nader uit.  

Effect van synergie en organisatieschaal op de uitvoeringskosten 

Door de hierboven benoemde voordelen kan er met minder mensen hetzelfde werk verzet worden. 
Dit levert een kostenbesparing op. Op dit moment worden op de taken werk en 
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werkgeversbenadering ongeveer 8,6 FTE ingezet in Dronten23, 13,8 fte in Kampen24 en 9 fte bij 
Impact25. In totaal houden zich bij Kampen, Dronten en IMpact dus ongeveer 30 fte bezig met re-
integratie. Hierop kan minimaal 5 procent bespaard worden door samen te werken in een platform. 
Dit betekent dat er wat betreft personeelskosten een jaarlijkse totale besparing van plusminus 1,6 
fte mogelijk is. In de uitwerking wordt ervan uit gegaan dat er geen besparing op huisvesting wordt 
gerealiseerd, alleen op personeel, omdat een eventuele vermindering van het aantal locaties pas in 
de tweede fase van de samenwerking plaatsvindt. 

6.3.3 Uitvoering van de Wsw bij gezamenlijke voorke ursvariant 

De wens van Dronten is om het ondernemersrisico op IMpact te verminderen en een grotere rol 
neer te leggen voor de ondernemers in de regio. Daarom is het op termijn afstoten van Wsw oud 
en/of beschut binnen in een PPS constructie wenselijk. Of dit mogelijk is, moet in een later stadium 
nog worden bezien. 

Verder zijn er ten opzichte van de huidige variant, net als bij variant 1 en 2, kansen om de 
infrastructuur van IMpact beter te benutten c.q. inverdieneffecten te bereiken. Dit komt tot uiting in 
de mogelijkheid die het platform biedt om dankzij betere coördinatie een groter deel van de re-
integratieactiviteiten binnen IMpact uit te laten voeren (meer trajecten van Kampen en Dronten, wat 
mogelijk is binnen budget, en daarnaast kunnen Kampen en Dronten ervoor kiezen om Workfast 
door IMpact uit te laten voeren26.  

6.3.4 Bevorderen van de uitstroom bij gezamenlijke voorkeursvariant 

Zoals beschreven in paragraaf 6.3.2 hierboven, is er bij de gezamenlijke voorkeursvariant sprake 
van synergie- en schaaleffecten die direct of indirect effect hebben op de uitstroom. Hieronder 
beschrijven we puntsgewijs de verschillende effecten. 

� Stijging vrij besteedbare re-integratiemiddelen: er is bij de gezamenlijke voorkeursvariant sprake 
van synergie- en schaaleffecten én van een betere benutting van infrastructuur, wat leidt tot een 
verbetering van het financieel-operationeel resultaat ten opzichte van de nu variant. De 
stuurgroep heeft aangegeven dat eventuele besparingen ten goede dienen te komen aan de 
doelgroep27. De besparingen als gevolg van synergie- en schaaleffecten én van een betere 
benutting van infrastructuur worden dus ingezet om extra inspanning te leveren in de 
begeleiding naar werk. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de vrij besteedbare re-
integratiemiddelen in fase 1 van de gezamenlijke voorkeursvariant. In fase 2 van de 

                                                      

23 Bron: gemeente Dronten. Specificatie: 3 fte werkcoaches, 1 fte jobcoaching, 3 fte sociale activering en 1,66 fte WorkFast. 

24 Bron: gemeente Kampen. 

25 IMpact: 1,8 fte accountmanager; 6,8 fte re-integratie. 

26 Hier geldt dezelfde onderbouwing als bij variant 1 en 2 uit het vorige hoofdstuk. 

27 In Kampen vergt dit nog wel een expliciet college- en raadsbesluit. 
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samenwerking kan de besparing ten opzichte van de nu variant stijgen, omdat er dan vanaf 
minder locaties gewerkt wordt en ook inkomenstaken ondergebracht worden bij het platform.  

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Verwacht totaalresultaat op de Wsw -0,25 -0,59 -0,07 -0,18 

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten 0,00 0,06 0,00 0,04 

Overige re-integratiemiddelen 0,92 0,83 1,02 0,75 

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen 28 0,67 0,30 0,94 0,60 

Verschil t.o.v. nu variant 0,00 0,18 0,00 0,07 

Tabel 13. Vrij besteedbare re-integratiemiddelen gez amenlijke voorkeursvariant (alleen fase 1). 

� Positief maar beperkt effect op de uitstroom naar werk: het vergt, gezien de daling van het vrij 
besteedbare re-integratiebudget als gevolg van Rijksbezuinigingen, reeds grote inspanning om 
de uitstroom op het huidige niveau te handhaven. Daarenboven moet bedacht moet worden dat 
nieuwe doelgroepen naar de gemeenten komen, doelgroepen die in het verleden naar Wajong 
of Wsw maar nu naar de gemeente komen. In 2020 betreft dit volgens de berekeningen van 
SZW 90 mensen in Dronten en 190 in Kampen, oplopend naar 400 structureel voor Dronten en 
900 voor Kampen. Als het lukt door bundeling van krachten te voorkomen dat de uitstroom 
omlaag gaat dan wel omhoog gaat met jaarlijks 10 Kampenaren en 10 Drontenaren extra uit te 
laten stromen naar werk, dan ontlast dat de gemeenten. 

