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Samenvatting 

Inleiding 

Berenschot deed in opdracht van Cedris, Divosa en de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzoek naar de 

ontwikkeling van het aantal nieuwe doelgroepen  en de toereikendheid van de budgetten, gegeven de 

uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de invoering van de Participatiewet. De uitkomsten van het onderzoek 

waren als volgt.  

Aantal mensen met begeleiding lager dan verwacht 

Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking dat door gemeenten wordt gerealiseerd is lager dan het 

verwachte aantal mensen (nieuwe doelgroepen) dat op grond van de Participatiewet beroep zou doen op 

ondersteuning door de gemeenten. Momenteel worden circa 26 duizend minder plekken voor de nieuwe 

doelgroep gerealiseerd dan het aantal waarmee werd gerekend bij de invoering van de Participatiewet. De 

omvang van de nieuwe doelgroep neemt verder toe, maar het verschil met de verwachtingen wordt bij het 

huidige tempo niet kleiner.  

Middelen voor begeleiding ontoereikend 

 Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is het budget voor de nieuwe doelgroep toereikend. Dat komt 

doordat aan minder mensen begeleiding wordt geboden dan oorspronkelijk verwacht en door het vrijvallen 

van de niet-bestede middelen voor de bonus nieuw beschut . Echter, in de komende jaren ontstaan naar 

verwachting wel tekorten. Dat komt doordat de beschikbare middelen minder snel toenemen dan het aantal 

mensen dat met begeleiding aan de slag gaat en door het verdwijnen van de bonus nieuw beschut. In 2021 

verwachten wij bij het huidige tempo van het realiseren van plekken voor nieuw beschut en LKS een 

omslagpunt. Er ontstaat in 2021 landelijk een tekort dat oploopt naar €45,8 mln. in 2023. Het verwachte 

tekort neemt daarna, bij het huidige tempo van nieuwe nieuw-beschut plekken en reguliere arbeidsplekken, 

elk jaar toe met circa €18 mln extra.  

 Ondanks dat op basis van de door het ministerie van SZW gehanteerde uitgangspunten, thans sprake is 

onderrealisatie van de verwachte uitgaven, heeft een aantal gemeenten nu al wel te maken met tekorten. 

Momenteel komen 87 gemeenten geld tekort. Dat aantal loopt op tot 224 in 2023 en wordt in de jaren 

daarna elk jaar groter.  

 De budgetten voor Participatie wijken op veel fronten af van de bedragen die zijn aangekondigd bij de 

invoering van de Participatiewet. Het is niet altijd duidelijk waarom. Dat geldt met name voor: het budget 

WWB-klassiek (het verschil is €37 mln in 2018 en gaat omlaag naar €19 mln in 2023), het budget voor 

begeleiding regulier (verschil loopt op tot 17 mln in 2023), het budget voor de doelgroep nieuw beschut (het 

verschil loopt op tot €21,8 mln in 2023) en het budget voor de groep voormalig Wajong (verschil is circa €5 

mln structureel).   

 Daarboven op komt dat de loon en prijsbijstelling die sinds 2015 jaarlijks is berekend op basis van de 

participatiemiddelen, vrijwel niet is toegekend aan de budgetten WWB-klassiek en de budgetten voor de 

nieuwe doelgroep. Het bedrag is vooral toegedeeld aan de Wsw. 

 In deze notitie hanteren we voor de gemiddelde kosten de uitgangspunten bij de invoering van de 

Participatiewet (met name €8500 voor begeleiding nieuw-beschut en €4.000 voor begeleiding regulier). Wij 

hebben niet onderzocht hoe die zich verhouden ten opzichte van de realisaties. Verschillende gemeenten 

plaatsen vraagtekens bij de juistheid van deze bedragen. Voor nieuw beschut is waarschijnlijk meer nodig dan 

€8500,- per persoon per jaar (mede daarom is t/m 2020 een bonus geïntroduceerd van €3.000,- per plek). 

Vanaf 2021 wordt het bedrag per persoon zelfs nog verlaagd naar €7200,- per persoon. Ten aanzien van de 
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begeleidingskosten voor begeleiding regulier van €4.000,- is minder inzicht in de toereikendheid. Daarvoor is 

onderzoek nodig.  

Onvoldoende middelen in het macrobudget bijstand 

 Gemeenten ontvangen in het bijstandsbudget middelen voor het betalen van uitkeringen en 

loonkostensubsidies. In het bijstandsbudget wordt rekening gehouden met de groeiende nieuwe doelgroep.  

 Het macrobudget is deels gebaseerd op de realisatie in het afgelopen jaar en deels op de verwachte 

ontwikkeling. In 2018 en in 2019 is rekening gehouden met andere aantallen dan geraamd bij de invoering 

van de Participatiewet. Bij de invoering van de Participatiewet was de verwachting dat de nieuwe doelgroep 

zou toenemen met respectievelijk 12 en 8 duizend personen. Er werd geld aan het macrobudget toegevoegd 

voor respectievelijk 11 en 5 duizend personen. Daardoor kregen gemeenten minder geld dan waar eerder van 

werd uitgegaan. Wij schatten in dat het gaat om respectievelijk €14 mln en €34 mln, dus in totaal €48 mln. 

Het is niet bekend waarom uit is gegaan van lagere aantallen. Voor de jaren 2015 t/m 2017 is onbekend met 

welke aantallen nieuwe doelgroepen in het macrobudget is gerekend.  

Perverse elementen in de financiering 

 Gemeenten ontvangen geld voor de loonkostensubsidies en de uitkeringen in het bijstandsbudget. Het 

bijstandsbudget is gebudgetteerd. Voor grote gemeenten wordt het budget verdeeld op basis van objectieve 

maatstaven (zoals het aantal minderheden, werkloosheid en aantal corporatiewoningen in de gemeente). 

Voor kleinere gemeenten wordt het budget geheel of gedeeltelijk verdeeld op basis van de historische 

uitgaven.  

 Voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen ontvangen gemeenten een vast budget dat elk jaar groter 

wordt. Het budget wordt verdeeld op basis van de (voormalige) wachtlijst Wsw en de instroom in de 

werkregeling Wajong. Met andere woorden, de verdeling is elk jaar gelijk. Op termijn wordt de verdeling 

herijkt.  

 Als gevolg van deze systematiek, zitten er perverse elementen in de financiering.. Gemeenten die weinig of 

niets doen, houden relatief veel geld over op het participatiebudget. Actieve kleine gemeenten ondervinden 

mogelijk financieel nadeel doordat besparingen op het bijstandsbudget worden afgeroomd, terwijl wel 

kosten worden gemaakt voor begeleiding. Dat betekent –los van de sociaal-maatschappelijke doelstelling– 

niet dat gemeenten niets moeten doen. De businesscase is – afhankelijk van de juiste organisatorische keuzes 

en sturing op bestandsniveau – desondanks positief.  

Cluster inkomen en participatie groeit mee met aantal loonkostensubsidies 

 Gemeenten ontvangen geld voor de uitvoering van de Participatiewet in het cluster inkomen en participatie 

in de algemene uitkering in het gemeentefonds. Naast de uitvoering is het cluster ook bedoeld voor de 

financiering van het minimabeleid, waaronder de bijzondere bijstand.  

 Landelijk bevat het cluster €2,4 mld, waarvan circa €1,5 mld (63% van het cluster) voor de uitvoering en €0,9 

mld (37% van het cluster) voor het minimabeleid.  

 Voor elke extra bijstandsgerechtigde of verstrekte loonkostensubsidie, ontvangt de gemeente €3.041,- extra  

in het cluster. Gemiddeld is er per bijstandsegerechtigde/LKS-er €3.429,- beschikbaar. Dat bedrag komt 

overeen met de werkelijke uitvoeringskosten in verschillende onderzoeken van onder meer Berenschot en 

AEF.  
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Aanbevelingen 

 Ga in gesprek met het Ministerie van SZW over de perverse effecten die zich nu voordoen in de financiering 

van de loonkostensubsidies (bijstandsbudget) en de begeleiding (participatiebudget). Zorg ervoor dat de 

financiële prikkel de goede kant op staat en dat dat middelen daarheen stromen, waar deze worden 

uitgegeven conform de uitgangspunten van de Participatiewet.   

 Houd het verwachte tekort op de participatiemiddelen vanaf 2021 in de gaten en maak afspraken met het 

Ministerie van SZW over de consequenties als het budget niet meer toereikend is.  

 Volg de ontwikkelingen van de aantallen en de budgetten nauwgezet. Ga na hoe die zich verhouden ten 

opzichte van de oorspronkelijke ramingen
1
. Maak afspraken met het ministerie van SZW wat de 

consequenties zijn als de realisaties afwijken van de verwachtingen.  

 Ga bij SZW na waardoor de verschillen tussen de huidige budgetten en de bij de invoering van de 

Participatiewet gehanteerde bedragen, worden verklaard (macrobudget bijstand en participatiebudgetten). 

 Vraag het ministerie van SZW nu en in de toekomst om goede onderbouwingen bij begrotingsmutaties.  

 Spreek met het ministerie van SZW af om onderzoek te doen naar de werkelijke kosten voor begeleiding van 

de nieuwe doelgroepen en om de beschikbare budgetten daar, indien nodig, op aan te passen (kortom: hoe 

verhouden de €4.000 en €8500/€7200 zich ten opzichte van de werkelijke kosten?).  

 Breng de constatering van de scheve verdeling van de participatiebudgetten (WWB-klassiek, nieuw beschut 

en LKS) in, in het overleg met de VNG en de rijksoverheid over de nieuwe verdeling van de budgetten vanaf 

2021.  

 

                                                           

1
 Wij gaan vooral uit van de ramingen die zijn opgenomen in  de memorie van toelichting bij de Participatiewet (Kamerstuk 

33161 nr 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 december 2013). Voor nieuw-beschut gaan we uit van de taakstelling.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd. Bij de invoering van de Participatiewet zijn ramingen gemaakt van het 

aantal mensen met een arbeidsbeperking. Ook zijn de budgetten voor de uitvoering bepaald. We zijn nu bijna vier 

jaar verder. De vraag is in hoeverre gemeenten erin slagen om de doelgroep aan de slag te krijgen. Ook is het de 

vraag in hoeverre de budgetten toereikend zijn en hoe de financieringssystematiek gemeenten ondersteunt bij 

het realiseren van de doelstellingen. Divosa, Cedris en de gemeenten ’s-Hertogenbosch gaven Berenschot 

opdracht om hiernaar onderzoek te doen.  

1.2 Vraagstelling 

 Onderzoek de relatie tussen de geraamde aantallen en uitgaven en de beschikbare budgetten van de nieuwe 

doelgroepen binnen de P-wet (meerjarig en structureel).  

 Wat zijn de budgettaire gevolgen voor gemeenten die er in slagen om voldoende mensen vanuit de nieuwe 

doelgroep aan de slag te krijgen?  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we een nadere beschrijving van de Participatiewet. In hoofdstuk 3 verkennen we het 

participatiebudget. We gaan na hoe de budgetten zich verhouden tot de uitgaven, zowel op landelijk als op 

gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 4 kijken we naar het bijstandsbudget. We onderzoeken het macrobudget en de 

verdeling. Ook gaan we na wat de gevolgen zijn van de systematiek bij de ondersteuning van mensen met een 

beperking. In hoofdstuk 5 gaan we in op het cluster Inkomen en Participatie dat bedoeld is voor de 

uitvoeringskosten en het minimabeleid. We sluiten de rapportage af met conclusies en aanbevelingen.  
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2. Algemeen 

2.1 Participatiewet 

Door de Participatiewet is de toegang tot de Wsw stopgezet. De Wajong is alleen nog toegankelijk voor mensen 

met een volledige en duurzame arbeidsbeperking. Alle nieuwe doelgroepen met een beperking die nog aan de 

slag kunnen, vallen onder de Participatiewet.  

De doelgroep waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, ontwikkelt zich volgens het patroon in de volgende 

grafiek. 

 

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de bijstand (groen). Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de Wsw. Door het stoppen van de instroom, neemt het aantal Wsw-ers geleidelijk af 

(oranje). Tegelijkertijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor het creëren van nieuw-beschutwerkplekken. Het 

aantal ontwikkelt zich grosso modo volgens de formule: drie (Wsw-ers) eruit, één nieuw-beschutter erin (blauw). 

Daarbovenop hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking te helpen die met 

ondersteuning bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen (geel en rood). 

2.2 Omvang doelgroepen 

De ramingen van de aantallen bij de memorie van toelichting bij de Participatiewet, zagen er als volgt uit.  

 

Toelichting:  

 Aantal WWB. Betreft de raming van het aantal bijstandsgerechtigden bij de invoering van de Participatiewet.  

 Resterend aantal Wsw-plekken. Betreft de raming van het aantal Wsw-ers. Het aantal gaat jaarlijks omlaag 

door het afsluiten van de toegang tot de Wsw.  

 Nieuwe doelgroep regulier werk (2/3. Voor de nieuwe doelgroep die met een loonkostensubsidie aan de slag 

kan bij reguliere werkgevers, komen er geleidelijk voor structureel ruim 60.000 plekken middelen beschikbaar. 

Het groeipad van dit aantal is jaarlijks gelijk aan 2/3e van de geraamde afbouw van het aantal Wsw-ers2.  

                                                           

2
 In de memorie van toelichting wordt met deze aantallen gerekend. Strikt genomen gaat het bij de Wsw niet om personen, 

maar om standaardeenheden. Het aantal standaardheden (SE) was bij de start van de Participatiewet gelijk aan 90.800. Het 

X 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struct

Aantal WWB 393 408 399 413 422 422 422 422 422 422 422

Wsw 91 88 83 78 74 70 68 66 63 60 0

Nieuwe doelgroep regulier (2/3) 2 5 8 12 14 15 17 19 20 61

Nieuwe doelgroep beschut (1/3) 1 3 4 6 7 8 8 9 10 30

Voormalig Wajong 4 11 19 26 30 34 37 41 45 135

Totaal volume 484 502 501 522 539 543 547 550 554 558 648
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 Nieuwe doelgroep beschut (1/3). Voor de nieuwe doelgroep met arbeidsvermogen, die niet aan de slag kan bij 

reguliere werkgevers, komen er geleidelijk voor structureel ruim 30.000 plekken middelen beschikbaar. Het 

groeipad van dit aantal is jaarlijks gelijk aan 1/3e van de geraamde afbouw van het aantal Wsw-ers 

 Vml Wajong. De toegang tot de Wajong wordt met ingang van 1 januari 2015 beperkt tot mensen die 

duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Daardoor neemt het aantal mensen in de Participatiewet dat 

voorheen beroep zou hebben gedaan op de Wajong, jaarlijks toe tot in totaal 135.000 extra mensen in de 

structurele situatie. In de meerjarencijfers is het aantal voormalig Wajongers gelijk aan 135.000 gedeeld door 

90.800 maal de som van het aantal nieuwe doelgroepen beschut en begeleidig regulier.  

2.3 Banenafspraak 

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners (werkgevers en werknemers) 

afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal 

gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector 

die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De 

banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector 

overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. 

De wet regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de 

banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het 

tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het 

aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de situatie 

wanneer deze quotumheffing er komt. 

