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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2014 ter hoogte van  

€ 1.114.255 de bijgaande begroting vast te stellen die op de volgende kaders is 
gebaseerd: 

a. Inzet van budget voor alle klanten maar wel met een maximum op in te kopen 
trajecten 

b. Voortzetting van poortwachtersfunctie WorkFast 
c. Een flexibele inzet van 10% van het beschikbare budget; 
d. Inzet budget vanuit het overschot Participatiebudget 2013 ad. € 253.615 

 2a. Kennis te nemen van de voorlopige prestaties op de in 2012 vastgestelde prestatienormen 
op WorkFast en realiseren uitstroom via arbeidsbemiddeling door team werk. 

 2b. Vaststellen van prestatienormen voor WorkFast en team Werk voor 2014. 
3. Kennis nemen van de resultaten van WorkFast over 2013 t/m 3de kwartaal en handhaving 

t/m 2de kwartaal in Bijlage I. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

De gemeente is zich aan het voorbereiden op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 
2015. Voor u liggen voor de laatste keer de beleidskeuzes WWB. Bij de begroting voor het 
werkdeel WWB voor 2014 is zo veel mogelijk de lijn doorgetrokken die we voor 2013 hebben 
gehanteerd. En dat betekent dat we blijven inzetten op de poortwachtersfunctie WorkFast, op 
training en opleiding, op maatwerktrajecten en werkervaringsplekken. Daarnaast blijven we 
inzetten op specifieke doelgroepen zoals allochtonen en zorgklanten. 
 
Bestand 
Het WWB bestand van de gemeente Dronten laat een afwijkende ontwikkeling zien ten opzichte 
van de landelijke trend. Het WWB bestand in Dronten stabiliseert zich daar waar de landelijke 
cijfers een stijgende lijn laten zien. Onderstaande tabel geeft het volume van het WWB-bestand 
weer over 2013 en 2012. 
 
Tabel volume wwb bestand 2013 en 2012 
Volume 
WWB 
bestand 
eind 

jan febr. mrt. apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

2013 574 580 584 591 584 593 580 572 574    
2012 557 550 562 555 546 550 552 542 539 547 562 559 
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Ten opzichte van 2012 zien we in 2013 een stijging van het WWB bestand. Maar in 2013 is het 
aantal WWB-ers in januari gelijk aan het aantal in september. Het volume stabiliseert zich.  
Dit terwijl het CBS over het eerste half jaar van 2013 meldt dat het aantal bijstandsontvangers 
met ruim 21 duizend is gestegen. Deze toename is groter dan die in geheel 2012. In 2012 steeg 
het aantal personen met een bijstandsuitkering met bijna 12 duizend. 
 

 Het CBS meldde medio oktober dat de stijgende trend in de werkloosheid minder sterk is.  
De afgelopen drie maanden groeide het aantal werklozen met gemiddeld 3 duizend per maand. 
Hiermee steeg de werkloosheid veel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar toen er 
maandelijks 17 duizend werklozen bijkwamen. De gevolgen van deze ontwikkeling ziet de 
gemeente medio 2014 wellicht terug in de instroom cijfers. 
 
ARGUMENTEN 

1. Begroting werkdeel WWB 2014 vaststellen op basis van de volgende kaders: 
a. Inzet van budget voor alle klanten maar wel met een maximum op in te kopen trajecten. 

De landelijke bezuiniging op het macro Participatiebudget betekent voor Dronten dat de 
doeluitkering € 130.923 lager uitvalt. 
 
Het budget wordt ingezet op alle klanten. Daarnaast zijn we in 2012 begonnen met het extra 
inzetten op een aantal doelgroepen zoals allochtonen en zorgklanten. We willen weten 
hoeveel deze groepen nog kunnen groeien op de participatieladder. Deze informatie is 
waardevol bij het maken van de beleidskeuzes voor de Participatiewet. Voor de volgende 
doelgroepen is extra aandacht: 
 Allochtonen: het traject Grenzeloos, dit is in 2013 gestart en zal in 2014 voortgezet   

worden. De toelichting op de begroting geeft meer informatie over dit traject. 
 Zorgjongeren: In 2013 zal nog een jongerenwerker starten voor de zorgjongeren in het 

WWB bestand èn ook voor zorgjongeren die onder de RMC functie vallen. Hiermee wordt 
tevens invulling geven aan het plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid waarin 
Dronten o.a. inzet op de zorgjongeren. En er wordt invulling gegeven aan één van de 
opdrachten van de kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt om zorgjongeren die 
onder de RMC medewerkers vallen te activeren richting school of 
stage/werkervaringsplek. 