6.3.5 Transitiekosten bij gezamenlijke voorkeursvar iant 

� Boventalligheid: zoals hierboven beschreven, leidt het opzetten van de gezamenlijke 
voorkeursvariant tot beperkte boventalligheid die geheel opgevangen kan worden door de 
inhuur van personeel te verminderen. 

� Transitiekosten: De transitiekosten zullen beperkt zijn, aangezien de teruggang in formatie klein 
is en geen reductie van locaties plaatsvindt. De transitiekosten zullen met name bestaan uit 
kosten voor een projectleider (€ 50.000); kosten voor opleiding en training (€ 25.000) en overige 
kosten (€ 25.000). Als eerste stap zal het platform gebruik maken van inkijkfuncties in 
bestaande systemen en geen eigen systeem inrichten. 

� Kosten latende organisaties: aangezien de boventalligheid opgevangen kan worden door de 
inhuur van personeel te verminderen en aangezien er in de eerste fase van de gezamenlijke 
voorkeursvariant geen sprake is van het verminderen van het aantal locaties, is er niet of 
nauwelijks sprake van kosten latende organisaties. 

                                                      

28 N.B. met ‘vrij besteedbaar doelen we op het budget dat overblijft nadat de verwachte resultaten op de Wsw zijn geboekt. 

Een deel van de re-integratiemiddelen wordt op dit moment gebruikt voor personeelskosten. 
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6.3.6 Afstemming bij gezamenlijke voorkeursvariant 

Afstemming drie decentralisaties 

Zowel in het Kamper Kompas als in de Dronter Koers staat aangeven dat een integrale benadering 
van de drie decentralisaties van belang is. Daarom wordt met name de intake 3D-breed aangepakt. 
De verkenner of gids (de terminologie verschilt in beide gemeenten) met wie de hulpzoekende als 
eerst mee in aanraking komt, is dus een generalist en voert een intakegesprek over de gehele 
breedte van de drie decentralisaties. Er wordt gevraagd naar arbeidspotentieel, zorgbehoeften, 
schuldenproblematiek en andere relevante zaken.  

In het Kamper Kompas staat dat de verkenner op een voor de hulpzoekende logische plek te vinden 
moet zijn, daarom vestigt de verkenner zich in de basis op het platform werk. In Dronten is het 
stadhuis het centrale punt voor de drie decentralisaties, daarom zal de gids daar gevestigd zijn. In 
fase 1 van scenario 2 blijven de huidige locaties in stand, met name voor wat betreft de toegang. 
Medewerkers kunnen echter wel een nieuwe werkplek krijgen, bijvoorbeeld bij het platform werk.  

Afstemming arbeidsmarktregio 

Kampen en Dronten liggen in verschillende arbeidsmarktregio’s en stemmen instrumenten 
(bijvoorbeeld jobcoaching) en verordeningen (bijvoorbeeld loonwaardebepaling) dus in 
verschillende regio’s af. Bestuurders geven echter aan dat de natuurlijke schaal om 
werkgeversdienstverlening in te richten niet op het niveau van de arbeidsmarktregio ligt maar of het 
niveau van samenwerking tussen Kampen en Dronten. Dat betekent dat beide gemeenten ook 
zullen investeren in afstemming van instrumenten op elkaar dan op het niveau van de 
arbeidsmarktregio. 

6.3.7 Governance en juridische structuur 

Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van deze hierboven genoemde voordelen van het 
gezamenlijke platform is dat er als één team wordt samengewerkt en niet gefragmenteerd (dat 
laatste zou slechts leiden tot meer afstemmingsmomenten en niet tot synergie). Het personeel heeft 
vanaf de eerste fase van de samenwerking één leidinggevende en is vanaf de tweede fase van de 
samenwerking in dienst van of gedetacheerd bij één organisatie met rechtspersoonlijkheid. De 
beide gemeenten sturen het platform aan, waarbij de leidinggevende van het platform 
verantwoording aflegt aan de gemeenten.  

De onderdelen begeleid werken, individueel detacheren en re-integratie voeren taken uit die in het 
verlengde liggen van de gemeentelijke taken om oude en nieuwe doelgroepen naar werk te 
begeleiden. Deze onderdelen worden daarom ingebracht in het platform. Het onderdeel beschut 
wordt niet ingebracht in het platform. Wel kan het platform hier diensten inkopen, bijvoorbeeld 
training werknemersvaardigheden. 

In de onderstaande figuur staat een schematische weergave van de verdeling van taken over het 
platform en de gemeenten, waarbij de taken voor het platform geel gearceerd zijn en de taken van 
de gemeenten groen. 
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Figuur 7. Verdeling van taken tussen platform en ge meenten 29. 