De banenafspraak is belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen in de Participatiewet. Mensen met een 

arbeidsbeperking moeten zoveel mogelijk aan de slag bij reguliere werkgevers (inclusie). De banenafspraak moet 

dat mogelijk maken.  

Er zijn echter knelpunten in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Zo is het niet mogelijk om de 

inkoop van diensten correct mee te tellen bij de quotumregeling. Ook is het meetellen van inleenverbanden 

tijdens de quotumregeling (via de inleenadministratie) bewerkelijk. Daarom komt er een eenvoudiger systeem 

waarmee werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren voor de doelgroep en waarmee 

tegelijkertijd de administratieve lasten worden verminderd. Het wordt mogelijk gemaakt dat banen via inkoop van 

diensten meetellen bij de inkopende werkgever, waarbij de inleenadministratie overbodig wordt gemaakt. Ook wil 

het ministerie van SZW werkgevers belonen die méér dan het afgesproken aantal mensen met een 

arbeidsbeperking in dienst nemen. Tot slot wordt het onderscheid tussen overheid en markt voor wat betreft het 

aantal te realiseren plaatsen, opgeheven.  

  

                                                                                                                                                                                     

aantal personen 103.000. In de memorie van toelichting wordt gesproken over ‘werkplekken’ en ‘mensen’. Deze termen worden 

door elkaar gebruikt. 
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2.4 Financieringssystematiek 

De financieringsbronnen van de Participatiewet zijn uitgewerkt in de volgende tabel. 

Beschikbare budgetten Gemeentelijke uitgaven 

Bijstandsbudget  Bijstandsuitkeringen 

 Loonkostensubsidies 

Participatiebudget 

 WWB-klassiek
3
 

 Wsw 

 Begeleiding regulier
4
 

 Begeleiding nieuw beschut 

 Voormalig Wajong
5
 

 Re-integratiekosten 

 Loonkosten en overige kosten Wsw 

 Plaatsing en begeleiding nieuwe 

doelgroepen 

 

Algemene uitkering gemeentefonds  

 Cluster inkomen en participatie 

 Uitvoeringskosten sociale dienst 

 Minimabeleid 

 

Toelichting: 

 Bijstandsbudget. In het bijstandsbudget zijn middelen opgenomen voor het betalen van de 

bijstandsuitkeringen en voor het betalen van de loonkostensubsidies. De hoogte van de loonkostensubsidies 

is bepaald op basis van de in de wet voorgeschreven methodiek voor loonwaardebepaling. Het gaat zowel 

om de doelgroep nieuw beschut als om de doelgroep die met een loonkostensubsidie aan de slag is bij 

reguliere werkgevers.  

 Participatiebudget. Het participatiebudget is onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein. Het 

participatiebudget bestaat uit verschillende onderdelen. In het hoofdstuk hierna geven we een nadere 

toelichting op deze onderdelen. De middelen zijn bestemd voor het re-integreren, plaatsen en begeleiden op 

werkplekken van de doelgroep die onder de Participatiewet valt. De Wsw-middelen zijn – naast eventuele 

inzet van eigen middelen door de gemeente en opbrengsten uit productieactiviteiten – bedoeld voor het 

financieren van de Wsw-loonkosten en de bedrijfskosten van sw-bedrijven.  

 Cluster Inkomen en Participatie in de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het Cluster is bedoeld voor de 

financiering van de taken op het gebied van inkomensdienstverlening, diverse taken op het gebied van re-

integratie en participatie (zowel bestaande als nieuwe doelgroepen) en taken op het gebied van 

minimabeleid (waaronder minimabeleid, apparaatslasten kwijtschelding en schuldhulpverlening). De 

middelen voor re-integratie die vanuit het participatiebudget worden overgeheveld naar de algemene 

uitkering in het gemeentefonds, worden eveneens in dit cluster geplaatst.  

                                                           

3
 Vanaf 2019 naar de algemene uitkering in het gemeentefonds. De middelen zijn dan niet langer geoormerkt. De middelen zijn 

vrij besteedbaar (net zo als nu, in de integratie-uitkering sociaal domein)  
4
 Voornemen van het Rijk is om dit budget vanaf 2020 naar de algemene uitkering in het gemeentefonds over te hevelen.  

5
 idem 
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Box: integratie- en decentralisatie-uitkeringen 

De participatiebudgetten konden in 2015 vanwege de gehanteerde systematiek in de algemene uitkering, niet direct in de 

algemene uitkering in het gemeentefonds worden opgenomen. Daarom werd de integratie-uitkering toegepast. Een integratie-

uitkering heeft een eigen verdeelsystematiek en een eigen normering voor het macrobudget, die afwijken van de systematiek 

van de algemene uitkering. Feitelijk is de integratie-uitkering een soort voorportaal naar de algemene uitkering. Deze uitkering 

voorziet in een geleidelijke overgang van specifieke uitkeringen naar de algemene uitkering. In 2019 wordt het onderdeel WWB-

klassiek overgeheveld. Het voornemen is om in 2020 de bedragen voor de nieuwe doelgroepen (begeleiding regulier plus 

voormalig Wajong) over te hevelen.  

Naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering bestaat ook de decentralisatie-uitkering. De budgetten voor de Wsw en 

nieuw beschut – die nu nog in de integratie-uitkering sociaal domein zitten en die niet overgaan naar de algemene uitkering in 

het gemeentefonds - gaan naar een decentralisatie-uitkering. Deze uitkering is nodig voor de kabinetsdoelstelling om het aantal 

specifieke uitkeringen te verminderen De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de 

regels van de verdeling van de algemene uitkering. Anders dan bij de integratie-uitkering, is de decentralisatie-uitkering niet per 

se bedoeld als voorportaal naar de algemene uitkering. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke 

uitkeringen, ook als de overhevelingstermijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts 

tijdelijk beschikbaar zijn, zoals de tijdelijke bonus nieuw beschut van €3.000 per plek. 
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3. Participatiebudget 

3.1 Inleiding 

Hierna analyseren we de verschillende budgetonderdelen van het participatiebudget. Eerst geven we aan hoe het 

participatiebudget is opgebouwd. Vervolgens gaan we in op het re-integratiebudget voor WWB-klassiek, de Wsw, 

de begeleiding van de nieuwe doelgroep regulier, de doelgroep nieuw-beschut en voormalig Wajong. Tot slot 

staan we stil bij de verhouding tussen de Participatiewet en de Banenafspraak.  

3.2 Algemeen 

De volgende tabel laat het participatiebudget zien, uitgesplitst naar de verschillende onderdelen
6
. De budgetten 

tot en met 2018 zijn realisaties. De budgetten van 2019 tot en met 2023 zijn de standen in de septembercirculaire 

2018. De structurele bedragen zijn overgenomen uit de memorie van toelichting bij de Participatiewet.  

 

Nadere toelichting:  

 WWB-klassiek. Het betreft hier de middelen die voorheen voor re-integratie beschikbaar waren in het kader 

van de Wet werk en bijstand. Door bezuinigingen ging het budget tot en met 2018 omlaag. Het budget is 

vanaf 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds. Opvallend is dat het budget 

jaarlijks weer omhoog gaat. Wij vermoeden dat dat te maken heeft met de systematiek van het 

gemeentefonds. Er is bij de meicirculaire 2018 €513 mln. structureel in de algemene uitkering in het 

gemeentefonds geplaatst. We gaan ervan uit dat het budget dat aan WWB-klassiek kan worden toegerekend, 

na 2023 gelijk blijft.  

 Wsw. De middelen voor de Wsw zijn volledig overgegaan naar het participatiebudget in het kader van de 

Participatiewet. Het totale bedrag voor deze groep gaat jaarlijks omlaag: enerzijds is sprake van een 

efficiencykorting, waardoor het budget tot en met 2020 elk jaar extra omlaag gaat, €500,- per Wsw-er 

(prijseffect). Anderzijds gaat het volume Wsw jaarlijks omlaag, waardoor het totaal budget daalt (volume-

effect). Vanaf 2021 is alleen nog sprake van een volume-effect. Uiteindelijk is het budget, als alle Wsw-ers zijn 

uitgestroomd, gelijk aan nul.  

 Begeleiding regulier. Het betreft middelen voor de plaatsing en begeleiding van arbeidsbeperkten bij 

reguliere werkgevers. Dit bedrag gaat elk jaar omhoog naar rato van de aantallen waarmee in de 

Participatiewet is gerekend. Per persoon is in de memorie van toelichting uitgegaan van €4.000,-. We gaan 

ervan uit dat het bedrag in de structurele situatie gelijk is aan het bedrag dat is aangekondigd in de memorie 

van toelichting bij de Participatiewet (€243 mln.) 

 Nieuw beschut. Het betreft middelen voor de plaatsing en begeleiding van de doelgroep nieuw beschut. Dit 

bedrag gaat elk jaar omhoog naar rato van de aantallen waarmee in de Participatiewet is gerekend. Per 

                                                           

6
 Zoals eerder aangegeven zit het WWB-klassiek budget vanaf 2019 niet meer in de integratie-uitkering sociaal domein, maar is 

het onderdeel van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het voornemen is om de budgetten voor de onderdelen 

‘begeleiding regulier’ en ‘voormalig Wajong’ vanaf 2020 over te hevelen naar de algemene uitkering.  

mln € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struct.

WWB klassiek 595 559 523 511 512 519 521 525 530 530

Wsw 2.274 2.143 2.023 1.921 1.800 1.693 1.638 1.578 1.520 0

Begeleiding regulier 3 14 29 40 41 47 48 54 60 243

Nieuw beschut 3 15 31 43 44 50 52 57 63 260

Bonus nieuw beschut 0 0 1 4 21 26 0 0 0 0

Vml Wajong 8 16 29 40 45 47 50 52 54 111

Totaal participatie 2.882 2.747 2.637 2.559 2.463 2.383 2.308 2.267 2.227 1.144
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persoon is in de memorie van toelichting uitgegaan van €8.500,-. We gaan ervan uit dat het bedrag in de 

structurele situatie gelijk is aan het bedrag dat in de memorie van toelichting bij de Participatiewet is 

aangekondigd (€260 mln.).  

 Bonus nieuw beschut. Omdat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken achterbleef bij de verwachtingen, 

zijn er tot en met 2020 extra middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren beschut werkplekken te 

realiseren. Gemeenten ontvangen een bonus van €3.000,- per gerealiseerde werkplek. Het doel van de bonus 

is om gemeenten te stimuleren daadwerkelijk beschut werkplekken te realiseren en in stand te houden.  

 Voormalig Wajong. Het extra aantal mensen dat voorheen een uitkering zou krijgen op basis van de Wajong, 

maar nu tot de doelgroep Participatiewet behoort, noemen we de groep ‘voormalig Wajong’. Voor de re-

integratie van deze groep hevelt de regering vanaf 2015 (budgettair neutraal) middelen over vanuit het re-

integratiebudget Wajong van het UWV. Deze toevoeging loopt volgens de cijfers in de memorie van 

toelichting bij de Participatiewet geleidelijk op tot 111 miljoen structureel. 

3.3 WWB-klassiek 

3.3.1  Inleiding  

Het re-integratiebudget voor de groep WWB-klassiek correspondeert met het groene vlak in het volgende 

diagram.  

 

De Wet werk en bijstand werd in 2004 ingevoerd. Naast het budget voor de bijstandsuitkeringen, ontvingen 

gemeenten een budget voor de re-integratie. In 2010 was er nog €1,9 mld. beschikbaar. Door forse 

onderuitputting op het budget en doordat de effectiviteit niet kon worden aangetoond, is er in de afgelopen jaren 

fors op dit budget bezuinigd. Het budget is over de jaren teruggebracht tot €530 mln. structureel (bijna 3/4
e
 eraf).  

3.3.2  Algemene uitkering in het gemeentefonds 

Onder de WWB werd het re-integratiebudget WWB-klassiek door het Ministerie van SZW verstrekt aan de 

gemeenten. In 2015 werd het re-integratiebudget WWB-klassiek opgenomen in de integratie-uitkering sociaal 

domein. Vanaf 2019 wordt het budget opgenomen in de algemene uitkering in het gemeentefonds.  

3.3.3  Omvang budget 

De omvang van het budget is opgenomen in de volgende tabel. We vergelijken de bedragen die zijn 

aangekondigd in de memorie van toelichting bij de Participatiewet met de bedragen die vanaf 2015 zijn verstrekt 

en die zijn aangekondigd in de septembercirculaire 2018.  

 

mln € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struct.

September-circulaire 2018 595 559 523 511 512 519 521 525 530 530

MvT Participatiewet 638 598 560 548 548 548 548 548 548 548

Verschil -43 -39 -37 -37 -36 -29 -27 -23 -18 -18

De klassieke doelgroep WWB. 

Aantal is voor de inzichtelijkheid 

van de grafiek constant 

verondersteld. De werkelijkheid is 

natuurlijk anders.  
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Het budget is lager dan aangekondigd in de memorie van toelichting bij de Participatiewet. Het is niet duidelijk 

wat hiervoor de verklaring is.  

3.3.4  Verdeling 

De verdeling van deze middelen vindt vooral plaats op basis van de factoren bijstandsontvangers, lager 

opgeleiden en bereikbare banen (aantal banen binnen acceptabele reistijd als aandeel van de beroepsbevolking). 

De andere twee factoren zijn gemiddelde re-integratie-uitgaven per inwoner en de totale doelgroep. De 

verdeelfactor bereikbare banen is relatief gunstig voor de gemeenten met een zwakke regionale arbeidsmarkt.  

De verdeling van deze middelen werkt als volgt: Iedere gemeente krijgt eerst een bedrag dat gelijk is aan de 

gemiddelde re-integratie-uitgaven per inwoner van 15 tot en met 64 jaar. Vervolgens wordt per verdeelmaatstaf 

bepaald of de gemeente positief of negatief afwijkt van de gemiddelde score op die maatstaf. Als een gemeente 

bijvoorbeeld meer bijstandsgerechtigden of minder bereikbare banen heeft dan gemiddeld, dan ontvangt deze 

gemeente extra middelen. Als de gemeente juist minder bijstandsgerechtigden of meer bereikbare banen heeft 

dan gemiddeld, dan gaat er wat van de middelen af. Dit geeft het budgetaandeel per gemeente. Door dit aandeel 

te vermenigvuldigen met het macrobudget wordt het gemeentelijk budget bepaald. Het model bevat de volgende 

maatstaven:  

 gemiddelde re-integratie-uitgaven per inwoner; 

 omvang totale doelgroep (inwoners 15–64 jaar – werkenden – WW/AO-uitkering – studenten); 

 bijstandsontvangers (vertraagd t-2, peilmoment 1 januari); 

 lager opgeleiden (t/m lager beroepsonderwijs); 

 bereikbare banen (aantal banen binnen acceptabele reistijd, gedeeld door beroepsbevolking). 

Dat betekent dat gemeenten met een relatief grote doelgroep, veel bijstandsgerechtigden, veel lager opgeleiden 

en weinig bereikbare banen een relatief hoger budget ontvangen dan andere gemeenten. Gemeenten ontvangen 

dus verschillende bedragen per bijstandsgerechtigde. Een gemeente met meer problematiek ontvangt meer 

budget per bijstandsgerechtigde dan een gemeente met weinig problematiek.  

