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Op het Divosa Voorjaarscongres 
in Hengelo konden bezoekers zich 
buiten het theater ‘de maat laten 
nemen’; een ludieke manier om 
de Divosa Benchmark onder de 
aandacht te brengen.

Doe er je 
voordeel mee 

DIVOSA BENCHMARK
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Als je je vijand kent en je kent jezelf, hoef je niet bang te zijn voor het re-
sultaat van honderd gevechten, schreef de Chinese generaal Sun Tzu 500 
jaar voor Christus. Zie daar de essentie van benchmarking. Een bench-
mark helpt bij het vergelijken van de eigen prestaties met die van andere 
deelnemers. Met de Divosa Benchmark kunnen gemeenten van elkaar 
leren en zo proberen de kosten (per WWB-klant) omlaag te brengen.
TEKST: WENDY BRAANKER, BEELD: JOS STUART

 D
e Divosa Bench-
mark is sinds 1 april 
de opvolger van de 
Benchmarks WWB 
en Re-integratie. De 

nieuwe benchmark geeft gemeen-
ten nog sneller inzicht in de eigen 
prestaties wat betreft de in- en uit-
stroom van het aantal WWB-klanten, 
doorlooptijden van aanvragen zoals 
Bijzondere bijstand, het gemiddelde 
bedrag van nieuwe fraudegevallen 
en vele andere indicatoren. Steeds 
meer gemeenten tonen interesse om 
ermee aan de slag te gaan: de teller 
staat in de buurt van de tachtig. “Elke 
zichzelf respecterende gemeente zou 
eraan mee moeten doen”, zegt Henk 
Meijeren, adviseur bij Stimulansz 
en betrokken bij de opzet van de 
Benchmark.

VERBETERING
Een oplopende werkloosheid, meer 
mensen met een bijstandsuitkering 
en aanhoudende bezuinigen van de 
kant van de overheid. Voor gemeen-
ten wordt het steeds belangrijker om 
meer grip te krijgen op de kosten. 
“Dankzij de benchmark weet je waar 
je staat”, zegt Meijeren. “En je krijgt 
inzicht in waar verbeteringen moge-
lijk zijn.” Belangrijk, vindt hij. “Want 
is het niet vreemd dat bedrijven erop 
worden afgerekend als ze geen winst 
maken, terwijl gemeenten lange 
tijd kunnen doormodderen als ze 
slecht presteren?” “Het feit dat er 
verbeteringen mogelijk zijn en dat 
de kosten naar beneden kunnen, 

moet voldoende reden zijn om aan 
de benchmark deel te nemen.”

VIER VRAGEN
De nieuwe Divosa Benchmark is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met Stimulansz en BMC (voorheen 
SGBO). Een sprong terug in de 
tijd brengt ons naar 2000, het jaar 
waarin de eerste benchmark werd 
opgezet door advies- en accoun-
tantbureau KPMG in opdracht van 
de Taskforce Kwaliteit Bijstand, de 
voorloper van Stimulansz. “Er was 
dringende behoefte aan een methode 
om de prestaties van gemeenten te 
vergelijken.”
Meijeren schiet in de lach bij de 
vraag wat er in de loop der jaren aan 
de benchmark is toegevoegd. “Wat 
is weggelaten, zou een betere vraag 
zijn”,  zegt hij. “De eerste bench-
mark was een ingewikkeld instru-
ment met wel driehonderd vragen 
die handmatig moesten worden 
ingevuld.” Een jaar later werd het 
aantal vragen al teruggebracht naar 
honderd om vervolgens verder te 
zakken naar 24 vragen. Sinds dit jaar 
is het nog eenvoudiger; slechts vier 
vragen moeten worden ingevuld. 
De rest van de benodigde gegevens 
wordt opgediept uit de statistieken 
die gemeenten toch al elektronisch 
moeten aanleveren aan het CBS. 
“Dit is een aanzienlijke verbetering. 
Om deel te kunnen nemen hoeft 
een gemeente niet méér te doen dan 
maandelijks drie bestanden uploa-
den en paar vragen beantwoorden.”

Senior onderzoeker Carla Vianen 
van BMC voegt toe dat gemeenten 
dankzij de nieuwe werkwijze nu 
maandelijks over de benodigde data 
kunnen beschikken; dat was voor-
heen driemaandelijks. De verwer-
king van de gegevens is bovendien 
zo opgezet dat de data maar op één 
manier uitgelegd kunnen worden. 
“Geen onderling gesteggel meer over 
de interpretatie van de cijfers, geen 
discussies meer à la ‘Wat vul jij daar 
in?’”