Wat betreft juridische structuur: we achten de gezamenlijke voorkeursvariant juridisch haalbaar30, 
bijvoorbeeld in de form van een uitbreiding c.q. omvorming van de huidige juridisch-organisatorische 
structuur van IMpact, waarbij het uiteraard mogelijk is om de naam IMpact te wijzigen met het oog 
op de nieuwe, bredere doelstelling. Hierbij wijzen we erop dat elders in het land (juridisch) werkbare 
voorbeelden te geven zijn van soortgelijke samenwerkingsverbanden en adviseren we om eerst een 
definitief besluit te nemen over de strategische richting en daarna pas de juridische structuur in te 
vullen31. Twee randvoorwaarden voor de juridische structuur zijn: (1) zo simpel mogelijk, liefst 
zonder een nieuwe juridische structuur toe te voegen, (2) maar wel zodanig dat democratische 
controle en sturing door gemeenteraden mogelijk is (naar aanleiding van het rekenkamerrapport 
Kampen inzake de bedrijfsvoerings-GR met Zwolle). 

Wat betreft complexiteit heeft het op te richten platform de benodigde competenties in huis (inclusief 
de competenties om de nieuwe doelgroep succesvol te bemiddelen en begeleiden), en is de 
uitdaging vooral om de succespunten uit de bestaande situatie (de sterke punten van IMpact, 
sociale dienst Kampen, sociale dienst Dronten, en initiatieven zoals Werkplek.nu) te behouden, 
terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan concrete synergievoordelen.  

                                                      

29 De precieze verdeling van taken op het terrein van vrijwilligerswerk wordt bij de implementatie nader bepaald. 

30 Dat wil zeggen: een juridisch expert van Berenschot heeft de gezamenlijke voorkeursvariant bekeken en acht de uitvoering 

daarvan juridisch haalbaar. 

31 Volgens het adagium ‘structure follows strategy’. 
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6.4 Adviezen ten aanzien van beleid 

Wat betreft beleid lichten we een onderwerp uit dat in het voorafgaande als aandachtspunt 
benoemd is, namelijk prioritaire doelgroepen. Op basis van de interviews voegen we hier nog twee 
onderwerpen aan toe, namelijk de omgang met de tegenprestatie en met beschut werk. We lichten 
deze drie onderwerpen hieronder toe. Ten slotte is er een aanvullend advies dat we zouden willen 
geven, namelijk mogelijkheid om arbeidsmatige dagbesteding op een andere manier te organiseren. 
Dit biedt Kampen en Dronten namelijk niet alleen de mogelijkheid om meer ontwikkelpotentieel van 
mensen te realiseren maar dit biedt naar onze inschatting ook mogelijkheden tot substantiële 
financiële besparingen, besparingen die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om het veelvuldig 
genoemde knelpunt van dalende vrij besteedbare re-integratiebudgetten te adresseren. 

6.4.1 Tegenprestatie 

Via de interviews hebben we een beeld gekregen van de voorkeuren van Kampen en Dronten ten 
aanzien van de tegenprestatie en constateren we dat deze beelden grotendeels overeen komen. Dit 
beeld is dat tegenprestatie geen doel op zich is maar een middel om werkzoekenden een stap 
verder te helpen in de richting van volwaardige participatie. Concreet betekent dit dat we adviseren 
om in het op te zetten uitvoeringsarrangement wel tegenprestatie in te zetten, maar hier middels 
afspraken een heldere grens aan te stellen, bijvoorbeeld maximaal drie maanden. We adviseren 
niet om ook kaders te stellen aan het type werkzaamheden, omdat werkritme (los van het type 
werkzaamheden) belangrijk is om een stap te zetten richting volwaardige participatie en omdat door 
het stellen van een maximum aantal maanden het risico op verlies van motivatie gering is. 

6.4.2 Nieuw beschut werk 

Een van de nieuwe instrumenten van de Participatiewet betreft, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk 
2, het instrument nieuw beschut werk. Via de interviews hebben we een beeld gekregen van de 
voorkeuren die in Kampen en Dronten genoemd worden en constateren we dat het binnen de 
context Kampen-Dronten niet voor de hand ligt om het instrument nieuw beschut werk in te zetten. 
De hoofdreden hiervoor is dat het instrument relatief duur is ten opzichte van andere re-integratie-
instrumenten. We adviseren daarom om alleen het instrument nieuw beschut werk in te zetten ten 
laste van de incidentele middelen die staatssecretaris Kleinsma voor de komende jaren ter 
beschikking stelt32. 

6.4.3 Prioritaire doelgroepen 

Bij dit onderzoek heeft de stuurgroep er bewust voor gekozen om een beleid en structuur uit te 
werken zonder op voorhand prioritaire doelgroepen aan te wijzen. We achten het van belang dat de 
gemeenten in de toekomst een visie ontwikkelen op prioritaire doelgroepen. Hieronder schetsen we 
een viertal mogelijkheden daartoe.  