De volgende tabel laat de verschillen tussen gemeenten zien.  

 

Gemiddeld ontvangen gemeenten €1.174,- per bijstandsgerechtigde. We zien dat het laagste bedrag dat een 

gemeente per bijstandsgerechtigde ontvangt, gelijk is aan €209,- per bijstandsgerechtigde. Het hoogste bedrag is 

€1.648,-. Voorts zien we dat de 25% gemeenten met de laagste bedragen per bijstandsgerechtigde, gemiddeld 

€321,- per bijstandsgerechtigde ontvangen. De 25% gemeenten met het hoogste bedrag per 

bijstandsgerechtigde, ontvangen gemiddeld €1.314,- per bijstandsgerechtigde.  

De vraag is of de verschillen tussen de budgetten per bijstandsgerechtigde rechtvaardig zijn. Uitgangspunt is dat 

gemeenten budget ontvangen dat aansluit bij de objectiveerbare kosten.  

Het lijkt verdedigbaar dat gemeenten met een bepaald profiel van het uitkeringsbestand en een bepaalde situatie 

op de arbeidsmarkt een ander budget per bijstandsgerechtigde ontvangen dan andere gemeenten. De vraag is 

echter of de kosten daadwerkelijk objectiveerbaar zijn. De werkelijke kosten zijn thans vooral een afgeleide van de 

hoogte van het beschikbare budget. Dat leidt tot een kip-ei-vraagstuk: Zijn de kosten zo hoog omdat er een hoog 

0-25% 321€       

25%-50% 503€       

50%-75% 915€       

75%-100% 1.314€     

Minimum 209€       

Maximum 1.648€     

Rekenkundig gemiddelde 765€       

Gewogen gemiddelde 1.174€     
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budget beschikbaar is of is het hoge budget een uitvloeisel van de werkelijke kosten in het verleden? Voor 2021 

zullen de verdeelmaatstaven worden herijkt. Naast objectivering moeten ook keuzes worden gemaakt. Belangrijk 

is dat keuzes en afwegingen expliciet worden. 

3.3.5  Wat valt op?  

 Het budget is vrij besteedbaar. De middelen zijn bedoeld voor de ondersteuning van werkzoekenden die 

afhankelijk zijn van een bijstandsgerelateerde uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ). Per bijstandsgerechtigde is er 

€1.174,- beschikbaar. Het bedrag is tussen de gemeenten verschillend (varieert van €209,- tot €1.648,- per 

bijstandsgerechtigde). Het bedrag is relatief laag. Als we uitgaan van €3.000,- re-integratiekosten per 

persoon, betekent dat dat gemiddeld ruim 1/3
e
 van het totale bestand kan worden ondersteund. Het 

onderzoek naar nieuwe verdeelmaatstaven vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Naast objectivering van de 

kosten zullen ook keuzes moeten worden gemaakt.  

 Het valt op dat het budget lager is dan bij de memorie van toelichting bij de Participatiewet aangekondigd. In 

2016 is het verschil €39 mln. In de jaren daarna wordt het verschil kleiner. Mogelijk is er een goede verklaring 

voor het verschil. Maar, het is onduidelijk waarom het budget met dat bedrag structureel is verlaagd.  

3.4 Wsw 

3.4.1  Inleiding 

Het Wsw-budget is onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein. Het budget correspondeert met de 

aantallen in het oranje vlak in het volgende diagram.  

 

De rijksoverheid is niet voornemens om dit budget over te hevelen naar de algemene uitkering in het 

gemeentefonds. Het macrobudget Wsw staat meerjarig vast en volgt de bij memorie van toelichting bij de 

Participatiewet geraamde aantallen Wsw-ers. Met andere woorden, het macrobudget is en blijft op basis van de 

voorspèlde aantallen. Het macrobudget wordt verdeeld op basis van het verwacht aantal Wsw-ers (dat is aantal t-

1 gecorrigeerd voor het berekend natuurlijk verloop/afname). Er vindt geen nacalculatie plaats. Door verschillen 

tussen de geraamde en de werkelijke ontwikkeling, kunnen de bedragen per Wsw-er tussen gemeenten iets 

verschillen.  

3.4.2  Efficiency-korting en loon-prijs-compensatie 

Er wordt een efficiency-korting doorgevoerd. Jaarlijks gaat het budget nominaal met circa €500,- per Wsw-er 

omlaag. De laatste tranche wordt doorgevoerd in 2020. Daar staat tegenover dat de loon- en prijsbijstelling voor 

de integratie-uitkering sociaal domein participatie jaarlijks in zijn geheel wordt toegevoegd aan het onderdeel 

Wsw (oude stijl).  

Hierdoor is het budget in 2018 sinds de invoering van de Participatiewet gestegen van €1.759 mln. naar €1.921 

mln, een verschil van €162 mln. Dat betekent dat er feitelijk overcompensatie plaatsvindt (reëel komt er bij de 

Wsw meer geld bij dan gerechtvaardigd door de door het rijk gehanteerde systematiek voor loon- en 

Het budget Wsw 

correspondeert met de 

aantallen in het oranje vlak. 



59540 – vertrouwelijk 17 

 

  

prijsbijstellingen
7
). Echter, dat gaat wel ten koste van de andere budgetten binnen het participatie-deel van de 

integratie-uitkering sociaal domein. Kortom, de efficiencykorting wordt (deels) gedempt door geld te verschuiven 

van de overige participatiebudgetten naar de Wsw: vestzak broekzak dus.  

3.4.3  Budgetten en volume 

 

In de bovenstaande tabel zien we de ontwikkeling van het budget en de verwachte en gerealiseerde landelijke 

Wsw-volumes. We zien dat het volume iets minder snel lijkt te dalen dan landelijk verwacht. We zien dat het 

volume dat relevant is voor het budget sneller omlaag gaat dan de gerealiseerde en thans verwachte volumes. Dat 

leidt ertoe dat het bedrag per Wsw-er weer wat lager is dan op basis van het voor het budget relevante volume 

(€25.355 respectievelijk €26.105).  

3.4.4  Budgetten en uitgaven 

De uitgaven van gemeenten/sw-bedrijven zijn hoger dan de beschikbare budgetten. In de Thermometer Wsw is 

vastgesteld dat gemeenten/sw-bedrijven niet in staat zullen zijn om de efficiencykorting op te vangen. De 

werkelijke uitgaven per gemeente kunnen tussen de gemeenten aanzienlijk verschillen. Deze conclusies worden 

onderkend door het Ministerie van SZW. Er komt echter geen extra specifieke aanvulling, gericht op het verhogen 

van het Wsw-budget. Het Ministerie van SZW geeft aan dat de tekorten moeten worden opgevangen vanuit het 

accres.  

3.4.5  Verdeling 

De verdeling van het macrobudget gaat naar rato van het aantal Wsw-ers. Doordat de Wsw-dichtheid tussen 

gemeenten verschilt, wordt de bezuiniging onevenredig verdeeld. Immers, de totale korting is afhankelijk van het 

aantal Wsw-ers. De efficiencykorting per Wsw-er is €3.000,-. Naar mate een gemeente meer Wsw-ers (per 1.000 

inwoners) heeft, is de totale korting (per inwoner) dus groter.  

In de volgende grafiek laten we de totale korting per inwoner zien
8
.  

 

We zien 50 gemeenten met een effectieve korting kleiner dan €5,- per inwoner. 121 Gemeenten hebben een 

effectieve korting tussen de €5,- en €10,- per inwoner. We zien dat 41 gemeenten een effectief tekort hebben van 

meer dan €20,- per inwoner.  

                                                           

7
 Het is niet bekend of dat voor komende jaren ook gaat gebeuren.  

8
 De horizontale as geeft per kolom de maximale waarde aan van het interval. We werken met een interval van €5,- per inwoner.  

€M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budget Wsw (X €1000,) 2.273.562 2.142.637 2.023.065 1.921.328 1.800.068 1.692.969 1.637.625 1.578.427

Voor budget relevant volume Wsw 88.300 83.300 78.300 73.600 70.400 68.000 65.600 63.100

Budget per voor budget relevante Wsw-er (€/SE) 25.748 25.722 25.837 26.105 25.569 24.897 24.964 25.015

Verwacht volume o.b.v. mei-circulaire 87.549 83.014 78.613 75.778 72.180 68.990 65.776 62.552

Budget per Wsw-er (€/SE) 25.969 25.811 25.735 25.355 24.939 24.539 24.897 25.234
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Gemiddeld is de korting gelijk aan €12,05 per inwoner. Voorts zien we dat de 25% gemeenten met de grootste 

effectieve korting (= gemeenten met de hoogste Wsw-dichtheid), gemiddeld een korting krijgen van €22,19 per 

inwoner en de 25% gemeenten met het laagste bedrag (= gemeenten met de laagste Wsw-dichtheid) een korting 

van €4,52 per inwoner.  

3.5 Nieuwe doelgroep begeleiding regulier 

In plaats van de Wsw-ers komt de nieuwe doelgroep. Voor de groep begeleiding regulier (de groep die met 

begeleiding en/of ondersteuning aan de slag kan bij reguliere werkgevers) geldt de verhouding drie Wsw-ers 

eruit, twee begeleiding regulier erin. Dit leidt in het volgende diagram tot de doelgroep begeleiding regulier in 

het gele vlak.  

 

De middelen voor de doelgroep bestaan uit geld voor de loonkostensubsidies en middelen voor de plaatsing en 

begeleiding. De loonkostensubsidies zijn opgenomen in het bijstandsbudget. Daar gaan we later op in. De 

middelen voor plaatsing en begeleiding zitten in het participatiebudget. Macro gaat het om een bedrag oplopend 

tot ruim 243 miljoen structureel per jaar voor regulier werk. Gemiddeld wordt een bedrag toegevoegd van 

€4.000,- per jaar voor ruim 60 duizend mensen.  

In de volgende tabel laten we de beschikbare bedragen zien zoals aangekondigd in de memorie van toelichting 

bij de Participatiewet en de bedragen conform de stand in de septembercirculaire 2018. Deze bedragen zetten we 

af tegen de aantallen waarmee is gerekend in de memorie van toelichting.  

 

  

€ per inwoner

0-25% 22,19

25%-50% 12,99

50%-75% 8,62

75%-100% 4,52

Minimum 0

Maximum 52,03

Gemiddelde 12,05

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struct

a Budget memorie van toelichting (mln €) 5,0 17,0 31,0 43,0 49,7 56,3 63,0 69,6 76,8 243,0

b Aantal memorie van toelichting (x 1000) 1,7 5,0 8,3 11,5 13,6 15,2 16,8 18,5 20,4 60,5

c Bedrag per persoon memorie van toelichting (a:b; €) 2.941 3.400 3.735 3.739 3.643 3.697 3.741 3.764 3.764 4.017

d Budget septembercirculaire 2018 (mln €) 2,7 14,3 29,5 40,4 41,1 47,3 48,5 54,0 59,5 243,0

e Aantal memorie van toelichting (x 1000) 1,7 5,0 8,3 11,5 13,6 15,2 16,8 18,5 20,4 60,5

f Bedrag per persoon septembercirculaire 2018 (d:e; €) 1.563 2.859 3.553 3.514 3.015 3.105 2.880 2.919 2.919 4.017

g Verschil in budget (d-a; mln €) -2,3 -2,7 -1,5 -2,6 -8,6 -9,0 -14,5 -15,6 -17,2 0,0

h Verschil in bedrag per persoon (f-c; €) -1.378 -541 -182 -225 -628 -592 -862 -845 -845 0

Nieuwe doelgroep begeleiding 

regulier, volgens de formule 3 Wsw-

ers er uit, 2 nieuwe doelgroepers er 

in. Per (geraamde) nieuwe 

doelgroeper is circa €4K per persoon 

beschikbaar. In de structurele 

situatie bestaat deze groep uit circa 

60K personen.  
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Wat valt op?  

a. Budget memorie van toelichting (mln. €). Deze bedragen zijn gelijk aan de stand bij de memorie van 

toelichting op de Participatiewet.  

b. Aantal memorie van toelichting (x 1.000). De aantallen zijn voor de jaren tot en met 2018 en voor de 

structurele situatie overgenomen uit de memorie van toelichting. Voor de jaren 2019 tot en met 2023 hebben 

we een berekening gemaakt op basis van de geraamde ontwikkeling van het aantal Wsw-ers (bron: 

Thermometer Wsw, Berenschot, 2017) 

c. Bedrag per persoon memorie van toelichting (€). Door het budget te delen door de geraamde aantallen 

ontstaat het beschikbare budget per persoon. Het valt op dat de bedragen per persoon tot en met 2018 lager 

zijn dan €4.000,-. Mogelijk komt dat doordat rekening wordt gehouden met de oploop in het bestand. De 

aantallen zijn standen ultimo het jaar. Het gemiddelde aantal in een jaar is daardoor lager.  

d. Budget septembercirculaire 2018 (mln. €). De budgetten zijn sinds de invoering van de Participatiewet 

bijgesteld. Een belangrijke reden is het centraal laten uitvoeren van de no risk-polis door UWV. We gaan 

ervan uit dat het bedrag in de structurele situatie gelijk is aan het bedrag in de structurele situatie bij de 

memorie van toelichting. Voor zover we konden nagaan heeft alleen in 2015 een loon- en prijsbijstelling 

plaatsgevonden. In de andere jaren vond geen loon- en prijsbijstelling plaats op dit budget. 

Box: Structureel maken van de no-risk polis voor werknemers in beschut werk 

De tijdelijke no risk polis voor werknemers die werken met loonkostensubsidie en voor werknemers die beschut werken is met 

ingang van 2021 structureel gemaakt (Kamerstukken 2016-2017, 34514, nr. 8). De no-risk polis wordt rechtstreeks door het Rijk 

gefinancierd en door UWV uitgevoerd. Dit is budgetneutraal vormgegeven door de benodigde middelen uit het 

Participatiebudget uit te nemen voor de nieuwe doelgroep (onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD)). Voor 

het inkomensdeel is vanaf 2021 ook geld uitgenomen, omdat de gemeente dankzij de no-risk polis bij ziekte de 

loonkostensubsidie niet hoeft door te betalen. 

Wat betreft de hoogte van de uitname geldt, dat het ten tijde van het wetsvoorstel nog onzeker was in welke mate de uitgaven 

zich zouden voordoen. Om die reden is in juli 2017 een rekenregel afgesproken met de VNG. Deze houdt in dat in het voorjaar 

van 2021 de ramingen van de uitgaven in 2021 tot en met 2025 herijkt worden op basis van de realisaties van 2019 en 2020. Het 

gaat om de gerealiseerde uitgaven no-riskpolis, afkomstig van UWV en de gemiddelde loonwaarde, afkomstig van de Statistiek 

Reintegratie Gemeenten. Na deze vijf jaar wordt een nieuwe raming gemaakt. 

e. Aantal memorie van toelichting (x 1.000). We hanteren dezelfde aantallen zoals bij de memorie van 

toelichting. 

f. Bedrag per persoon septembercirculaire 2018 (€). We berekenen de nieuwe budgetten per persoon, uitgaand 

van het aantal personen begeleiding regulier waarmee in de memorie van toelichting rekening is gehouden.  

g. Verschil in budget (mln. €). We zien dat de totale budgetten voor de groep begeleiding regulier lager zijn dan 

opgenomen in de memorie van toelichting bij de Participatiewet. Het verschil loopt op tot 17,2 mln. in 2023. 