KEUZE
Gemeenten kunnen kiezen uit een 
basismodule en verdiepende modu-
les WWB/Participatie. Zoals de naam 
al doet vermoeden biedt de verdie-
pende module gemeenten meer 
prestatie-indicatoren (ruim honderd) 
dan de basismodule. Ook kent de 
uitgebreide module meer moge-
lijkheden om de eigen prestaties te 
vergelijken met andere gemeenten. 
“Als je weet waar je staat, dan weet 
je ook waar je naartoe moet werken”, 
zegt Vianen. Meijeren benadrukt dat 
gemeenten met de benchmark in de 
hand veel sneller over belangrijke 
data beschikken dan wanneer ze 
wachten op cijfers van het CBS. “Met 
onze benchmark heb je ze binnen 
een paar weken in huis.”

 Kijk voor meer informatie over de Divosa    
      Benchmark op: 
      www.divosa.nl/divosa-benchmark
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DE BASISMODULE
bestaat uit de volgende onderwerpen:
• achtergrondkenmerken
• budgetten en uitgaven BUIG (bruto en netto)
• uitgaven Bijzondere bijstand
• omvang bestand (in- en uitstroom)
• gemiddelde prijs van de uitkering (bruto en netto)

DE VERDIEPENDE MODULE WWB/PARTICIPATIE 
bestaat uit onder meer:
• de onderwerpen uit de Basismodule
• redenen uitstroom
• aandeel klanten dat parttime werkt, de opgelegde ver-

plichting tot tegenprestatie
• kenmerken bestand: leeftijd, samenlevingsvorm en 

verblijfsduur in de bijstand
• aantal en resultaten re-integratievoorziening
• handhaving en fraude: debiteuren, incassoquote, omvang 

debiteuren, fraudequote, sanctiequote
• uitvoeringskosten per klant
• gemiddelde prijs uitkering, inclusief opbouw van de prijs
• kwaliteit: afgewezen aanvragen en bezwaarschiften, etc.

DE GROTE STAD: 
AMSTERDAM

Amsterdam heeft 800 duizend inwo-
ners en een bijstandsuitkeringsdicht-
heid van 9,6 procent; dat is hoger 
dan het landelijk gemiddelde. In de 
benchmark 2012 scoort de stad goed 
op het minimabeleid, de doorloop-
tijden van WWB-aanvragen en de 
doorlooptijd Bijzondere bijstand. Am-
sterdam denkt nog winst te kunnen 
halen op het gebied van fraude.

“Dat de benchmark er is, is van groot 
belang. Dat je met de gegevens die 
bijeengebracht zijn in overleg gaat 
met andere gemeenten, daarin zit 
‘m de winst”, zegt senior adviseur 
planning en control Loek Hillege 
van de Dienst Werk en Inkomen 
van de gemeente Amsterdam. “We 

DE MIDDELGROTE 
GEMEENTE: RIJSWIJK

Rijswijk telt net geen 50 duizend 
inwoners, van wie er ongeveer 1.200 
een bijstandsuitkering ontvangen; 
een relatief laag aantal vanwege de 
sterk vergrijsde bevolking. Rijswijk 
heeft een goede benchmarkscore 
op: budgetresultaat incassoquote en 
op de doorlooptijden van aanvragen 
WWB en Bijzondere bijstand. Rijswijk 
wil bereiken dat de benchmark (zo 
snel mogelijk) Haaglanden-breed 
wordt ingezet.

“We zijn een paar jaar geleden al 
begonnen met de benchmark omdat 
we wilden zien hoe andere gemeen-
ten presteerden, waar wij vervolgens 
ons voordeel mee wilden doen. Je 
kunt van anderen een hoop leren”, 
zegt Siem Bosma, beleidsmedewer-
ker informatievoorziening van de 
sociale dienst in Rijswijk. “De ont-
wikkelingen die je zelf meemaakt, 
herken je elders in het land en zo 
kun je best practices vinden.”
Kijken naar de gegevens van andere 

Zij gebruiken de 
benchmark  
DAAROM >>
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DE KLEINE(RE) 
GEMEENTE: 
TWENTERAND

Het Overijsselse Twenterand, in 
2001 ontstaan uit de samenvoeging 
van Den Ham en Vriezenveen, telt 
circa 34 duizend inwoners. Het 
percentage mensen met een bij-
standsuitkering is in deze gemeente 
ongeveer 3,9. Twenterand scoort 
goed op incassoquote, het tempo 
waarin bezwaarschriften worden 
afgehandeld en op doorlooptijden 
van BUIG-aanvragen (Wet bundeling 
uitkeringen inkomensvoorziening; 
voornamelijk voor WWB-klanten, 
klanten in een inrichting en kunste-
naars met een uitkering).