� Inzetten op reguliere re-integratie: wanneer de gemeente ervoor kiest om in te zetten op 
reguliere re-integratietrajecten, dan kiest de gemeente (expliciet of impliciet) voor mensen met 
een kleine afstand tot de arbeidsmarkt als prioritaire doelgroep. Voor het naar werk helpen van 

                                                      

32 Bron: Rijksbegroting SZW 2016.  
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mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is namelijk meer nodig aan bemiddeling en 
begeleiding dan een regulier re-integratietraject. De kosten van een regulier re-integratietraject 
bedragen zo’n € 2.000 tot € 3.000 per traject. Aangezien dit in vergelijking tot inzetten op 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt relatief goedkoop is, kan de gemeente bij dit 
beleid relatief veel mensen ondersteuning bieden. Over de effectiviteit van re-integratie bestaat 
maatschappelijke en wetenschappelijke discussie. Wij adviseren om als stelregel aan te houden 
dat een investering van twee euro in reguliere re-integratietrajecten leidt tot een verwachte 
besparing op het inkomensdeel van € 133.  

� Inzetten op mensen met een arbeidsbeperking: inzetten op het bemiddelen en begeleiden van 
mensen met een arbeidsbeperking verschilt in meerdere opzichten van inzetten op reguliere re-
integratie. Het eerste verschil is een inhoudelijk verschil: mensen met een arbeidsbeperking 
kunnen in de meeste gevallen niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen en hebben 
dus intensieve ondersteuning nodig om aan de slag te komen. Bij de groep met een korte 
afstand tot de arbeidsmarkt zal een substantieel deel ook zonder intensieve ondersteuning aan 
de slag komen. Het tweede verschil is een kostenverschil: het bemiddelen en begeleiden van 
mensen met een arbeidsbeperking brengt hogere kosten ten laste van het re-integratiebudget 
met zich mee, namelijk € 4.000 tot € 6.000 per persoon34. 

� Instrument loonkostensubsidie breder inzetten: de gemeente kan er eveneens voor kiezen om 
loonkostensubsidietrajecten breder in te zetten, bijvoorbeeld ook voor mensen uit het zittend 
bestand die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Aangezien 
loonkostensubsidie gemiddeld genomen minder hoog is dan een uitkering, kan dit leiden tot een 
besparing op het inkomensdeel oplopend tot € 4.000 per persoon per jaar35. Bij de zojuist 
genoemde mogelijke besparing op het inkomensdeel moet een voorbehoud geplaatst worden. 
Het is namelijk een moeilijke afweging om een verwachte besparing op het inkomensdeel al dan 
niet in te boeken, omdat de daadwerkelijke besparing onzeker is. Dit heeft te maken met de 
onzekerheid die de verdeling van de budgetten van het inkomensdeel met zich meebrengt. Door 
veranderingen in het macrobudget en door veranderingen in het objectieve verdeelmodel van 
het inkomensdeel kan het budget van de gemeenten Kampen en Dronten voor de komende 
jaren naar beneden bijgesteld worden, waardoor de besparing de facto afgeroomd wordt. 

                                                      

33 Bron: CPB-onderzoek. 
34 Namelijk, zo’n € 2.000 tot € 4.000 voor jobcoaching of werkplekaanpassing, plus de kosten voor de no-riskpolis en de 

loonwaardemeting. 
35 Een gangbare veronderstelling bij dit type berekeningen is dat de gemiddelde loonwaarde 55 procent bedraagt. Op basis 

van het rekenmodel bedragen de verwachte uitgaven ten laste van het inkomensdeel bij een gemiddelde loonwaarde van 55 

procent plusminus € 10.100 per persoon per jaar. De gemiddelde uitkering bedraagt zo’n € 14.000 per persoon per jaar.  
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Bijlage 1: tekstuele toelichting op elk van de uitv oeringsvarianten 

 

Variant 1 : WGD vanuit gemeente, re-integratie gezamenlijk  

� Alle werktaken (incl. Wsw en intake werk) in een gezamenlijk platform. 

� Met uitzondering van de inkomenstaken en werkgeversbenadering. 

� Platform is centrale punt en kan extern inkopen. 

� IMpact en afdelingen werk Kampen, Dronten. 

Variant 2 : werk en WGD gezamenlijk  

� Afdelingen werk Kampen en Dronten + individueel detacheren en begeleid werken in platform. 

� Platform is opdrachtgever van IMpact. 

� IMpact voert Wsw-oud, beschut uit en coördineert arbeidsmatige dagbesteding. 

Variant 3 : zelfde als 1 of 2, maar met PPS-constructie voor on derkant Wsw  

� PPS-constructie onderkant Wsw, beschut en groen. 

� Voor de ‘bovenkant’ Wsw: variant 1 of 2. 

� Wsw binnen met platform als opdrachtgever. 

Variant 4 : zelfde als 1 of 2, maar met PPS-constructie voor be middeling en detachering  

� PPS-constructie voor bemiddeling en detachering (bijvoorbeeld arbeidspooling met uitzendbureau of 

andere private partij). 

� Onderkant Wsw en overige werktaken: variant 1 of 2. 

Variant 5 : werk via gemeenten, re-integratie deels uitbested en aan concurrerende partijen  

� Werk via gemeenten organiseren. 

� Re-integratie deels uitbesteden aan concurrerende partijen. 

� Kampen blijft eigenaar van IMpact, Dronten koopt in bij IMpact en heeft langlopende verplichtingen bij 

IMpact. 