Zoals hiervoor aangegeven, hangt deze neerwaartse bijstelling vooral samen met het overhevelen van de 

uitvoering van de no risk-polis naar het UWV.  

h. Verschil in bedrag per persoon (€). In de memorie van toelichting is gerekend met een bedrag van €4.000,- per 

persoon voor begeleiding. We zien dat het bedrag per persoon door de neerwaartse bijstelling flink omlaag is 

gegaan. In 2023 is het bedrag waarmee rekening wordt gehouden €2.919,- per persoon. Dat was €3.764,-. Het 

verschil is bijna 25%. De vraag komt op waardoor de begeleidingsvergoeding omlaag is gegaan met het 

centraliseren van de no risk-polis. Met de invoering van de Participatiewet was reeds €2 mln. beschikbaar in 
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2015, oplopend tot 14 mln. in 2022 voor de no risk-polis. Naast het terugdraaien van dit bedrag is er ook 

bezuinigd op de middelen voor begeleiding regulier.  

Daarnaast valt op dat de verschillen tussen de bedragen per persoon relatief laag zijn in 2017 en 2018. Dat 

komt doordat de middelen voor de bonus nieuw beschut, die niet door het Ministerie van SZW zijn 

uitgekeerd, overgeheveld worden naar de middelen voor begeleiding regulier.  

De volgende grafiek laat meerjarig het beschikbare budget voor begeleiding regulier zien. Het verschil tussen 

memorie van toelichting en de septembercirculaire 2018 is tot en met 2018 beperkt. We zien een knik in de 

grafiek in 2019. Vervolgens zien we dat het verschil met het oorspronkelijk beschikbare bedrag steeds groter 

wordt.  

 

3.6 Nieuwe doelgroep beschut 

Voor de doelgroep nieuw beschut is de rekenregel 3 Wsw-ers eruit, 1 nieuw-beschutter erin. Dat leidt in het 

volgende diagram tot de doelgroep nieuw beschut in het blauwe vlak  

 

De middelen voor de doelgroep bestaan uit geld voor de loonkostensubsidies en middelen voor de plaatsing en 

begeleiding. De loonkostensubsidies zijn opgenomen in het bijstandsbudget. Daar gaan we later op in. De 

middelen voor plaatsing en begeleiding zitten in het participatiebudget. Macro gaat het om een bedrag oplopend 

tot ruim €260 miljoen structureel per jaar voor beschut werk. Gemiddeld wordt een bedrag toegevoegd van 

€8.500,- euro per jaar voor ruim 30 duizend mensen. 

Voor de nieuwe doelgroep beschut, 

rekent ministerie van SZW met de 

verhouding 3 Wsw-ers er uit, 1 

nieuw-beschutter er in. Per 

(geraamde) nieuw-beschutter is 

voor begeleiding circa €8500,- per 

persoon beschikbaar In de 

structurele situatie zijn er 30K 

nieuw-beschutters.  
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Wat valt op?  

a. Budget memorie van toelichting (mln. €). Betreft het budget waarmee rekening is gehouden in de memorie 

van toelichting bij de Participatiewet. Het bedrag is opgebouwd uit het berekend aantal nieuw beschut en 

een begeleidingsvergoeding van €8.500,- per persoon.  

b. Aantal memorie van toelichting (x 1.000). Het aantal is berekend op basis van de formule 3 eruit, 1 erin. Het 

aantal loopt op tot ruim 30 duizend personen structureel.  

c. Bedrag per persoon memorie van toelichting (a:b; €). Het budget gedeeld door de berekende aantallen leidt 

tot het bedrag per persoon. Hoewel in de structurele situatie het bedrag per persoon vrijwel gelijk is aan het 

gehanteerde bedrag van €8.500,-, zien we dat de werkelijke bedragen in de periode 2015 t/m 2023 daarvan 

afwijken. In sommige jaren is het gemiddelde bedrag hoger dan €8.500,- (2015 t/m 2017). In andere jaren is 

het bedrag lager (2018 t/m 2023).  

d. Budget septembercirculaire 2018 (mln. €). Met name door het centraliseren van de uitvoering van de no risk-

polis bij UWV, is het budget verlaagd. We gaan er nu vanuit dat er structureel nog 218,2 beschikbaar is, 

uitgaand van €7.200 begeleidingskosten (zie hierna) en 30,3 duizend structurele plekken. Voor zover we 

konden nagaan heeft alleen in 2015 een loon- en prijsbijstelling plaatsgevonden. In de andere jaren vond 

geen loon- en prijsbijstelling plaats op dit budget.  

Box: Structureel maken van de no-risk polis voor werknemers die werken met een loonkostensubsidie 

De tijdelijke no risk polis voor werknemers die werken met loonkostensubsidie en voor werknemers die beschut werken, is met 

ingang van 2021 structureel gemaakt (Kamerstukken 2016-2017, 34514, nr. 8). De no-risk polis wordt rechtstreeks door het Rijk 

gefinancierd en door UWV uitgevoerd. Dit is budgetneutraal vormgegeven door de benodigde middelen uit het 

Participatiebudget uit te nemen voor de nieuwe doelgroep (onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD)). Voor 

het inkomensdeel is vanaf 2021 ook geld uitgenomen, omdat de gemeente dankzij de no-risk polis bij ziekte de 

loonkostensubsidie niet hoeft door te betalen. 

Wat betreft de hoogte van de uitname geldt, dat het ten tijde van het wetsvoorstel nog onzeker was in welke mate de uitgaven 

zich zouden voordoen. Om die reden is in juli 2017 een rekenregel afgesproken met de VNG. Deze houdt in dat in het voorjaar 

van 2021 de ramingen van de uitgaven in 2021 tot en met 2025 herijkt worden op basis van de realisaties van 2019 en 2020. Het 

gaat om de gerealiseerde uitgaven no-riskpolis, afkomstig van UWV en de gemiddelde loonwaarde, afkomstig van de Statistiek 

Reintegratie Gemeenten. Na deze vijf jaar wordt een nieuwe raming gemaakt. (Bron: Gemeentenieuws SZW, Nummer 2018-04, 5 

november 2018) 

e. Aantal memorie van toelichting (x 1.000). We gaan nog steeds uit van de aantallen zoals gehanteerd in de 

memorie van toelichting bij de Participatiewet.  

f. Bedrag per persoon septembercirculaire 2018 (d:e; €). De bedragen per persoon in de septembercirculaire 2018 

op basis van de aantallen uit de memorie van toelichting zijn lager dan de bedragen bij memorie van 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struct

a Budget memorie van toelichting (mln €) 7,0 23,0 37,0 49,0 56,0 63,1 70,1 77,2 85,1 260,0

b Aantal memorie van toelichting (x 1000) 0,8 2,5 4,2 5,8 6,8 7,6 8,4 9,2 10,1 30,3

c Bedrag per persoon memorie van toelichting (a:b; €) 8.750 9.200 8.810 8.448 8.282 8.337 8.382 8.388 8.388 8.581

d Budget septembercirculaire 2018 (mln €) 2,8 15,2 31,3 42,9 43,7 50,3 51,5 57,4 63,2 218,2

e Aantal memorie van toelichting (x 1000) 0,8 2,5 4,2 5,8 6,8 7,6 8,4 9,2 10,1 30,3

f Bedrag per persoon septembercirculaire 2018 (d:e; €) 3.529 6.075 7.460 7.404 6.454 6.643 6.156 6.236 6.236 7.200

g Budget septembercirculaire 2018 (mln €) 2,8 15,2 31,3 42,9 43,7 50,3 51,5 57,4 63,2 218,2

h Aantal taakstelling (x 1.000) 0,8 2,5 3,0 3,6 5,3 6,4 7,2 8,0 8,8 30,3

i Bedrag per persoon taakstelling (g:h; €) 3.529 6.075 10.282 11.946 8.252 7.880 7.186 7.202 7.201 7.200

j Verschil in budget (g-a; mln €) -4,2 -7,8 -5,7 -6,1 -12,4 -12,8 -18,6 -19,8 -21,8 -41,8

k Verschil in bedrag per persoon (i-c; €) -5.221 -3.125 1.472 3.498 -30 -457 -1.195 -1.186 -1.187 -1.381
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toelichting. Voor de structurele situatie aan we uit van €7200,-. Echter, de taakstelling die is ingevoerd, leidt 

ertoe dat het ministerie jaarlijks rekent met lagere aantallen. Zie hierna. 

g. Budget septembercirculaire 2018 (mln. €). We herhalen hier nog een keer het meerjarenbudget dat bekend 

was bij septembercirculaire 2018.  

h. Aantal taakstelling (x 1.000). De taakstelling leidt tot aanpassing van de bij memorie van toelichting 

berekende aantallen. Voor 2015 en 2016 hanteren we de berekende aantallen. Voor de jaren daarna hanteren 

we de verwachte jaargemiddelden. Daarbij gaan we ervan uit dat de taakstellingen worden gerealiseerd. Het 

jaargemiddelde berekenen we door het gemiddelde te bepalen van twee opeenvolgende taakstellingen.  

i. Bedrag per persoon taakstelling (g:h; €). Als we de budgetten per persoon berekenen op basis van de 

taakstelling, zien we weer een stijging. In 2017 en 2018 is het beschikbare budget ruim hoger dan €8.500,- per 

persoon. Vanaf 2019 zijn de beschikbare middelen ruim minder dan €8.500,- per persoon
9
.  

Het is niet altijd duidelijk waardoor dat komt. Vanaf 2021 is dat wel duidelijk. Het heeft te maken met het 

structureel maken van de no-riskpolis voor mensen die werken met een loonkostensubsidie. Het voor beschut 

werk beschikbaar gestelde bedrag voor begeleiding bij een beschutte werkplek van € 8.500 wordt vanaf 2021 

verlaagd voor de structurele financiering van de no-risk polis. Het nieuwe bedrag wordt € 7.200 per plek. Dat 

is nog niet het definitieve structurele bedrag. Het exacte bedrag wordt in het voorjaar van 2021 bekend. Dan 

wordt aan de hand van een met de VNG afgesproken rekenregel bepaald welk bedrag definitief wordt 

uitgenomen. (Bron: Gemeentenieuws SZW, Nummer 2018-04, 5 november 2018) 

j. Verschil in budget (g-a; mln. €). We zien een oplopend negatief verschil tussen het oorspronkelijke budget en 

het budget bij septembercirculaire 2018, van €4,2 mln. negatief in 2015 naar €21,8 mln. negatief in 2023. Deze 

verschillen worden evenals bij begeleiding regulier verklaard door de centralisering van de no risk-polis. 

Hierbij vragen wij ons ook af wat de ratio is dat de begeleidingsbudgetten (naast het overhevelen van het 

voor de no risk-polis geoormerkte budget) met de overheveling van de no risk-polis zijn verlaagd.  

k. Verschil in bedrag per persoon (i-c; €). Door invoering van de taakstelling zijn de beschikbare middelen per 

persoon in 2017 en 2018 hoger dan bij de memorie van toelichting van de Participatiewet. In de andere jaren 

zien we dat de beschikbare middelen per hoofd lager zijn. In 2023 is het bedrag bijna €1.200 lager dan bij 

memorie van toelichting in de Participatiewet.  

3.7 Nieuwe doelgroep voormalig Wajong 

De arbeidsbeperkten die bovenop de nieuwe doelgroep regulier en nieuw beschut aanspraak maken op de 

Participatiewet noemen we de doelgroep ‘voormalig Wajong’. In de volgende grafiek staan de voormalig 

Wajongers, die binnen de Participatiewet een uitkering en/of een loonkostensubsidie ontvangen, in het rode vlak. 

Let op dat er – naast niet-wajongers - ook voormalig Wajongers in het gele of het blauwe vlak zitten (structureel 

35.000). 

                                                           

9
 Let op dat we voor het berekenen van de bedragen per plek uitgaan van het gemiddeld aantal plekken in één jaar. Het 

gemiddelde in enig jaar berekenen we door het gemiddelde te nemen van de taakstelling in dat jaar en de taakstelling in het 

jaar daaraan voorafgaand.  
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De middelen voor de doelgroep bestaan uit geld voor de loonkostensubsidies en middelen voor de plaatsing en 

begeleiding. De loonkostensubsidies zijn opgenomen in het bijstandsbudget. Daar gaan we later op in. De 

middelen voor plaatsing en begeleiding zitten in het participatiebudget. Macro gaat het om een bedrag oplopend 

tot ruim €111 miljoen structureel per jaar voor regulier en beschut werk. Het budget wordt budgettair 

overgeheveld van het UWV naar de gemeenten. Het is onbekend of en zo ja welke onderbouwing hieronder zit.  

 

Wat valt op?  

a. Budget memorie van toelichting (mln. €). Het budget neemt jaarlijks toe met €10 mln. tot en met 2019. Na 

2019 neemt het budget jaarlijks toe met circa €2,4 mln. Het budget wordt budgettair neutraal overgeheveld 

vanaf de begroting van UWV.  

b. Aantal memorie van toelichting (x 1.000). De aantallen zijn gekoppeld aan de totale nieuwe doelgroep regulier 

en nieuw beschut. Het totaal wordt vermenigvuldigd met 135/90,8. Hierdoor wordt verondersteld dat de 

groep voormalig Wajong hetzelfde groeipad doorloopt als de groepen begeleiding regulier en nieuw 

beschut, zoals geraamd in de memorie van toelichting bij de participatiewet. 

c. Bedrag per persoon memorie van toelichting (a:b; €). Het bedrag in de memorie van toelichting bij de 

participatiewet is in 2015 gelijk aan €2.690,- euro per hoofd. In de jaren daarna neemt het budget af, tot 

uiteindelijk €822,- per hoofd in de structurele situatie. Het beschikbare budget per hoofd is lager dan het 

beschikbare budget voor de doelgroep regulier, waarmee gerekend is (€4.000,- per hoofd).  

d. Budget septembercirculaire 2018 (mln. €). Het budget in de septembercirculaire 2018 is lager dan het bedrag 

dat berekend was in de memorie van toelichting. Waarschijnlijk komt dit net zoals bij begeleiding regulier en 

nieuw beschut door het centraliseren van de no risk-polis. We gaan ervan uit dat het structurele bedrag gelijk 

blijft. Evenals voor de middelen voor WWB-klassiek en voor de nieuwe doelgroepen, doen deze bedragen wel 

mee in de jaarlijkse grondslag voor het berekenen voor de loon- en prijsbijstelling (het is niet bekend hoe de 

loon- en prijsbijstelling wordt berekend). Echter, de loon- en prijsbijstelling voor dit onderdeel werd meestal 

toegedeeld aan de Wsw. 

e. Aantal memorie van toelichting (x 1.000). Dit aantal is gelijk aan het aantal in regel (b).  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struct

a Budget memorie van toelichting (mln €) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 52,4 54,7 57,1 59,5 111,0

b Aantal memorie van toelichting (x 1000) 3,7 11,2 18,6 25,7 30,3 33,9 37,5 41,2 45,4 135,0

c Bedrag per persoon memorie van toelichting (a:b; €) 2.690 1.794 1.614 1.555 1.649 1.545 1.461 1.386 1.310 822

d Budget septembercirculaire 2018 (mln €) 8,2 16,3 29,0 39,8 45,1 47,4 49,7 52,0 54,3 111,0

e Aantal memorie van toelichting (x 1000) 3,7 11,2 18,6 25,7 30,3 33,9 37,5 41,2 45,4 135,0

f Bedrag per persoon septembercirculaire 2018 (d:e; €) 2.216 1.464 1.562 1.546 1.487 1.399 1.326 1.263 1.195 822

g Verschil in budget (d-a; mln €) -1,8 -3,7 -1,0 -0,2 -4,9 -5,0 -5,1 -5,1 -5,2 0,0

h Verschil in bedrag per persoon (f-c; €) -474 -330 -52 -9 -162 -146 -135 -124 -115 0

Arbeidsbeperkten (met 

arbeidsvermogen!) die 

voorheen in de Wajong zouden 

zijn terecht gekomen en NIET in 

de Wsw. En deze groep 

ontvangt een LKS dan wel een 

uitkering op grond van de 

Participatiewet 
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f. Bedrag per persoon septembercirculaire 2018 (d:e; €). Het bedrag per hoofd is door de verlaging van de 

jaarlijkse budgetten, omlaag gegaan.  

g. Verschil in budget (d-a; mln €). Het verschil tussen het budget in de memorie van toelichting en het budget bij 

septembercirculaire 2018 loopt op tot €5,2 mln. negatief in 2023. Ook hier vragen wij ons af waarom het 

budget verlaagd is met het overhevelen van de no risk-polis.  

h. Verschil in bedrag per persoon (f-c; €). Door de lagere budgetten gaan ook de budgetten per hoofd omlaag. 