“Een schat aan informatie die in 
een soort black box verdween.” Zo 
omschrijft Henk Knapen, medewer-
ker bedrijfsvoering van de ge-
meente Twenterand, de hoeveelheid 
informatie die maandelijks naar het 
CBS werd gestuurd, maar waar de 
gemeente zelf niets mee deed. “Het 
idee dat je al die informatie zelf zou 
kunnen gebruiken kwam ongeveer 
tegelijkertijd op met de benchmark. 
Vandaar dat we eraan deelnemen.”
Dat het met de laatste versie van 
de benchmark nog makkelijker is 
geworden, noemt Knapen – niet 
verwonderlijk – een pre. “De 
benchmark wordt nu voor ruim 90 
procent gevuld met bestanden die 
we toch al naar het CBS sturen. Als 
het om informatie gaat die we zelf 
moeten ophoesten dan hebben we 
het over zoiets als ziekteverzuim en 
formatie.”
Mooi vindt Knapen dat Twenterand 
de eigen indicatoren kan vergelijken 
met gemeenten met een soortge-
lijke demografi e. “Het is een prima 
middel om jezelf te vergelijken met 
andere gemeenten om te zien in 
hoeverre je je eigen doelstellingen 
haalt of dat je moet bijsturen. Ik 
raad het alle gemeenten aan. Het 
kost weinig tijd.” *

overleggen met de drie andere grote 
gemeenten in de G4: Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht. Dat doen 
we al sinds de oude benchmark en 
dan kijken we vooral naar de in- en 
uitstroom WWB en natuurlijk naar 
de kosten per klant.”
Volgens Hillege vergelijkt Amster-
dam de uitkomsten van de bench-
mark vooral met die van Rotterdam. 
“Dan vragen wij ons af: Waarom 
doen zij het zo goed op bepaalde on-
derwerpen, zeg bijverdiensten, iets 
waarop wij tot voor kort niet zo goed 
scoorden.” Amsterdam wil beter 
dan voorheen kunnen achterhalen 
wanneer er bij klanten sprake is van 
bijverdiensten. Vervolgens kan het 
tot een verrekening komen, zodat de 
kosten van de uitkering omlaag kun-
nen. “Ik zie al verbetering in Amster-
dam. Over een tijdje wordt duidelijk 

of we dat vast kunnen houden en of 
er echt sprake is van vooruitgang. 
Dankzij de benchmark is het hoe 
dan ook inzichtelijker geworden.”
De Amsterdamse adviseur raadt de 
nieuwe Divosa Benchmark aan ‘met 
een paar mitsen en maren in mijn 
achterhoofd’. “Het is even wennen, 
vandaar.” Voor Hillege en zijn col-
lega’s is het een relatief nieuwe tool. 
Soms loopt de computer vast omdat 
het programma naar gegevens blijft 
zoeken die er niet zijn. Positief is hij 
vooral over de gebruikmaking van de 
standaardbestanden die gemeenten 
toch al naar het CBS sturen. “Voor-
heen konden verschillen ontstaan in 
de interpretatie van de gegevens. Ik 
verwacht dat dit probleem verleden 
tijd is.” *

gemeenten kan ook een geruststel-
lende uitwerking hebben. Bijvoor-
beeld: in Rijswijk lag het aantal 
WWB-aanvragen relatief laag in 
vergelijking met het landelijk gemid-
delde, tot er dit jaar plots sprake 
was van een fi kse toename. “Eerst 
was er de paniekreactie, vervolgens 
zagen we, dankzij de uitkomsten 
van de benchmark, dat het andere 
gemeenten ook zo verging. Weten 
dat je allemaal dezelfde ontwikke-
ling doormaakt, maakt het beter te 
verteren.” Bosma vertelt dat Alphen 
aan de Rijn, een van de benchmark-
deelnemers uit de regio, bij hem 
aanklopte met eveneens een vraag 
over een forse stijging van het aantal 
WWB-aanvragen. Aan de hand van 
vergelijkingsmateriaal uit de bench-
mark kon de Rijswijkse beleidsme-
dewerker laten zien dat Alphen 
meegaat in de landelijke trend.
Een punt van aandacht voor Rijswijk 
is het debiteurenbestand op vorde-
ringen, een van de indicatoren van 
de Divosa Benchmark. Uit vergelij-
kingsmateriaal uit de benchmark 
constateerde Rijswijk dat Helmond 

op dit punt goed scoort. “De aanpak 
waar Helmond succes mee heeft, 
is om mensen die nog vorderingen 
hebben uitstaan ’s avonds op te 
bellen. Dat betekent niet dat wij het 
ook meteen zo gaan aanpakken. Dat 
moet eerst intern besproken worden. 
Als gemeente moet je eerst je beleid 
aanpassen. Daar gaat tijd overheen.”
Praten met elkaar, met de uitkom-
sten van de benchmark paraat, 
is voor Rijswijk een belangrijke 
drijfveer om deel te nemen. De 
Zuid-Hollandse gemeente wil dit het 
liefst intensiveren en probeert ook 
andere gemeenten in het werkgebied 
van het Regionaal Platform Arbeids-
marktbeleid Haaglanden te verleiden 
tot deelname aan de verdiepende 
module. “Het is belangrijk om met 
z’n allen goed materiaal te hebben. 
Om samen die verdiepingsslag te 
maken. We willen dan eerst gaan 
bekijken hoe de ontwikkelingen 
binnen deze regio verlopen om die 
vervolgens af te zetten tegen andere 
gebieden. Het zou mooi zijn als 
meer RPA’s het zo zouden oppak-
ken.” *