Variant 6 : zelfde als 5, met Wsw bij PPS-partij  

� IMpact wordt als geheel ondergebracht bij een PPS-partij waar lange termijn afspraken mee gemaakt 

worden over mensen en middelen. 

� Werk vanuit gemeenten organiseren, waarbij re-integratie (net als bij variant 5) deels uitbesteed kan 

worden aan concurrerende partijen. 
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Bijlage 2: lijst met geïnterviewden 

Voor dit onderzoek hebben we de volgende mensen geïnterviewd: 

� Peter van de Leur (gemeente Kampen) 

� Geert Meijering (wethouder gemeente Kampen) 

� Gerrit Jan Veldhoen (wethouder gemeente Kampen) 

� Ester Koek-van Pijkeren (gemeente Kampen) 

� Rob Houthooft (IMpact) 

� Rob Rikmanspoel (IMpact)  

� Karin Bosga (gemeente Kampen) 

� Simone Corjanus (gemeente Dronten) 

� Denise Caljé (gemeente Dronten) 

� Simone Hol (gemeente Dronten) 

� Pia van der Leest (gemeente Dronten) 

� Dirk Minne Vis (wethouder gemeente Dronten) 

� Peter van Bergen (wethouder gemeente Dronten) 

� Hans Hiehle (gemeente Dronten) 

Daarnaast is er in het kader van dit onderzoek een rondetafelgesprek gehouden met Wmo-jeugdpartijen 

waarbij ongeveer 20 vertegenwoordigers van Wmo-jeugdpartijen en de beide gemeenten aanwezig zijn 

geweest, namelijk beleidsmedewerkers Wmo van zowel de gemeente Kampen als de gemeente Dronten, een 

vertegenwoordiger van Wsw-bedrijf IMpact, vertegenwoordigers van drie relevante aanbieders van 

dagbesteding van de beide gemeenten, vertegenwoordiger van MEE Kampen/Dronten, vertegenwoordigers 

van drie relevante praktijkscholen in de gemeenten Kampen en Dronten. 

Ten slotte is er op 17 september 2015 een gezamenlijke raadsconferentie gehouden over dit onderzoek. 
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Bijlage 3: verantwoording prognoses 

Volumes 

� SZW schat in dat het aantal bijstandsgerechtigden de komende jaren gelijk zal blijven. In onze prognoses 

volgen we deze inschatting. 

� Wat betreft de verwachte afname van het Wsw-bestand van Kampen en Dronten baseren we ons op cijfers 

van IMpact. Hieruit blijkt dat er voor Kampen sprake is van een verwachte afname van het Wsw-bestand 

richting 2018, terwijl er voor Dronten naar verwachting niet of nauwelijks sprake zal zijn van afname van 

het Wsw-bestand. 

� wat betreft de prognoses van de nieuwe doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking) baseren we ons 

op meerjarige ramingen van het ministerie van BZK, die op hun beurt gebaseerd zijn op (a) historische 

instroom in de werkregeling van de Wajong op gemeenteniveau; (b) gegevens over de wachtlijst Wsw op 

gemeenteniveau. 

Inkomensdeel  

� 2015: nader voorlopig vóór correctie (ligt nu iets hoger in Dronten en Kampen) 

� 2016-2020: prognose Berenschot d.m.v. extrapoleren o.b.v. budgetaandeel. Loonkostensubsidie voor 

nieuwe doelgroepen is op basis van schatting aandeel doelgroepen t.o.v. het landelijke aantal. 

Re-integratiebudget  

� 2015: meest recente verdeling van het gebundeld re-integratiebudget (zie meest recente 

septembercirculaire). 

� 2016-2020: budgetten voor budgetten werkdeel klassiek en begeleiding nieuw zijn gebaseerd op prognose 

ministerie van BZK, waarbij voor nieuwe doelgroepen budgetten gebaseerd zijn op schatting van aandeel 

nieuwe doelgroepen ten opzichte van het landelijke aantal. Budget voor de Wsw oud is gebaseerd op 

uitstroom uit de Wsw van 5% en Wsw-budget dat daalt met € 500 per jaar per SE. 

Loonkosten Wsw 

� De doorberekende loonkosten Wsw uit 2014 zijn gebruikt om de gemiddelde loonkosten per Wsw’er te 

berekenen. Vervolgens laten we in de prognose voor 2015-2020 het aantal sw’ers jaarlijks met 5% 

afnemen, zoals berekend in de Memorie van Toelichting. De loonkosten per Wsw’er maal de schatting van 

het aantal sw’ers geeft de schatting van de loonkosten Wsw voor de jaren 2015-2020. Deze totale 

loonkosten zijn volgens een verdeelsleutel over Kampen en Dronten verdeeld. Deze sleutel betreft de 

fractie van de rijksbijdrage die Kampen en Dronten ontvangen. Die fracties zijn 0,24 (Dronten) en 0,76 

(Kampen). 

Operationeel resultaat  

� Het gerealiseerde operationeel resultaat IMpact in 2014 is geëxtrapoleerd naar de jaren 2015-2020 en met 

de verdeelsleutel verdeeld over Kampen en Dronten. 
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Overige middelen re-integratiebudget 

� Zie ook de cijfers op de ‘budgetten’ slide. Dit budget betreft het budget bestemd voor de Wsw-oud zoals 

gepresenteerd in de meest recente verdeling van het participatiebudget.  