Het verschil in 2023 is gelijk aan €115,- per hoofd negatief.  

3.8 Realisaties nieuwe doelgroepen  

In de vorige paragrafen gingen we na in hoeverre de beschikbare middelen nog overeenstemmen met de 

oorspronkelijke uitgangspunten. In deze paragraaf gaan we na hoe de gerealiseerde aantallen en de uitgaven zich 

verhouden ten opzichte van de geraamde aantallen en beschikbare budgetten. De gerealiseerde aantallen 

baseren wij op CBS-gegevens. De werkelijke uitgaven zijn niet bekend. Daarvoor gaan we uit van fictieve uitgaven 

door de aantallen te vermenigvuldigen met de gehanteerde bedragen in de memorie van toelichting bij de 

Participatiewet. We kijken hier alleen naar de begeleidingskosten en niet naar de loonkostensubsidies, die uit het 

bijstandsbudget worden gefinancierd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op het bijstandsbudget.  

De volgende tabel brengt de geraamde aantallen en budgetten en de gerealiseerde (t/m 2017) aantallen en 

(fictieve) uitgaven in beeld.  

 

Toelichting:  

 Regel a t/m c. De aantallen zoals geregistreerd bij CBS
10

. Voor 2018 hebben we een raming gemaakt van de 

gemiddelde stand, op basis van de realisaties tot en met juni 2018. Voor de jaren 2019 t/m 2023 extrapoleren 

we de ontwikkeling in 2018. Voor begeleiding regulier tellen we het aantal reguliere loonkostensubsidies op 

bij de forfaitaire loonkostensubsidies.  

 Regel d t/m f. Voor nieuw beschut hanteren we de taakstelling (let op, we hebben de ultimo-standen per jaar 

vertaald naar jaargemiddelden). Voor de doelgroep LKS de optelsom van de ramingen voor begeleiding 

regulier en de voormalig Wajong, zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij de Participatiewet.  

                                                           

10
 Voor de jaren 2015 t/m 2017 hebben we de gemiddelden berekend op basis van het gemiddelde van de eindstanden van 

twee opeenvolgende jaren. Het aantal in 2017 is bijvoorbeeld gelijk aan het gemiddelde van de eindstanden van 2016 en 2017.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

a Aantallen nieuw beschut (x 1.000) 0,0 0,1 0,5 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

b Aantallen begeleiding regulier + vml Wajong (x 1.000) 0,7 2,9 7,4 13,3 19,1 24,9 30,7 36,5 42,3

c Totaal nieuwe doelgroepen (x 1.000) 0,7 3,0 7,9 14,6 21,4 28,2 35,0 41,8 48,6

d Taakstelling nieuw beschut (x 1.000) 0,8 2,5 3,0 3,6 5,3 6,4 7,2 8,0 8,8

e Raming aantallen begeleiding regulier + vml Wajong (x 1.000) 5,4 16,2 26,9 37,2 44,0 49,1 54,3 59,7 65,8

f Totaal raming nieuwe doelgroepen (x 1.000) 6,2 18,7 29,9 40,8 49,3 55,5 61,5 67,7 74,6

g Over/onderrealisatie nieuw beschut (x 1.000) -0,8 -2,4 -2,6 -2,3 -3,0 -3,1 -2,9 -2,7 -2,5

h Over/onderrealisatie begeleiding regulier (x 1.000) -4,7 -13,3 -19,5 -23,9 -24,8 -24,2 -23,6 -23,2 -23,5

i Totaal over/onderrealisatie + vml Wajong (x 1.000) -5,5 -15,7 -22,0 -26,2 -27,9 -27,3 -26,5 -25,8 -26,0

j (Fictieve) uitgaven begeleiding nieuw beschut (mln €) 0,0 0,9 4,1 10,7 19,3 27,8 36,4 45,0 53,6

k (Fictieve) uitgaven begeleiding regulier + vml Wajong (mln €) 2,7 11,5 29,6 53,3 76,5 99,7 122,9 146,1 169,3

l Totaal (fictieve) uitgaven (mln €) 2,7 12,4 33,7 63,9 95,7 127,5 159,3 191,1 222,9

m Budget nieuw beschut (mln €) 2,8 15,2 31,3 42,9 43,7 50,3 51,5 57,4 63,2

n Budget doelgroep begeleiding regulier + vml Wajong (mln €) 10,9 30,6 58,5 80,2 86,2 94,7 98,2 106,0 113,8

o Totaal budget nwe doelgroepen (mln €) 13,7 45,8 89,9 123,1 129,9 145,0 149,7 163,4 177,0

p Over/onderrealisatie nieuw beschut (mln €) -2,8 -14,3 -27,3 -32,3 -24,4 -22,4 -15,1 -12,4 -9,7

q Over/onderrealisatie begeleiding regulier + vml Wajong (mln €) -8,2 -19,1 -28,9 -26,9 -9,7 5,0 24,7 40,1 55,5

r Totaal over/onderrealisatie (mln €) -11,0 -33,4 -56,1 -59,2 -34,1 -17,5 9,6 27,7 45,8
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 Regel g t/m i. Laat de onderrealisatie zien van het aantal nieuwe doelgroepen dat met ondersteuning vanuit 

de gemeente aan de slag is. We zien dat in alle jaren en voor alle groepen de realisaties lager zijn dan de 

geraamde aantallen. Als de snelheid waarmee nieuwe doelgroepen in 2018 aan de slag worden geholpen in 

de komende jaren wordt geprolongeerd, dan zien we de onderrealisatie langzaam minder worden. Als we 

binnen de huidige meerjarenperiode de raming in de memorie van toelichting bij de Participatiewet willen 

realiseren, dan zal er een versnelling plaats moeten vinden van de realisatie van het nieuwe aantal 

loonkostensubsidies en nieuw beschut werkplekken.  

 Regel j t/m l. Berekent de (fictieve) uitgaven. We gaan voor begeleiding nieuw beschut uit van €8.500,- per 

persoon. Voor de doelgroep begeleiding regulier gaan we uit van €4.000,- per persoon. Vermenigvuldiging 

van deze bedragen met de gerealiseerde aantallen (blok a t/m c) leidt tot de (fictieve) uitgaven. We merken 

hierbij op dat de sector aangeeft dat €8.500,- per hoofd voor de doelgroep nieuw beschut onvoldoende is 

om de werkelijke kosten te compenseren. Mogelijk is op dit punt in de tabel sprake van onderschatting.  

 Regel m t/m o. Betreft de budgetten conform stand septembercirculaire 2018.  

 Regel p t/m r. Laat de verschillen zien tussen de (fictieve) uitgaven en de beschikbare budgetten. We zien in 

de jaren 2015 t/m 2020 voor het totaal van de doelgroepen onderrealisatie. Voor 2018 is de verwachting dat 

gemeenten ruim €59,2 mln. minder uitgeven voor begeleiding dan beschikbaar in het participatiebudget. 

Echter, als het huidige tempo van nieuwe loonkostensubsidies en nieuw beschut banen wordt geprolongeerd, 

dan blijken de budgetten op termijn onvoldoende. We zien dat voor de doelgroep begeleiding regulier in 

2020 een tekort op het budget ontstaat. Dat tekort van €5,0 mln. kan worden opgevangen met het overschot 

bij nieuw beschut (€22,4 mln.). In de jaren daarna is het overschot bij nieuw beschut naar verwachting 

ontoereikend om de kosten voor begeleiding van mensen met een loonkostensubsidie te compenseren. 

Derhalve zien we dat vanaf 2021 sprake is van overrealisatie: de uitgaven zijn hoger dan de beschikbare 

budgetten. In 2023 verwachten we dat sprake is van een tekort op het budget van in totaal €45,8 mln. Dat, 

terwijl tegelijkertijd sprake is van onderrealisatie van de geraamde aantallen (zie blok g t/m i).  

3.9 Banenafspraak 

In de volgende tabel brengen we de banenafspraak en de Participatiewet bij elkaar. 

 

Toelichting: 

a. Banenafspraak. Betreft de landelijk gemaakte banenafspraak in het sociaal akkoord. Voor 2018 maken we een 

raming door de realisatie t/m medio 2018 te extrapoleren.  

b. Vertaling naar personen. Het aantal personen wijkt af van het aantal banen.  

c. Nulmeting. De nulmeting betreft het aantal arbeidsbeperkten dat al aan de slag was en niet meetelt voor de 

meting van het extra aantal banen in het kader van de banenafspraak.  

d. Totaal arbeidsgehandicapten regulier aan de slag. Het totaal aantal mensen regulier aan de slag is gelijk aan 

de som van de nulmeting en het aantal personen dat in het kader van de banenafspraak aan de slag is.  

x 1.000 2015 2016 2017 2018

a. Banenafspraak 9 21 33 44

b. Vertaling naar personen 8 18 29 38

c. Nulmeting 66 66 66 66

d. Totaal arbeidsgehandicapten reguler aan de slag (b+c) 74 84 95 104

e. Waarvan Participatiewet 5 11 21 26

f. Waarvan in LKS 1 4 10 16
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e. Waarvan Participatiewet. In 2017 waren 21 duizend personen vanuit de doelgroep Participatiewet aan de slag 

via de banenafspraak. Dat zijn er 10 duizend meer dan het aantal mensen dat (ook) met een 

loonkostensubsidie aan de slag is.  

f. Waarvan in LKS. Een deel van de doelgroep Participatiewet dat aan de slag is in de banenafspraak ontvangt 

een loonkostensubsidie. Momenteel ontvangen circa 10.000 personen behorend tot de doelgroep 

Participatiewet, geen loonkostensubsidie (26K minus 16K).  

Deze laatste constatering vraagt om een nadere toelichting. Kennelijk wordt niet voor iedereen die met een 

arbeidsbeperking aan de slag is, een loonkostensubsidie betaald. Dat is conform verwachting. In de memorie van 

toelichting bij de Participatiewet, verwachtte het kabinet dat met ingang van 2015 nog circa 6.000 mensen per jaar 

in de Wajong zouden instromen, van de 16.000 mensen die zouden instromen bij ongewijzigd beleid. De 

verwachting is dat 10.000 van hen niet in aanmerking zouden komen voor de Wajong omdat zij arbeidsvermogen 

hebben. Zij kunnen bij gemeenten terecht voor begeleiding en eventueel voor een uitkering in het kader van de 

Participatiewet. De verwachting van SZW was dat het zou gaan om over de jaren heen, gemiddeld 5.000 personen 

per jaar. In de memorie van toelichting werd eveneens aangegeven dat naar verwachting meer mensen zouden 

gaan werken zonder een beroep te doen op de gemeente. Ten eerste komt dat door de financiële prikkel voor het 

individu vanwege het feit dat de polisvoorwaarden van de Participatiewet afwijken van de Wajong. Ten tweede 

komt dat door de budgetteringsprikkel voor gemeenten om het aantal uitkeringsgerechtigden laag te houden. 

Wij gaan ervan uit dat deze laatste groep deels tot uitdrukking komt in de groep mensen die binnen de 

banenafspraak aan de slag is, maar geen beroep doet op de overheid voor ondersteuning.  

3.10 Verdeling nieuwe doelgroep  

Het budget wordt verdeeld op basis van de per gemeente gerealiseerde instroom in de werkregeling Wajong 

(excl. Wsw) plus de instroom in de wachtlijst Wsw. Afgesproken is om deze verdeling tijdelijk toe te passen. Het 

Ministerie van BZK doet onderzoek voor aanpassing van de verdeling (sociaal domein) vanaf 2021. Er moet dus 

rekening worden gehouden met een herverdeling van middelen. Het is thans niet in te schatten hoe de 

herverdeling eruit ziet. Er zal sowieso gekeken worden naar de realisaties van gemeenten. Maar, het is op 

voorhand niet in te schatten of de nieuwe verdeling daar (mede) op gebaseerd wordt.  

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht dat de middelen voor de nieuwe doelgroep begeleiding regulier vanaf 

2020 worden overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het Ministerie van BZK is niet 

voornemens om ook de middelen voor nieuw beschut over te hevelen naar de algemene uitkering in het 

gemeentefonds.  

We hebben de verdeling van de budgetten onderzocht in relatie tot de verdeling van de realisaties. We zijn ervan 

uitgegaan dat in de realisatie voor begeleiding €4.000,- per persoon wordt betaald voor begeleiding regulier en 

€8.500,- per persoon voor nieuw beschut. Hierna onderzoeken we de herverdeeleffecten (verschil tussen budget 

en realisatie) voor respectievelijk nieuw beschut, doelgroep LKS en het totaal van de nieuwe doelgroepen. We 

gaan –hoewel de rijksoverheid werkt aan een nieuwe verdeling per 2021– uit van de huidige verdeling in de 

septembercirculaire 2018.  
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3.10.1  Nieuw beschut 

De uitkomst van de analyse staat in de volgende tabel.  

 

Toelichting:  

 Uitgaand van begeleidingskosten voor gemeenten van €8.500,- voor iemand uit de doelgroep nieuw beschut, 

is in 2018 sprake van een gemiddeld overschot op het budget van €1,76 per inwoner. Het gemiddelde neemt 

bij de huidige toename van het aantal nieuw beschut af naar €1,36 per inwoner in 2023.  

 De standaarddeviatie is gelijk aan €1,32. Dat betekent dat de spreiding in 2018 relatief klein is. Echter, in 2023 

neemt de spreiding flink toe. De gemiddelde afwijking van het gemiddelde is dan €5,63.  

