
BIJLAGE I  Resultaten WorkFast 2013 t/m het derde kwartaal en resultaten 
handhaving 2013. 
 
In hoofdstuk 1 staan de resultaten van WorkFast over 2013 t/m het derde kwartaal en 
voor de vergelijking zijn de resultaten van 2012 over dezelfde periode ook in de tabellen 
opgenomen. In hoofdstuk 2 staan de resultaten van handhaving opgenomen. 
 
1. Resultaten WorkFast 
 
1.1 Resultaten WorkFast 2013 t/m 3de kwartaal vergeleken met 2012 t/m 3de kwartaal 
De cijfers van WorkFast in tabel 1 laten zien dat de instroom in 2013 (t/m het 3de kwartaal 
) fors hoger is dan de instroom in 2012 over dezelfde periode. Dat is een stijging van 
49,5%. In 2012 lag het slagingspercentage hoger op 95%. Nu ligt dat op 78%. Deels is 
de verklaring hiervoor dat WorkFast al vanaf het eerste kwartaal 2013 constateerde dat 
de instroom van klanten met psychische belemmeringen stijgt hoger is dan in 2012. Van 
de nieuwe instroom in 2013 heeft tot nu toe zo’n 32% het advies zorg gekregen. In 2012 
lag dat percentage op 21%. Zie ook tabel 3. 
 
Tabel 1 Resultaten WorkFast 2013 t/m derde kwartaal en 2012 t/m derde kwartaal 

 2013 2012 
Aantal aanmeldingen totaal  356 238
Aantal succesvol afgesloten trajecten 197 179
Trajecten terug of niet geschikt voor WF 156 67
Aantal lopend op einde kwartaal nvt Nvt
Resultaat 78% (197/356-17 x 100) 95%

 
In tabel 2 is duidelijk te zien dat het aantal klanten dat nog uit het zittende bestand wordt 
aangemeld, daalt. In 2011 is al begonnen met het aanmelden van klanten vanuit dit 
bestand dat nu grotendeels opgeschoond is.  
 
Tabel 2 Aanmeldingen en uitstroom gedetailleerd 

Bron 
instroom 

Instroom Uitstroom Directe 
terugmelding 

Resultaat in %1 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

WWB 
zittend 
bestand 

28 47 11 38 1 11 40% 

WWB 
nieuwe 
aanvragen 

322 187 180 135 103 40 82% 92%

NUGGERS 6 4 6 6 nvt nvt 100% 
Totalen 

356 238 197 179 104 51
78% 

(197/356-
17 x 100) 

 
Tabel 3 Afgesloten trajecten gedetailleerd 

Afgesloten traject Aantal 2013  Aantal 2012 
Werk 99 102
Buiten behandeling laten/no 
show/afzien 

74 61

Voorliggende voorziening 24 16

                                                 
1 In het eerste kwartaal van 2012 zijn klanten meegenomen in de cijfers die in December 2011 zijn 
aangemeld. Dit veroorzaakt de situatie dat voor ‘wwb zittend bestand’ en NUGGERS de uitstroom + 
directe terugmelding hoger is dan de instroom. Om die reden is voor deze twee groepen geen 
percentage opgenomen. 



Advies naar zorg 115 51
Niet succesvol WorkFast 41 16
 353 (197 + 156) 246

 
1.2 Besparing op het inkomensdeel WWB door WorkFast over 2013 t/m derde kwartaal 
Voor het berekenen van de besparing op het I-deel voor bestaande klanten wordt de 
aanname gedaan dat een uitkering op moment van uitstromen 1 jaar heeft gelopen 
omdat de inschatting is dat dit past bij de praktijksituatie. Voor nieuwe instroom wordt de 
aanname gedaan dat de uitkeringsduur zonder inzet van WorkFast 6 maanden zou zijn 
geweest. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van een gemiddeld uitkeringsbedrag 
WWB van € 14.750 dat in de 3de firap is aangegeven. Voor 2013 t/m het derde kwartaal 
kan dan de volgende aanname over de besparing op het I-deel gedaan worden: 
 
Tabel 4 besparing I-deel door WorkFast over 2013 t/m derde kwartaal 

Soort instroom WorkFast aantal klanten besparingsbedrag
Zittend bestand WWB 11 € 162.250
Nieuwe aanvragen WWB 180 € 1.327.500
TOTAAL 191 € 1.489.750

 
De totale geschatte besparing is over 2013 € 1.489.750 geweest. Deze besparing is een 
aanname voor de situatie als de 191 klanten niet zouden zijn uitgestroomd.  
 

 
 2. Resultaten Handhaving 2013 t/m 2de kwartaal  

Op moment van schrijven van dit document zijn de cijfers  t/m het 2de kwartaal bekend. 
De besparing die bij de handhaving rechtmatigheid is berekend in tabel 5 is het geschatte 
bedrag dat wordt bespaard nadat de uitkering is beëindigd (elke beëindigde uitkering telt 
maximaal 12 maanden mee). 
 
De besparing die in tabel 6 is opgenomen is het werkelijke bedrag aan opgelegde 
maatregelen. 
 
2.1 Resultaten handhaving rechtmatigheid 2013 t/m 2de kwartaal en 2012 t/m 2de kwartaal 
 
Tabel 5 resultaten handhaving rechtmatigheid 2013 

Periode Vastgesteld fraudebedrag  besparing
1e kwartaal 10.714,16 182.034,78
2e kwartaal 3.336,27 140.253,97
3e kwartaal 
4e kwartaal 
Totaal 14050,43 322.288,75

 
Over dezelfde periode in 2012 was het vastgestelde fraudebedrag € 1.855,96 en de 
fictieve besparing € 262.754.  
 
Resultaten handhaving doelmatigheid 
 
Tabel 6 resultaten handhaving doelmatigheid 2013 t/m 2e kwartaal 

Periode Aantal 
onderzoeken

Aantal financiële 
maatregelen

Besparing

1e kwartaal 218 35 17.617,25
2e kwartaal 131 29 4.595,71
3e kwartaal 
4e kwartaal 
Totaal 

 



Over de eerste twee kwartalen van 2012 waren er 52 financiële maatregelen opgelegd. 
Over dezelfde periode in 2013 zijn er al 64 financiële maatregelen opgelegd. 
Daartegenover staat dat er in 2013 ook al 42 onderzoeken meer zijn uitgevoerd. 
 