 Zorgklanten met een vrijstelling voor arbeidsplicht: in de 2de firap 2013 is budget gevraagd 
vanuit de reserve werkdeel WWB voor de inhuur van een consulent. Deze consulent heeft 
beoordeeld of deze klanten terecht een vrijstelling hebben gekregen en of de klanten nog 
kunnen groeien op de participatieladder. 

 Zorgklanten zonder vrijstelling voor arbeidsplicht: in 2012 zijn de zorgklanten uit team zorg 
beoordeeld op het feit of ze wel zorgklant zijn en of ze nog kunnen groeien op de 
participatieladder.  

 
b. Voortzetting van poortwachtersfunctie WorkFast 

WorkFast zal ook in 2014 ingehuurd worden. Ze zullen zich net als dit jaar ook richten op 
het begeleiden van de consulenten SZ die inmiddels ook WorkFast uitvoeren. 
De resultaten WorkFast over 2013 zijn opgenomen in Bijlage I. 
 

c. Een flexibele inzet van 10% van het beschikbare budget; 
Het College stelt voor om van het beschikbare budget 10% te begroten om flexibel in te 
zetten. Dit bedrag is met name bedoeld als buffer voor tegenvallers.  
 

d. Inzetten budget vanuit het overschot Participatiebudget WWB 2013 
In de raadsbrief van 1 oktober jl. is al aangekondigd dat er een overschot op het werkdeel 
zal zijn. Na ontvangst van de beschikking van het Ministerie SZW met de definitieve 
budgetten voor 2013 is het overschot op het Participatiebudget voorlopig berekend op  
€ 371.509. Van dit overschot willen we € 253.615 toevoegen aan de begroting. 
Tot nu tot is altijd in de 2de firap aan u voorgelegd hoe we een overschot besteden. Dit jaar 
is erop aangestuurd om al eerder nieuwe ‘trajecten’ zoals bijvoorbeeld de jongerenwerker in 
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te zetten. Daarnaast is de post personele kosten in de begroting van het werkdeel WWB in 
de kadernota 2014 opgehoogd met € 160.000. 
 

 
2. a Voorlopige prestaties op de prestatienormen. 
Bij het vaststellen van de beleidskeuzes voor 2013 is gekeken naar onderdelen in de uitvoering 
WWB die het inkomensdeel beïnvloeden en waarvoor prestatienormen voor 2013 kunnen 
worden afgesproken. Er zijn toen voor WorkFast en de uitstroom van klanten via 
arbeidsbemiddeling van de werkcoaches prestatienormen voorgesteld. 

 
1. Prestatienorm WorkFast 2013 
De prestatienorm voor WorkFast voor 2013 was gezet op: percentage succesvol afgesloten 
trajecten 75% en een besparing op het I-deel van € 1.433.175.  
 
Over de eerste drie kwartalen van 2013 is het percentage succesvol afgesloten trajecten 78%. 
Dit levert over de eerste 3 maanden van 2013 de volgende besparing op: 
Besparing op het I-deel zittend bestand:  € 162.250 (11 x € 14.7501) 
Besparing op het I-deel nieuwe aanvragen:  € 1.327.500 (180 x € 14.750/22) 
Dit levert een totale besparing op van: € 1.489.750. Deze besparing is een aanname voor de 
situatie als de 191 klanten niet zouden zijn uitgestroomd. 
WorkFast ligt op koers op de prestatienorm voor 2013 te halen. 
 
2. Prestatienorm uitstroom klanten via arbeidsbemiddeling team Werk 
De prestatienorm voor team werk was gezet op 45 klanten laten uitstromen. Dat zou een 
besparing op het I-deel opleveren van € 487.425. Hierbij was de aanname gedaan dat de helft 
(23) na 6 maanden zou uitstromen en de andere helft na 1 jaar. 
 