 De toegenomen spreiding blijkt ook uit de minimaal en maximaal waargenomen herverdeeleffecten. In 2018 

heeft de gemeente met het grootste tekort (als gevolg van het relatief grote aantal gerealiseerde nieuw 

beschut plekken) een tekort van €8,76 per inwoner negatief. In 2023 neemt dat bedrag toe tot €63,- per 

inwoner negatief. Het grootste overschot is in 2018 gelijk aan €6,39 en in 2023 €9,42.  

 In 2018 zijn er 21 gemeenten met een tekort op het bij septembercirculaire 2018 vastgestelde budget en 352 

gemeenten geven het budget niet volledig uit. In 2023 zijn er 51 gemeenten met een tekort en 325 

gemeenten geven het budget niet volledig uit.  

 Gemeenten met een tekort hebben gemiddelde een tekort van €1,36 per inwoner in 2018. In 2023 is het 

tekort van de groep min-gemeenten gelijk aan €8,82 per inwoner. Gemeenten met een besparing hebben 

respectievelijk €1,96 en €2,96 overschot. 

De volgende grafiek laat de spreiding zien in 2018.  

 

We zien dat er 166 gemeenten zijn met een besparing op het budget tussen de €1,- en €2,- per inwoner.  

  

2018 2023

Gemiddelde 1,76 1,36

Standaarddeviatie 1,32 5,63

Minimum -8,76 -63,00 

Maximum 6,39 9,42

Aantal < 0 21 51

Aantal > 0 352 325

Gemiddelde < 0 -1,36 -8,82

Gemiddelde > 0 1,96 2,96
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In de volgende grafiek zien we de spreiding van de saldi op het budget voor nieuw beschut in 2023.  

 

We zien dat de spreiding flink is toegenomen. Er is nog een groot aantal gemeenten met een besparing op het 

budget. Echter, er is ook een flink aantal gemeenten met een relatief groot tekort. We zien dat 37 gemeenten een 

tekort hebben van meer dan 3 euro per inwoner negatief. Het gaat dan om gemeenten die relatief veel nieuw 

beschut plekken realiseren.  

Tegelijkertijd zien we dat het aantal gemeenten met relatief grote besparingen is toegenomen. 16 gemeenten 

hebben een besparing van meer dan 6 euro per inwoner. Het gaat dan om gemeenten die weinig of geen nieuw 

beschut plekken realiseren.  

3.10.2  Doelgroep LKS 

Het gaat hier om de aantallen en budgetten van de doelgroep begeleiding regulier en voormalig Wajong samen. 

De uitkomst van de analyse staat in de onderstaande tabel.  

 

Toelichting:  

Uitgaand van begeleidingskosten voor gemeenten van €4.000,- voor iemand uit de doelgroep nieuw beschut, is in 

2018 sprake van een gemiddeld overschot op het budget van €0,18 per inwoner. Het gemiddelde neemt bij de 

huidige toename van het aantal LKS-ers bij gemeenten, af naar €5,73 negatief per inwoner in 2023.  

 De standaarddeviatie is gelijk aan €2,72 . Dat betekent dat de spreiding in 2018 relatief klein is. Echter, in 

2023 neemt de spreiding flink toe. De gemiddelde afwijking van het gemiddelde is dan €9,55.  

 De toegenomen spreiding blijkt ook uit de minimaal en maximaal waargenomen herverdeeleffecten. In 2018 

heeft de gemeente met het grootste tekort (als gevolg van het relatief grote aantal gerealiseerde LKS-en) een 

tekort van €12,93 per inwoner negatief. In 2023 neemt dat bedrag toe tot €60,85 per inwoner negatief. Het 

grootste overschot is in 2018 gelijk aan €8,1 en in 2023 €17,41.  

 In 2018 zijn er 165 gemeenten met een tekort op het bij septembercirculaire 2018 vastgestelde budget en 

208 gemeenten geven het budget niet volledig uit. In 2023 is er een meerderheid van 246 gemeenten met 

een tekort en 130 gemeenten geven (vanwege het relatief lage aantal LKS dat zij verstrekken) het budget niet 

volledig uit.  

 Gemeenten met een tekort hebben gemiddelde een tekort van €2,19 per inwoner in 2018. In 2023 is het 

tekort van de groep min-gemeenten gelijk aan €10,67 per inwoner. Gemeenten met een besparing hebben 

respectievelijk €2,07 en €3,61 overschot.  

2018 2023

Gemiddelde 0,18 -5,73 

Standaarddeviatie 2,72 9,55

Minimum -12,93 -60,85 

Maximum 8,11 17,41

Aantal < 0 165 246

Aantal > 0 208 130

Gemiddelde < 0 -2,19 -10,67

Gemiddelde > 0 2,07 3,61
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De volgende grafiek laat de spreiding zien in 2018.  

 

We zien een relatief grote spreiding rond relatief lage saldi op het budget. We zien bijvoorbeeld 62 gemeenten 

met een tekort tussen de €0,- en -€1,- per inwoner. 54 gemeenten hebben een besparing tussen de €0,- en €1,- 

en 62 gemeenten een besparing tussen de €1,- en €2,- per inwoner.  

In de volgende grafiek zien we de spreiding van de saldi op het budget voor nieuw beschut in 2023.  

 

We zien dat de spreiding flink is toegenomen. Er is nu een groot aantal gemeenten met een tekort op het budget. 

Echter, tegelijkertijd is er ook nog een stevig aantal gemeenten (104) met een relatief kleine besparing van tussen 

de €0,- en €5,- per inwoner. 

3.10.3  Totaal nieuwe doelgroepen 

De uitkomst van de analyse staat in onderstaande tabel.  

 

Toelichting:  

 Uitgaand van begeleidingskosten voor gemeenten van €8.500,- voor iemand uit de doelgroep nieuw beschut 

en €4.000,- voor iemand vanuit de doelgroep LKS, is in 2018 sprake van een gemiddeld overschot op het 

budget van €1,94 per inwoner. Het gemiddelde neemt bij de huidige toename van het aantal mensen vanuit 

de nieuwe doelgroep dat aan de slag wordt geholpen (nieuw beschut of met LKS bij een reguliere werkgever) 

af naar €4,36 negatief per inwoner in 2023.  

 De standaarddeviatie is gelijk aan €3,16 in 2018 en €11,10 in 2023. Dat betekent dat de spreiding van 

overschotten en tekorten toeneemt.  

 De toegenomen spreiding blijkt ook uit de minimaal en maximaal waargenomen herverdeeleffecten. In 2018 

heeft de gemeente met het grootste tekort (als gevolg van het relatief grote aantal gerealiseerde 

2018 2023

Gemiddelde 1,94 -4,36 

Standaarddeviatie 3,16 11,10

Minimum -11,05 -58,10 

Maximum 13,88 19,44

Aantal < 0 87 224

Aantal > 0 286 152

Gemiddelde < 0 -2,14 -11,05

Gemiddelde > 0 3,20 5,49
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arbeidsplekken voor de doelgroep) een tekort van €11,05 per inwoner negatief. In 2023 gaat dat bedrag 

verder omlaag naar €58,10 negatief. Het grootste overschot is in 2018 gelijk aan €13,88 en in 2023 €19,44.  

 In 2018 zijn er 87 gemeenten met een tekort op het bij septembercirculaire 2018 vastgestelde budget en 286 

geven het budget niet volledig uit. In 2023 is er een meerderheid van 224 gemeenten met een tekort en 152 

gemeenten geven het budget niet volledig uit.  

 Gemeenten met een tekort hebben gemiddelde een tekort van €2,14 per inwoner in 2018. In 2023 is het 

tekort van de groep min-gemeenten gemiddeld gelijk aan €11,05 per inwoner. Gemeenten met een 

besparing hebben respectievelijk €3,20 en €5,49 overschot. 

De volgende grafiek laat de spreiding zien in 2018.  

 

We zien dat er 196 gemeenten zijn met een besparing op het budget tussen de €0,- en €4,- per inwoner. De 

tekorten zijn relatief beperkt. 79 Gemeenten hebben een tekort op het budget voor de totale doelgroep kleiner 

dan €4,- per inwoner.  

In de volgende grafiek zien we de spreiding van de saldi op het budget voor de totale nieuwe doelgroep in 2023.  

 

We zien dat de spreiding flink is toegenomen. Er is nog een groot aantal gemeenten met een besparing op het 

budget, maar de besparing is relatief beperkt. 123 Gemeenten hebben een besparing kleiner dan €8,- per 

inwoner. Er is een flink aantal gemeenten met een relatief groot tekort. We zien dat 20 gemeenten een tekort 

hebben van meer dan €24,- per inwoner negatief. Het gaat dan om gemeenten die relatief veel nieuw beschut 

plekken en/of LKS-banen realiseren.  

3.11 Conclusies 

 Het budget WWB-klassiek is lager dan aangekondigd in de memorie van toelichting bij de Participatiewet. 

Het is niet duidelijk wat hiervoor de verklaring is. 

 De verdeling van het budget WWB-klassiek is naast het aantal bijstandsgerechtigden afhankelijk van andere 

factoren. Dat leidt ertoe dat het bedrag dat gemeenten vanuit dit budget ontvangen, varieert van €209,- tot 

€1.648,- per bijstandsgerechtigde.  

 De efficiencykorting Wsw wordt verdeeld naar rato van het aantal Wsw-ers. Per inwoner is de 

efficiencykorting scheef verdeeld. 50 Gemeenten hebben een feitelijke korting van minder dan €5,- per 

inwoner. 20 gemeenten hebben een effectieve korting van meer dan €25,- per inwoner.  



59540 – vertrouwelijk 31 

 

  

 Het budget voor begeleiding regulier is lager dan bij de invoering van de Participatiewet. Het verschil loopt 

op tot ruim 17 mln. in 2023. Het bedrag per kandidaat is daardoor nog geen €3.000,-, terwijl in de memorie 

van toelichting bij de Participatiewet gerekend werd met €4.000,- per persoon.  

 Het budget voor de doelgroep nieuw beschut is lager dan bij de invoering van de Participatiewet. Het verschil 

loopt op tot €21,8 mln. in 2023. Het bedrag per kandidaat is daardoor €6.875,- per jaar, terwijl in de memorie 

van toelichting bij de Participatiewet gerekend werd met €8.500,- per persoon
11

.  

 Het budget voor de groep voormalig Wajong is lager dan bij de invoering van de Participatiewet. Het bedrag 

dat voor deze groep per persoon beschikbaar is, is nog geen €1.200,-. Bij de invoering van de Participatiewet 

werd gerekend met €1.300,- per persoon. Het bedrag is fors lager dan de €4.000,- waarmee werd gerekend in 

de memorie van toelichting voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.  

 De loon en prijsbijstelling die sinds 2015 jaarlijks is berekend op basis van de participatiemiddelen is vrijwel 

niet toegekend aan de budgetten WWB-klassiek en de budgetten voor de nieuwe doelgroep. Het bedrag is 

vooral toegedeeld aan de Wsw.  

 De re-integratiemiddelen voor de nieuwe doelgroepen zijn, uitgaand van de bedragen waarmee bij de 

invoering van de Participatiewet rekening werd gehouden, hoger dan de bedragen op basis van de bij de 

invoering van de Participatiewet gehanteerde uitgangspunten
12

. Dat heeft enerzijds te maken met de 

onderschrijding van het aantal mensen dat aan de slag wordt geholpen ten opzichte van de ramingen bij de 

Participatiewet. Anderzijds komt dat doordat de niet bestede bonussen nieuw beschut beschikbaar komen 

voor de participatiemiddelen voor de nieuwe doelgroepen.  

 Als het huidige tempo van banen voor de nieuwe doelgroepen wordt geprolongeerd, dan zijn de middelen 

op termijn niet meer toereikend. Vanaf 2021 ontstaat er een tekort van €9,6 mln. dat oploopt tot €45,8 mln. in 

2023.  

 Ondanks dat op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten thans geen sprake is van een tekort, geldt dat 

niet zonder meer voor individuele gemeenten:  

- Voor nieuw beschut zijn er circa 21 gemeenten die, uitgaand van €8.500,- begeleidingskosten per 

persoon, een tekort hebben op het beschikbare budget. Bij het huidige tempo van het realiseren van 

nieuw beschut banen, loopt dat aantal op naar 51 in 2023.  

- Bij de doelgroep LKS zijn er momenteel 165 gemeenten met een tekort op de beschikbare middelen, 

uitgaand van €4.000,- begeleidingskosten per persoon. Dat aantal loopt op naar 246 in 2023.  

- Voor het totale budget komen nu 87 gemeenten geld tekort voor begeleiding. Dat aantal loopt op tot 

224 in 2023.  

                                                           

11
 Thans spreekt het ministerie over een bedrag van €7200,- per persoon. Het bedrag is verlaagd om de kosten voor de no-

riskpolis te dekken. Dat, terwijl veel uitvoeringsorganisaties aangeven dat zelfs €8500,- per persoon per jaar onvoldoende is.  
1212

 Let op dat wij hier geen uitspraak doen over de feitelijke kosten per persoon. De conclusies geldt voor de uitgangspunten 

die zijn gehanteerd door het ministerie van SZW bij de invoering van de Participatiewet. Het kan niet worden uitgesloten dat de 

kosten per persoon in werkelijkheid hoger zijn dan de €4000 en €8500 begeleidingskosten waarvan wordt uitgegaan.  
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4. Bijstandsbudget 

4.1 Algemeen 

Gemeenten ontvangen het bijstandsbudget voor het betalen van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. 

Het bijstandsbudget is gebudgetteerd. Dat betekent dat het budget (in principe) niet meebeweegt met de 

werkelijke bijstandsuitgaven van gemeenten. De gedachte achter de budgettering is dat gemeenten financieel 

geprikkeld worden om de zelfredzaamheid van burgers zoveel mogelijk te bevorderen. Door de budgettering 

kunnen gemeenten geld besparen als zij het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering omlaag brengen. 

Aan de andere kant kost het de gemeente extra geld als het aantal uitkeringen stijgt.  

Het bijstandsbudget (macrobudget) wordt voor gemeenten boven de 40.000 inwoners volledig verdeeld op basis 

van objectieve maatstaven. Dat zijn niet door de gemeenten te beïnvloeden factoren zoals de omvang van de 

werkloosheid, het aantal alleenstaande ouders en het aantal minderheden binnen de gemeente. Voor gemeenten 

tussen de 15.000 en 40.000 inwoners wordt het budget deels op basis van objectieve factoren en deels op basis 

van het historisch aandeel verdeeld. Voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners wordt het budget volledig 

verdeeld op basis van het historisch aandeel. Het macrobudget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de 

ramingen van het Centraal Planbureau.  

In september worden de budgetten voor het jaar daarop bepaald. Het gaat om voorlopige budgetten. In mei van 

het lopende begrotingsjaar worden de nadere voorlopige budgetten vastgesteld op basis van de nieuwe inzichten 

ten aanzien van het macrobudget van het CPB. In september van het lopende jaar worden de definitieve 

budgetten vastgesteld op basis van aanpassingen in het macrobudget. Dat betekent dus dat de verdeling in 

september voorafgaand aan het begrotingsjaar al vaststaat, maar dat er nog bijstellingen kunnen plaatsvinden als 

gevolg van veranderingen in het macrobudget. 