Verschillen met cijfers gepresenteerd in het rapport  van Nautus  

� Voor wat betreft het re-integratiebudget hanteert Nautus voorlopige budgetten (voor 2014 en 2015) en 

(eigen) prognoses voor de jaren daarna. 

� Voor wat betreft de kosten Wsw gaat Nautus uit van een eenmalig daling van de loonkosten Wsw-oud in 

2015 (daling van 15%) en de jaren erna van gelijkblijvende kosten voor Wsw-oud. 



 
 
 
 
 

53133  

 

55 

Bijlage 4: tabellen uitwerking varianten 

Nulvariant 

Gebundeld re-integratiebudget 

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Werkdeel klassiek 0,89 0,65 1,00 0,66 

Wsw-budget 6,74 5,21 1,95 1,76 

Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut) 0,04 0,17 0,02 0,09 

Totaal 7,66 6,04 2,97 2,51 

Tabel 14. Ontwikkeling gebundeld re-integratiebudge t (*prognose; verantwoording: zie bijlage 3). 

 

Tabel 15. Ontwikkeling aantal re-integratietrajecte n bij IMpact (2014). 

Bijstandsdichtheid 

 

Figuur 8. Bijstandsdichtheid gemeente Dronten ten o pzichte van referentiegemeenten (bron: CBS; 
bewerking: Berenschot). 
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Figuur 9. Bijstandsdichtheid Kampen t.o.v. referent iegemeenten (bron: CBS; bewerking: Berenschot). 

Variant 1 

Uitvoeringsuitgaven  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Personeelskosten re-integratie sociale dienst 0,80 0,79 0,60 0,59 

Personeelskosten sociale dienst overig 1,92 2,01 1,51 1,57 

Personeelskosten ambtenaren IMpact (beide gemeenten samen) 2,48 2,29 2,48 2,29 

Totaal 5,19 5,09 4,59 4,45 

Tabel 16. Uitvoeringsuitgaven Participatiewet varian t 1. 

Variant 2 

Uitvoeringsuitgaven  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Personeelskosten re-integratie sociale dienst 0,80 0,79 0,60 0,59 

Personeelskosten sociale dienst overig 1,92 1,91 1,51 1,49 

Personeelskosten ambtenaren IMpact (beide gemeenten samen) 2,48 2,29 2,48 2,29 

Totaal 5,19 4,99 4,59 4,37 

Tabel 17. Uitvoeringsuitgaven Participatiewet varian t 2. 

Variant 5 

Uitvoeringsuitgaven  

(mln. €) 

Kampen Dronten 

2015 2018* 2015 2018* 

Personeelskosten re-integratie sociale dienst 0,80 0,82 0,60 0,61 

Personeelskosten sociale dienst overig 1,92 1,96 1,51 1,54 

Personeelskosten ambtenaren IMpact (beide gemeenten samen) 2,48 2,41 2,48 2,41 

Totaal 5,19 5,19 4,59 4,56 

Tabel 18. Uitvoeringsuitgaven Participatiewet varian t 5. 
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Ontwikkeling resultaat per SE bij Wsw-

bedrijf in krimp  

(€ per SE) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Subsidieresultaat per SE -1.938 -2.470 -2.840 -3.200 -3.554 -3.931 -4.284 

Operationeel resultaat SW per SE 1.183 1.300 1.300 1.350 1.300 1.200 1.200 

Inefficiency door leegstand/overhead 0 -500 -1.000 -400 -400 -400 -800 

Reorganisatiekosten 0 -1.800 -1.800 0 0 0 0 

Tabel 19. Ontwikkeling resultaat per SE van een Wsw-b edrijf in krimp (bron: Robert Capel 36).

                                                      

36 Bron: Capel, R. (2013), ‘Een financieel toekomstperspectief voor Wsw-bedrijven na 2013’. 
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Bijlage 5: cijfermatige onderbouwingen 

    Nulscenario   Scenario 1   Scenario 2   Scenario 5 
                                                  
    Kampen   Dronten   Kampen   Dronten   Kampen   Dronten   Kampen   Dronten 

Volumes   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 

Bijstand   650 650   590 590   650 650   590 590   650 650   590 590   650 650   590 590 

Wsw oud   254 236   74 73   254 236   74 73   254 236   74 73   254 236   74 73 

Begeleiding regulier nieuw   19 112   9 53   19 112   9 53   19 112   9 53   19 112   9 53 

Beschut nieuw   2 13   1 8   2 13   1 8   2 13   1 8   2 13   1 8 

Totaal   925 1.011   674 724   925 1.011   674 724   925 1.011   674 724   925 1.011   674 724 

Verdeling volume Wsw oud   0,77 0,76   0,23 0,24   0,77 0,76   0,23 0,24   0,77 0,76   0,23 0,24   0,78 0,75   0,22 0,25 

                                                  
Budget inkomensdeel (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 

Budget uitkeringen   10,51 9,98   8,21 8,38   10,51 9,98   8,21 8,38   10,51 9,98   8,21 8,38   10,51 9,98   8,21 8,38 