Over de eerste drie kwartalen van 2013 heeft team Werk een uitstroom gerealiseerd van 40 
werkplekken. Daarnaast heeft het team ook nog 13 parttime werkplekken gerealiseerd. Van de 
40 zijn er 2 parttime maar omdat deze werkplekken voor de desbetreffende klanten het 
maximaal haalbare zijn tellen we ze mee als volledige werkplekken. Met de score van 40 ligt 
het team Werk op koers om in 2013 de 45 werkplekken te halen.  
Het contactteam levert hieraan zeker een bijdrage. Het contactteam, dat de 
werkgeversbenadering uitvoert en waar de 3 accountmanagers van Economische zaken en de 
3 werk coaches van Sociale zaken in samenwerken, is vanaf juli operationeel. Vanaf september 
treden zij actief naar buiten toe met de campagne ‘De Werkplek’. Op de Business dagen waren 
ze hiermee al te zien bij hun stand. 
 
Rekenend met een gemiddelde uitkering van € 14.750 is er al een besparing op het I-deel 
gerealiseerd van: 
Uitstroom 20 klanten na 6 maanden uitkering: €147.500 
Uitstroom van 20 klanten na 1 jaar uitkering: €295.000 
Totale besparing:     €442.500 
 

 2b. Prestatienorm voor WorkFast en team Werk 2014 
 Voor 2014 worden voor WorkFast en team Werk weer prestatienormen voorgesteld.  
 

1. Prestatienorm WorkFast 2014 
Voor WorkFast wordt voorgesteld om een percentage succesvol afgesloten trajecten van 78% 
te realiseren. Waarbij de aanname is dat de instroom op een zelfde niveau ligt als 2013. 
De bijbehorende besparing op het I-deel is: 
Op het zittende bestand: €221.250 (15 x € 14.750) 
Op nieuwe aanvragen: €1.364.375 (185 x €14.750/2) 

                                                 
1 De gemiddelde uitkering waarmee wordt gewerkt ligt sinds de 3de firap op € 14.750.Voor bestaande klanten 
wordt de aanname gedaan dat een uitkering op moment van uitstromen 1 jaar heeft gelopen. 
2 Voor nieuwe instroom wordt de aanname gedaan dat de uitkeringsduur zonder de inzet van WorkFast 6 
maanden zou zijn geweest. 
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Totale besparing:  €1.585.625 
De overweging hierbij is dat vanaf het tweede kwartaal 2013 twee consulenten van SZ ook de 
WorkFast methode toepassen.  
 
2. Prestatienorm team Werk 2014 
Voor team werk wordt voorgesteld om de prestatienorm voor 2014 te stellen op het realiseren 
van uitstroom via arbeidsbemiddeling voor 60 klanten. Van de 60 te realiseren werkplekken zijn 
er 10 parttime plekken. Dit zijn parttime werkplekken waarvoor geldt dat het maximaal haalbare 
arbeidsvermogen voor de desbetreffende klanten is behaald. 
Bij het berekenen van de besparing op het I-deel wordt de aanname gedaan dat de helft (30, 
waarvan 5 deeltijders) zes maanden een uitkering heeft ontvangen op datum uitstroom. Voor de 
andere helft wordt een jaar gehanteerd. Voor de deeltijders wordt nog eens de aanname 
gedaan dat ze voor 20 uur uitstromen naar werk. Bij een gemiddeld uitkeringsbedrag van  
€ 14.750 levert dat de volgende besparing op het I-deel op: 
Uitstroom 30 klanten na 1 jaar uitkering:  € 405.605 
Uitstroom 30 klanten na 6 maanden uitkering:  € 202.812 
 
Project “Samen naar werk” 
In het project ‘Samen naar werk’ dat de gemeente Dronten samen met de gemeente 
Noordoostpolder, UWV en Randstad uitvoert, is afgesproken dat voor 40 werkzoekenden een 
werkplek wordt gerealiseerd. Dat zijn 20 werkplekken voor elke gemeente.  
Voor Dronten werkt Randstad in dit project samen met de consulenten uit team Werk. Deze 20 
werkplekken tellen niet mee in de prestatienorm omdat Randstad een groot deel van het werk 
uitvoert.  
 
 

 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool   mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris   burgemeester 