Tot slot noemen we het vangnet. Het vangnet houdt in dat uitgaven boven bepaalde grenswaarden geheel of 

gedeeltelijk worden gecompenseerd. De compensatie wordt door de rijksoverheid gefinancierd vanuit het 

macrobudget voor het bijstandsbudget. Met andere worden, als er veel geld gecompenseerd moet worden 

(omdat veel gemeenten beroep doen op het vangnet en compensatie krijgen toegekend) dan blijft er minder geld 

over voor de reguliere verdeling van het bijstandsbudget.  

4.1 Verdeling nieuwe doelgroep 

De loonkostensubsidies worden gefinancierd vanuit het objectief verdeelmodel. De vraag is op welke wijze in de 

verdeling rekening wordt gehouden met deze groep. Het verdeelmodel wordt gebouwd op basis van 

realisatiegegevens. Echter, voor de nieuwe doelgroepen bestonden aanvankelijk (bij de invoering van de 

Participatiewet nog geen realisatiegegevens). Derhalve is voor de verdeling van het bijstandsbudget in 2015 t/m 

2018 de nieuwe doelgroep ‘bijgeschat’ (bron: onderzoek verdeelmodel bijstandsbudget 2019, SEO, 2018). Dat 

gebeurde ook voor de verdeling van het participatiebudget, door te kijken naar de instroom in de Wsw en 

Wajong in de vier jaar voorafgaand aan de Participatiewet. Het idee is dat deze mensen (deels) in de 

Participatiewet ingestroomd zouden zijn als deze toen al van kracht zou zijn geweest.  

Voor de verdeling 2019 is onderzocht of deze bijschatting verbeterd kan worden. Er is onder andere gekeken naar 

het doelgroepenregister van UWV. Het bleek echter dat het register daartoe nog onvoldoende op orde is en 

daardoor niet bruikbaar voor het verdeelmodel. Ook is gekeken of mede op basis van de nieuwe instroom in de 

Wajong (> 2015) bij het UWV berekend kan worden wat de nieuwe instroom is in de Participatiewet. Ook dat 

leidde niet tot overtuigende uitkomsten. Omdat alternatieve systematieken geen eenduidige verbetering van de 

bijschatting van de nieuwe doelgroep geeft, wordt door het Ministerie van SZW thans nog de voorkeur gegeven 

aan de bestaande systematiek.  



59540 – vertrouwelijk 33 

 

  

Bovendien lost de problematiek zich op den duur vanzelf op: hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer jaren de nieuwe 

doelgroep ook daadwerkelijk kan worden waargenomen in de data (en hoeft dus niet te worden bijgeschat). 

Het is echter niet bekend hoe de nieuwe doelgroep c.q. de bijschatting kwantitatief doorwerkt in de verdeling van 

het bijstandsbudget.  

4.2 Macrobudget 

De vraag is hoe de Participatiewet en in het bijzonder de nieuwe doelgroepen doorwerken in het macrobudget 

voor de bijstand. Daarvoor is het van belang om te kijken naar de systematiek voor het bepalen van het 

macrobudget.  

Het macrobudget wordt bepaald door de gerealiseerde bijstandsuitgaven (inclusief loonkostensubsidies) in jaar t-

1 te muteren met de geraamde uitgavenverandering in jaar t. Op deze manier wordt rekening gehouden met de 

gerealiseerde uitgaven aan loonkostensubsidies (in jaar t-1) en de verwachte verandering van de uitgaven aan 

loonkostensubsidies in jaar t.  

De realisatie is zoals die is. Daar valt weinig over te zeggen. Er kan hooguit gediscussieerd worden of het terecht is 

dat het macrobudget meebeweegt met de realisaties in jaar t-1. Immers, eventuele besparingen op het 

bijstandsbudget worden daardoor volledig afgeroomd. Daar staat tegenover dat tekorten op het macrobudget in 

het jaar daarop worden bijgeplust.  

De raming van de verandering van de uitgaven is spannender. De vraag is van welke volumes het ministerie 

uitgaat. Zoals hiervoor aangegeven zijn ramingen gemaakt van de nieuwe doelgroep. Deze ramingen zijn 

opgenomen in de memorie van toelichting bij de Participatiewet.  

We hebben gekeken hoe de in de memorie van toelichting geraamde aantallen zich verhouden ten opzichte van 

de veranderingen waar rekening mee is gehouden in de bijstandsbudgetten. Daartoe hebben we de toelichtingen 

erop nageslagen die het ministerie jaarlijks op de website plaatst bij de bekendmaking van de voorlopige 

budgetten (september voorafgaand aan het begrotingsjaar). De resultaten staan in de volgende tabel.  

Begrotingsjaar Mutatie MvT P-wet Mutatie in bijstandsbudget Toelichting van min SZW 

2015 6.000 4.000 Invoering Participatiewet en de Wet maatregelen 

Wet werk en bijstand en enkele andere wetten 

(inclusief de aanpassingen en uitstel) zorgt in totaal 

voor een toename van circa 4 duizend uitkeringen. 

2016 12.000 7.000 Invoering Participatiewet en de Wet maatregelen 

Wet werk en bijstand en enkele andere wetten 

(inclusief de aanpassingen en uitstel) zorgen in totaal 

voor een toename van circa 7 duizend uitkeringen. 

2017 12.000 9.000 Invoering Participatiewet en de Wet maatregelen 

Wet werk en bijstand en enkele andere wetten 

(inclusief de aanpassingen en uitstel) zorgen in totaal 

voor een toename van circa 9 duizend uitkeringen. 

2018 12.000 11.000 Invoering van de Participatiewet waarmee de Wajong 

en de Wsw zijn afgesloten zijn voor nieuwe instroom 

met arbeidsvermogen. Dit zorgt in 2018 voor een 

toename van ca. 11 duizend uitkeringen. 

2019 8.000 5.000 Invoering van de Participatiewet waardoor 

gedeeltelijk arbeidsgehandicapten geen aanspraak 

meer kunnen maken op Wajong of Wsw. Dit zorgt in 

2019 voor een toename van ca. 5 duizend 

uitkeringen. 
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We kunnen op basis van deze toelichting meestal niet beoordelen of de in de memorie van toelichting geraamde 

aantallen zijn meegenomen in de raming van het bijstandsbudget. In de jaren 2015 t/m 2017 zien we dat het 

aantal waarmee rekening is gehouden naast de Participatiewet ook een aantal andere maatregelen betreft. In 

2015 zaten in de effecten van de Participatiewet ook de effecten van de ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand 

en enkele andere wetten (inclusief de aanpassingen en uitstel)’. We gaan ervan uit dat het effect van de andere 

maatregelen in 2015 gelijk was aan 2.000 uitkeringen negatief (6.000 als gevolg van Participatiewet minus de 

totaalmutatie van 4.000) en in 2016 en 2017 respectievelijk 5.000 en 3.000 negatief.  

In 2018 en in 2019 valt op dat in de toelichtingen alleen het effect van de ‘invoering van de Participatiewet’. De 

geraamde jaarmutaties van de nieuwe doelgroepen waren in die jaren gelijk aan 12.000 en 8.000. In de raming 

van het macrobudget is echter rekening gehouden met 11.000 en 5.000. Het lijkt erop dat het macrobudget in die 

jaren lager is vastgesteld dan verwacht werd op basis van de ramingen in de memorie van toelichting bij de 

Participatiewet (respectievelijk 1.000 en 3.000 uitkeringen/loonkostensubsidies lager). Dat correspondeert met 

respectievelijk €14 mln. en €34 mln. 

Kortom, de gehanteerde volume-effecten van de Participatiewet bij de vaststelling van het macrobudget bijstand 

wijken (in ieder geval in 2018 en in 2019) af van de geraamde volume-effecten van de nieuwe doelgroepen bij de 

invoering van de Participatiewet. De vraag is waarom andere aantallen worden gehanteerd. Dat moet nader 

worden uitgezocht.  

4.3 Financieel effect inzet LKS 

Een belangrijke gedachte bij de prikkel in de Participatiewet is dat gemeenten financieel gestimuleerd worden om 

mensen zo veel mogelijk aan de slag te laten gaan. We beschrijven het financieel effect van de inzet van LKS aan 

de hand van zes gemeenten. De gemeenten zijn fictief, maar de gehanteerde verhoudingen en daarmee de 

uitkomsten in het voorbeeld zijn reëel (gestileerde voorbeelden van bestaande gemeenten). De 

voorbeelden staan in de volgende tabel.  

 

Toelichting:  

 Aantal inwoners. Betreft het aantal inwoners in de zes gemeenten Groot A, B, C, D, Klein en Middelgroot.  

 Objectief aandeel. Is het aandeel waarin het objectief verdeelmodel werkzaam is voor de betreffende 

gemeente. We zien dat het objectief aandeel voor de grote gemeenten (> 40.000) gelijk is aan 100%. Voor de 

kleine gemeenten (<15.000 inwoners) is het aandeel 0% (i.e. het budget wordt voor 100% historisch 

verdeeld). Voor de middelgrote gemeente is het aandeel gelijk aan het aantal inwoners minus 15.000 gedeeld 

door 25.000. In dit geval is het objectief aandeel voor de middelgrote gemeente dus gelijk aan 20% (i.e. het 

budget wordt voor 80% historisch verdeeld).  

 Budgetaandeel. Het budgetaandeel is het aandeel dat een individuele gemeente ontvangt in het beschikbare 

macrobudget inkomensdeel (t.b.v. het betalen van loonkostensubsidies en bijstandsuitkeringen). Het 

Gemeente Groot A Groot B Groot C Groot D Klein Middelgroot

a. Aantal inwoners 500.000 500.000 150.000 150.000 15.000 20.000

b. Objectief aandeel 100% 100% 100% 100% 0% 20%

c. Budgetaandeel 5,0% 5,0% 1,3% 1,3% 0,1% 0,2%

d. Aantal LKS 1.000 500 500 50 35 40

e. Besparing uitkeringen (€) 12.780.000 6.390.000 6.390.000 639.000 447.300 511.200

f. Kosten LKS (€) 10.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 350.000 400.000

g. Saldo bijstandsbudget direct (e - f) (€) 2.780.000 1.390.000 1.390.000 139.000 97.300 111.200

h. Saldo bijstandsbudget na doorwerking (€) 2.780.000 1.390.000 1.390.000 139.000 0 22.240

i. Resterend saldo na macro-doorwerking (€) 792.266 -597.734 872.828 -378.172 0 6.283

j. Budget begeleiding (€) 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.800.000 53.000 73.000

k. Begeleidingskosten (fictief) (€) 4.000.000 2.000.000 2.000.000 200.000 140.000 160.000

l. Saldo budget begeleiding (j - k) (€) -1.000.000 1.500.000 -500.000 1.600.000 -87.000 -87.000

m. Saldo totaal (i + l) (€) -207.734 902.266 372.828 1.221.828 -87.000 -80.717
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budgetaandeel wordt historisch e/o op basis van objectieve factoren bepaald. We zien dat gemeente Groot B 

5% van het totale landelijke budget ontvangt. Gemeente Klein ontvangt 0,1% van het totale landelijke 

budget.  

 Aantal LKS. Het gaat hier om het aantal loonkostensubsidies dat door de betreffende gemeente wordt 

verstrekt. We zien grote verschillen tussen de gemeenten. Zo verstrekt Groot A 1.000 loonkostensubsidies, 

terwijl Groot B slechts 500 loonkostensubsidies verstrekt. Groot D verstrekt 50 loonkostensubsidies en Klein 

verstrekt 35 loonkostensubsidies. Dat is 70% van het aantal loonkostensubsidies in gemeente D, terwijl Groot 

D meer dan tien keer groter is dan Klein.  

 Besparing uitkeringen (€). De inzet van LKS leidt tot besparingen voor de mensen die vanuit de bijstand aan 

de slag gaan. We gaan uit van een gemiddelde uitkering van €14.200- per jaar. Daarnaast gaan we ervan uit 

dat tien loonkostensubsidies leiden tot negen bespaarde uitkeringen (10% nuggers). Op basis hiervan kunnen 

we berekenen dat het bedrag dat Groot A besteedt aan uitkeringen omlaag gaat met €12,78 mln. In 

Middelgroot gaat het bedrag omlaag met €511.200,-.  

 Kosten LKS (€). We gaan conform de aannames in de memorie van toelichting bij de Participatiewet ervan uit 

dat de loonkostensubsidie gelijk is aan €10.000,- per persoon. Het aantal LKS maal €10.000,- leidt tot de 

kosten LKS voor de verschillende gemeenten.  

 Saldo bijstandsbudget direct (e - f) (€). Het verschil tussen de kosten LKS en de besparing uitkeringen leidt tot 

het saldo op het bijstandsbudget. Het gaat hier om het directe effect (= de feitelijke veranderingen in de 

bijstandsuitgaven), dus zonder doorwerking in het bijstandsbudget.  

 Saldo bijstandsbudget na doorwerking (€). Het gemeentelijk aandeel blijft voor gemeenten met het objectief 

verdeelmodel in principe gelijk. Voor gemeenten waarvoor het bijstandsbudget geheel of gedeeltelijk wordt 

verdeeld op basis van de historische uitgaven, gaat het aandeel omlaag als de werkelijke uitgaven omlaag 

gaan (ervan uitgaand dat de uitgaven van andere gemeenten niet veranderen). Dat leidt ertoe dat het budget 

na doorwerking voor de grote gemeenten niet verandert. Voor de kleine gemeente gaat het budget naar nul. 

Voor de middelgrote gemeente wordt het budget deels afgeroomd: de effectieve besparing gaat, doordat 

het budget voor 80% verdeeld wordt op basis van de historische uitgaven, omlaag van €111.200,- naar 

€22.240,-.  

 Resterend saldo na macro-doorwerking (€). Naast de verdeling werkt de verandering in de uitgaven door via 

het macrobudget. De verandering in de uitgaven in enig jaar, werkt één op één door in het macrobudget in 

het daaropvolgende jaar. Voor de macro-doorwerking gaan we uit van het landelijk aantal 

loonkostensubsidies. Medio 2018 werden 14.300 loonkostensubsidies verstrekt. Ervan uitgaand dat de 

loonkostensubsidie gemiddeld €10.000,- bedraagt en dat daartegenover in de verhouding tien 

loonkostensubsidies ten opzichte van negen bespaarde uitkeringen van gemiddeld €14.200,- leidt dat tot de 

resterende saldi zoals opgenomen in rij l. We zien dat in Groot B en in Groot D negatieve bedragen ontstaan. 

De reden daarvan is, dat het aantal LKS dat wordt verstrekt relatief laag is. Daardoor is de besparing die deze 

gemeenten zelf realiseren door de inzet van LKS lager dan budgetdaling als gevolg van de landelijke inzet 

van loonkostensubsidies. Met andere woorden, je moet tenminste evenveel loonkostensubsidies verstrekken 

aan mensen vanuit de bijstand als gemiddeld, om een verslechtering van het saldo op het bijstandsbudget te 

voorkomen.  