Loonkostensubsidie begeleiding nieuw   0,19 1,13   0,09 0,54   0,19 1,13   0,09 0,54   0,19 1,13   0,09 0,54   0,19 1,13   0,09 0,54 

Loonkostensubsidie beschut nieuw   0,03 0,19   0,02 0,11   0,03 0,19   0,02 0,11   0,03 0,19   0,02 0,11   0,03 0,19   0,02 0,11 

Totaal   10,73 11,30   8,31 9,03   10,73 11,30   8,31 9,03   10,73 11,30   8,31 9,03   10,73 11,30   8,31 9,03 

                                                  
Netto uitgaven inkomensdeel (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 

Uitkeringen   9,65 9,65   8,75 8,75   9,65 9,65   8,75 8,75   9,65 9,65   8,75 8,75   9,65 9,65   8,75 8,75 

Loonkostensubsidie begeleiding nieuw   0,19 1,13   0,09 0,54   0,19 1,13   0,09 0,54   0,19 1,13   0,09 0,54   0,19 1,13   0,09 0,54 

Loonkostensubsidie beschut nieuw   0,03 0,19   0,02 0,11   0,03 0,19   0,02 0,11   0,03 0,19   0,02 0,11   0,03 0,19   0,02 0,11 

Totaal   9,87 10,97   8,85 9,40   9,87 10,97   8,85 9,40   9,87 10,97   8,85 9,40   9,87 10,97   8,85 9,40 

                                                  
Saldo inkomensdeel (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 

Budget uitkeringen   0,85 0,32   -0,54 -0,36   0,85 0,32   -0,54 -0,36   0,85 0,32   -0,54 -0,36   0,85 0,32   -0,54 -0,36 

Loonkostensubsidie begeleiding nieuw   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Loonkostensubsidie beschut nieuw   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Totaal   0,85 0,32   -0,54 -0,36   0,85 0,32   -0,54 -0,36   0,85 0,32   -0,54 -0,36   0,85 0,32   -0,54 -0,36 
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    Nulscenario   Scenario 1   Scenario 2   Scenario 5 
                                                  
                N.B. mogelijke besparingen op het inkomensdeel zijn niet in de varianten doorberekend, vanwege de onzekerheid van de budgetve

                                                  
     

Re-integratiebudget (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 
     

Werkdeel klassiek   0,89 0,65   1,00 0,66   0,89 0,65   1,00 0,66   0,89 0,65   1,00 0,66   0,89 0,65   1,00 0,66 
     

Wsw-budget   6,74 5,21   1,95 1,76   6,74 5,21   1,95 1,76   6,74 5,21   1,95 1,76   6,74 5,21   1,95 1,76 
     

Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut) 0,04 0,17   0,02 0,09   0,04 0,17   0,02 0,09   0,04 0,17   0,02 0,09   0,04 0,17   0,02 0,09 
     

Totaal   7,66 6,04   2,97 2,51   7,66 6,04   2,97 2,51   7,66 6,04   2,97 2,51   7,66 6,04   2,97 2,51 
     

                                                  
     

Resultaat Wsw (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 
     

Subsidieresultaat Wsw   -0,26 -0,60   -0,07 -0,19   -0,26 -0,60   -0,07 -0,19   -0,26 -0,60   -0,07 -0,19   -0,26 -0,60   -0,07 -0,19 
     

Bedrijfsresultaat Wsw   0,01 -0,11   0,00 -0,03   0,01 0,01   0,00 0,00   0,01 0,01   0,00 0,00   0,01 -0,11   0,00 -0,03 
     

Totaal   -0,25 -0,71   -0,07 -0,22   -0,25 -0,59   -0,07 -0,18   -0,25 -0,59   -0,07 -0,18   -0,25 -0,71   -0,07 -0,22 
     

    N.B. in nu variant verslechtering bedrijfsresultaat van € 500 per SE (bron: Robert Capel 2013), in variant 1 en 2 verbetering a.g.v. inverdieneffecten. 

                                                  
     

Netto uitgaven re-integratie (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 
     

Re-integratie klassiek   1,04 1,04   1,22 1,22   1,04 1,04   1,22 1,22   1,04 1,04   1,22 1,22   1,04 1,04   1,22 1,22 
     

Begeleiding regulier nieuw   0,02 0,06   0,01 0,02   0,02 0,06   0,01 0,02   0,02 0,06   0,01 0,02   0,02 0,06   0,01 0,02 
     

Beschut nieuw   0,02 0,11   0,01 0,07   0,02 0,11   0,01 0,07   0,02 0,11   0,01 0,07   0,02 0,11   0,01 0,07 
     

Totaal   1,08 1,21   1,24 1,31   1,08 1,21   1,24 1,31   1,08 1,21   1,24 1,31   1,08 1,21   1,24 1,31 
     

                                                  
     

Saldo re-integratiebudget (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 
     

Totaalresultaat Wsw   -0,25 -0,71   -0,07 -0,22   -0,25 -0,59   -0,07 -0,18   -0,25 -0,59   -0,07 -0,18   -0,25 -0,71   -0,07 -0,22 
     

Werkdeel klassiek   -0,15 -0,39   -0,22 -0,56   -0,15 -0,39   -0,22 -0,56   -0,15 -0,39   -0,22 -0,56   -0,15 -0,39   -0,22 -0,56 
     

Begeleiding nieuwe doelgroep (regulier en beschut) 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 
     

Totaal   -0,40 -1,09   -0,29 -0,78   -0,40 -0,98   -0,29 -0,74   -0,40 -0,98   -0,29 -0,74   -0,40 -1,09   -0,29 -0,78 
     

                                                  
     

Uitvoeringsuitgaven (mln. €)   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 
     

Fte re-integratie sociale dienst (incl. inhuur) 11,0 11,5   9,1 9,4   11,0 10,9   9,1 8,9   11,0 10,9   9,1 8,9   11,0 11,3   9,1 9,2 
     

Fte overig sociale dienst (incl. inhuur)   29,3 30,6   24,2 25,1   29,3 30,6   24,2 25,1   29,3 29,1   24,2 23,8   29,3 29,9   24,2 24,6 
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    Nulscenario   Scenario 1   Scenario 2   Scenario 5 
                                                  
Fte ambtenaren Impact (incl. re-integratie) 42,5 41,3   42,5 41,3   42,5 39,2   42,5 39,2   42,5 39,2   42,5 39,2   42,5 41,3   42,5 41,3 

     
Personeelskosten re-integratie sociale dienst 0,80 0,83   0,60 0,62   0,80 0,79   0,60 0,59   0,80 0,79   0,60 0,59   0,80 0,82   0,60 0,61 

     
Personeelskosten sociale dienst overig   1,92 2,01   1,51 1,57   1,92 2,01   1,51 1,57   1,92 1,91   1,51 1,49   1,92 1,96   1,51 1,54 

     
Personeelskosten ambtenaren Impact (beide gemeenten samen) 2,48 2,41   2,48 2,41   2,48 2,29   2,48 2,29   2,48 2,29   2,48 2,29   2,48 2,41   2,48 2,41 

     
Totaal   5,19 5,25   4,59 4,60   5,19 5,09   4,59 4,45   5,19 4,99   4,59 4,37   5,19 5,19   4,59 4,56 

     
Stijging als gevolg van nieuwe doelgroepen n.v.t. 0,13   n.v.t. 0,08   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t. 

     
Besparing gemeente t.o.v. nu variant   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   0,00 0,04   0,00 0,03   0,00 0,14   0,00 0,11   0,00 0,06   0,00 0,04 

     
Besparing Wsw-bedrijf t.o.v. nu variant   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   0,00 0,12   0,00 0,12   0,00 0,12   0,00 0,12   0,00 0,00   0,00 0,00 

     
                N.B. in variant 1 en 2 reductie van 5% in personeelskosten a.g.v. synergie- en schaaleffecten. 

                                                  
     

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen (mln. €) 2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018   2015 2018 
     

Verwacht totaalresultaat op de Wsw   -0,25 -0,71   -0,07 -0,22   -0,25 -0,59   -0,07 -0,18   -0,25 -0,59   -0,07 -0,18   -0,25 -0,71   -0,07 -0,22 
     

Vrijval door besparing op uitvoeringskosten 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,13   0,00 0,06   0,00 0,23   0,00 0,14   0,00 0,06   0,00 0,04 
     

Overige re-integratiemiddelen   0,92 0,83   1,02 0,75   0,92 0,83   1,02 0,75   0,92 0,83   1,02 0,75   0,92 0,83   1,02 0,75 
     

Vrij besteedbare re-integratiemiddelen 0,67 0,12   0,94 0,53   0,67 0,37   0,94 0,63   0,67 0,47   0,94 0,70   0,67 0,18   0,94 0,57 
     

Verschil t.o.v. nu variant   n.v.t. n.v.t.   n.v.t. n.v.t.   0,00 0,25   0,00 0,10   0,00 0,35   0,00 0,17   0,00 0,06   0,00 0,04 
     

 

                                                  

Transitiekosten (mln. €)           Eenmalig           Eenmalig           Eenmalig           Eenmalig 

Transitiekosten           0,00           0,15           0,35           0,10 

Kosten latende organisatie           0,00         0,29 0,47         0,29 0,47         0,00 0,00 

Totaal           0,00           0,62           0,82           0,10 
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Bijlage 6: stappenplan van het onderzoek 

 

 

Startgesprek

Bespreking 
onderzoeksaanpak

Fase 1a.
Oriëntaties 

beleidskeuzes

Fase 1b.
IJken afwegingskader

Stuurgroep stelt 
afwegingskader vast

Fase 2a.
Verkenning a.d.h.v. 

taken

Fase 2b.
Verkenning a.d.h.v. 

proces

Stuurgroep trechtert en 
selecteert twee à drie 

alternatieven

Fase 3a.
Financiële informatie 

ophalen

Fase 3b.
Doorrekenen 

businesscases.

Stuurgroep selecteert 
voorkeursscenario

Bespreking 
conceptrapport, 

aanpassing en afronding