 Budget begeleiding (€). Mensen die met een loonkostensubsidie aan de slag gaan, hebben in de praktijk vaak 

begeleiding nodig. Daarvoor zitten er middelen in het participatiebudget. We tellen de middelen voor de 

nieuwe doelgroepen en de middelen voor de groep voormalig Wajong bij elkaar op. Deze bedragen treffen 

we aan in rij j. Dat betekent dat Groot A 3 mln. ontvangt. Middelgroot ontvangt in het voorbeeldjaar 

€73.000,-. Het gemeentelijk aandeel in het budget is afhankelijk van de wachtlijst Wsw en de instroom in de 
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werkregeling Wajong, voor de invoering van de Participatiewet. De hoogte van het budget staat dus, met het 

oog op de gewenste prikkelwerking, los van gemeentelijke realisaties.  

 Begeleidingskosten (fictief) (€). We berekenen de fictieve begeleidingskosten door het kengetal zoals door het 

ministerie gehanteerd in de memorie van toelichting bij de Participatiewet (€4.000,-) te vermenigvuldigen met 

het aantal mensen dat met LKS (zie rij d) te vermenigvuldigen.  

 Saldo budget begeleiding (j - k) (€). Dit saldo is het verschil tussen het budget dat voor begeleiding 

beschikbaar is en de (fictieve) uitgaven die ten laste hiervan worden gedaan. We zien dat het budget voor 

sommige gemeenten (ruim) toereikend is. Het gaat dan om gemeenten met relatief weinig 

loonkostensubsidies. Voor andere gemeenten is het budget niet toereikend. In die gevallen ontstaat een 

tekort: zie Groot A, Groot C, Klein en Middelgroot.  

 Saldo totaal (i + l) (€). Het saldo totaal is de som van het resterend saldo (bijstandsbudget) na macro 

doorwerking (rij i) en het saldo budget begeleiding (rij l). We zien hier een aantal interessante uitkomsten. We 

bespreken de zes gemeenten in het voorbeeld één voor één:  

- Groot A. Het totaal-saldo is negatief. Dat terwijl sprake was van een grote besparing op het 

bijstandsbudget. De oorzaak is dat er veel LKS worden verstrekt. De kosten voor begeleiding zijn hoger 

dan de besparingen die per saldo op het inkomensdeel worden gerealiseerd. Het verschil moeten 

gemeenten compenseren vanuit de algemene gemeentelijke middelen. Gemeenten met een groot aantal 

LKS kunnen door de financieringsstructuur per saldo aldus worden geconfronteerd met een negatief 

resultaat.  

- Groot B. Heeft totaal een positief saldo. Er is wel is waar een negatief saldo op het bijstandsbudget. De 

lage begeleidingskosten leiden tot een positief saldo op het begeleidingsbudget. In theorie kan de 

gemeente ervoor kiezen om de besparing op het begeleidingsbudget in te zetten voor andere 

prioriteiten. Met andere woorden een lage realisatie van het aantal LKS leidt tot een positief financieel 

resultaat bij de betrokken gemeente.  

- Groot C. Het totaalsaldo is positief. De gemeente realiseert relatief veel LKS. De besparingen op het 

bijstandsbudget zijn relatief hoog. Het tekortschietend begeleidingsbudget kan met de besparingen op 

het bijstandsbudget worden gecompenseerd.  

- Groot D. Het aantal LKS is laag. Dat leidt tot een tekort op het bijstandsbudget. Echter, er wordt door het 

lage aantal personen dat aan de slag is met een LKS, een grote besparing gerealiseerd op het 

begeleidingsbudget. Deze besparing is flink hoger dan het negatieve resultaat op het bijstandsbudget. 

Kortom, een laag aantal LKS kan door de lage begeleidingskosten voor de gemeente leiden tot een 

positief financieel totaalsaldo.  

- Klein. Er is sprake van een totaaltekort. Het tekort wordt veroorzaakt doordat de besparing op het 

bijstandsbudget volledig wordt afgeroomd. Hier resteert (na twee jaar) dus geen positief saldo. Het 

totaalsaldo wordt op termijn dus bepaald door de totale kosten voor begeleiding.  

- Middelgroot. Ook hier is sprake van een negatief totaalsaldo. De oorzaak: de besparing op het 

bijstandsbudget is relatief laag, doordat het budget door het historisch aandeel, voor 80% wordt 

afgeroomd.  
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4.4 Businesscase 

Welke conclusies moeten wij op basis van het bovenstaande trekken voor het eigen beleid en de uitvoering door 

gemeenten? Moeten we terughoudend of juist voortvarend zijn met het inzetten van loonkostensubsidies? Vanuit 

financieel perspectief moeten we onderscheid maken tussen grote gemeenten en kleinere gemeenten. We gaan 

eerst in op de effecten voor grote gemeenten. Vervolgens beschrijven we de effecten voor kleinere gemeenten. 

Tot slot geven we een aantal aandachtspunten mee.  

4.4.1  Grote gemeenten 

In het volgende voorbeeld laten we het financieel effect zien van het aan de slag helpen van iemand vanuit de 

bijstand met een loonkostensubsidie.  

 

We gaan ervan uit dat iemand voor 26 uur in de week aan de slag gaat en een loonwaarde heeft van 55%. De 

loonkostensubsidie bedraagt €7.700,- per jaar. De bespaarde uitkering is €14.200,- per jaar (= gemiddelde 

uitkering). Per saldo leidt dat voor een grote gemeente (>40.000), waarvoor het bijstandsbudget objectief wordt 

verdeeld, tot een verlaging van de uitgaven met €6.500,-. We merken het volgende op:  

 Het lijkt in deze situatie altijd verstandig om betrokkene aan de slag te helpen, zolang de begeleidingskosten 

niet hoger worden dan €6.500,- per jaar. In dat geval blijft sprake van een financiële besparing. Maar ook als 

de begeleidingskosten hoger worden, zou betrokkene geholpen moeten worden. Gemeenten beschikken 

voor deze doelgroep over begeleidingsmiddelen in het participatiebudget
13

.  

 Daarnaast is niet alleen het korte termijn effect relevant. Op de langere termijn kan de inzet van 

loonkostensubsidies leiden tot hogere uitstroom naar regulier werk. De totale besparingen zijn daardoor 

hoger dan de aanvankelijke besparingen door de inzet van de loonkostensubsidie.  

 De inzet van een loonkostensubsidie leidt niet altijd direct tot besparingen. Bij lage loonwaarden of als 

mensen een lage of helemaal geen uitkering hebben, dan kan de besparing beperkt zijn of de 

loonkostensubsidie is hoger dan de bespaarde uitkering. Dan kunnen er toch goede argumenten zijn om de 

loonkostensubsidie in te zetten. Gemeenten hebben de maatschappelijk en wettelijke opdracht om de 

doelgroep aan de slag te helpen. Besparingen die door de ene groep worden gerealiseerd, kunnen worden 

ingezet voor de ondersteuning van mensen met een (zeer) grote afstond tot de arbeidsmarkt.  

 Tot slot merken we op dat gemeenten vanuit de financieringssystematiek van de bijstand mee moeten doen 

met het inzetten van loonkostensubsidies. Besparingen door de inzet van loonkostensubsidies worden via het 

macrobudget afgeroomd. Als gemeenten niet tenminste evenveel besparingen realiseren als gemiddeld, dan 

leidt dat op termijn tot financiële tekorten. Vuistregel is dat gemeenten tenminste hetzelfde resultaat moeten 

realiseren als gemiddeld om financiële tekorten te voorkomen.  

  

                                                           

13
 Voor de totale uitvoering van de Participatiewet adviseren wij een integrale businesscase. Naast de kosten voor begeleiding 

moeten dan ook andere kosten in beeld worden gebracht. Soms is het nodig dat iemand een ontwikkeltraject doorloopt voordat 

hij/zij met een LKS aan de slag wordt geholpen. Dat element is hier buiten beschouwing gelaten. Hier brengen we alleen het 

individuele effect in beeld, waarbij we ervan uitgaan dat voor alle re-integratiekosten dekking aanwezig is vanuit de 

participatiebudgetten.  

2019 2020 2021

a. Te betalen loonkostensubsidie aan werkgever -7.700€       -7.700€       -7.700€       

b. Bespaarde uitkering 14.200€      14.200€      14.200€      

c. Doorwerking bijstandsbudget -€                  nihil nihil

d. Resultaat inkomensdeel (b+c-a) 6.500€         6.500€         6.500€         



59540 – vertrouwelijk 38 

 

  

4.4.2  Kleine gemeenten 

In de volgende tabel laten we de effecten zien voor kleine gemeenten.  

 

We zien dat de inzet van LKS voor de kleine gemeenten leidt tot besparingen in het eerste en in het tweede jaar. 

In het derde jaar worden de besparingen afgeroomd via het historisch aandeel.  

De vraag of dat betekent dat een kleine gemeente geen loonkostensubsidie moet inzetten, omdat dat (op termijn) 

niet leidt tot financiële besparingen. Het antwoord is nee. Ook kleine gemeenten moeten meedoen met het 

inzetten van loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet. Daarvoor zijn verschillende argumenten, die 

zowel financieel als sociaal-maatschappelijk van aard zijn.  

 De inzet van LKS leidt op termijn mogelijk niet tot een besparing. Maar, er is wel één iemand extra aan de 

slag. Op die manier wordt invulling gegeven aan de sociaal-maatschappelijke taak van de gemeente. Daar 

komt bij dat in de eerste jaren, als de besparing nog niet doorwerkt in de verdeling, wel sprake is van een 

besparing.  

 Soms wordt gedacht dat besparingen door inzet van LKS nodig zijn om de begeleiding te betalen. 

Gemeenten hebben echter het participatiebudget beschikbaar om de begeleiding uit te betalen. Uiteraard is 

dat budget niet oneindig. Desondanks kan het financieel interessant zijn om loonkostensubsidies in te blijven 

zetten, ook als het participatiebudget is uitgeput.  

 Inzet van loonkostensubsidies leidt tot meer activering en meer door- en uitstroom. Op termijn ontstaan in 

het algemeen meer besparingen en worden meer mensen aan de slag geholpen.  

 Evenals voor grote gemeenten, geldt voor kleine gemeenten dat het verstandig is om in dezelfde mate te 

presteren als gemiddeld. Als de prestaties achterblijven bij het gemiddelde, leidt dat op termijn tot tekorten 

via de werking van de systematiek van het macrobudget. Zolang kleine gemeenten bovengemiddeld 

presteren, zal structureel sprake zijn van een financieel voordeel.  

 Tot slot merken we op dat de loonkostensubsidie geen doel op zich is. Het gaat altijd om zo regulier mogelijk 

werk. De bedoeling van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag 

gaan. LKS is een middel om dat te bereiken. Voor sommige mensen zal een baan met LKS het eindstation zijn. 

Voor andere mensen is het een stap op weg naar een grotere mate van zelfredzaamheid. De gemeente moet 

hierop sturen. De uitvoering moet waarborgen bevatten, die ertoe leiden dat telkens de juiste keuzes worden 

gemaakt. 

4.5 Conclusies 

 De realisatiegegevens van de nieuwe doelgroep zijn nog onvoldoende om op basis daarvan een goede 

verdeling van de middelen voor uitkeringen en loonkostensubsidies te maken. De huidige systematiek van 

het bijschatten is niet transparant.  

 Het macrobudget is deels gebaseerd op de realisatie in het afgelopen jaar en deels op de verwachte 

ontwikkeling. In 2018 en in 2019 is rekening gehouden met andere aantallen dan geraamd bij de invoering 

van de Participatiewet. Onduidelijk is waarom. Voor de jaren 2015 t/m 2017 is onbekend met welke aantallen 

nieuwe doelgroepen is gerekend.  

 Het totale financieel effect van de inzet van LKS voor individuele gemeenten is zeer divers. Sommige 

gemeenten realiseren veel LKS-plekken en hebben daardoor een negatief financieel resultaat, terwijl andere 

gemeenten met hoge realisaties juist een positief resultaat hebben. Voor kleinere gemeenten geldt dat meer 

2019 2020 2021

a. Te betalen loonkostensubsidie aan werkgever -7.700€       -7.700€       -7.700€       

b. Bespaarde uitkering 14.200€      14.200€      14.200€      

c. Doorwerking bijstandsbudget -€                  -€                  -6.500€       

d. Resultaat inkomensdeel (b+c-a) 6.500€         6.500€         -€                  
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inzet op LKS leidt tot een ongunstiger financieel resultaat. Dat komt doordat er wel kosten worden gemaakt 

voor begeleiding, terwijl de besparing op de bijstand via het historisch aandeel wordt afgeroomd.  

 Het voorgaande betekent niet dat gemeenten moeten stoppen met LKS. Gemeenten moeten tenminste op 

gemiddeld niveau presteren, omdat ze anders op termijn met tekorten worden geconfronteerd. Grotere 

gemeenten (objectief verdeelmodel) hebben –onder bepaalde veronderstellingen- een grotere financiële 

besparing naarmate zij meer LKS realiseren. Kleinere gemeenten realiseren besparingen door telkens 

bovengemiddelde te realiseren. Dit alles laat onverlet de politiek-maatschappelijke opdracht aan gemeenten 

om de Participatiewet goed uit te voeren.  

 De financiële prikkelwerking is diffuus. Voorwaarde voor financieel voordeel door het inzetten van 

loonkostensubsidies is dat het instrument verstandig wordt ingezet. Het aantal loonkostensubsidies is geen 

doelstelling op zich. Besparing op het bijstandsbudget is afhankelijk van de gemeentegrootte 

(objectief/historische verdeling van het bijstandsbudget). Daarnaast is het zelfs mogelijk dat een gemeente 

die het nalaat om loonkostensubsidies in te zetten meer bespaart dan gemeenten die wel 

loonkostensubsidies inzetten. Dat komt doordat in dat geval besparingen worden gerealiseerd op de 

begeleidingsmiddelen. De begeleidingsmiddelen bewegen niet mee met het aantal ingezette 

loonkostensubsidies.   
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5. Cluster Inkomen en Participatie  

5.1 Algemeen 

Middelen voor de uitvoering van de Participatiewet en voor het minimabeleid zijn opgenomen in het cluster 

Inkomen en Participatie. Het cluster Inkomen en Participatie is onderdeel van de algemene uitkering in het 

gemeentefonds. Met name op het terrein van re-integratie is het soms lastig om te bepalen of de taak wel of niet 

onderdeel uitmaakt van het cluster Inkomen en Participatie. In de bijlage hebben we een overzicht opgenomen 

van de taken die wel en de taken die niet binnen het cluster vallen.  

Het gemeentefonds is voor gemeenten een van de belangrijkste inkomstenbronnen en staat daarmee centraal in 

de financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten. De middelen in het gemeentefonds worden zoveel 

mogelijk verstrekt via de Algemene Uitkering (AU). De middelen in de AU zijn niet geoormerkt: gemeenten 

hebben beleidsvrijheid in de manier waarop ze het budget besteden. Het Rijk draagt zorg voor een goede 

verdeling van de middelen over gemeenten. Een belangrijke eis die aan de verdeling wordt gesteld is de 

kostenoriëntatie. Dat betekent dat gemeenten gegeven hun omstandigheden een gelijkwaardige 

voorzieningencapaciteit.  

De verdeling van de AU en daarmee het cluster Inkomen en Participatie, is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 

van gemeenten. Het budget van een specifieke gemeente wordt in de verdeling bepaald aan de hand van de 

gemiddelde netto kosten binnen een groep vergelijkbare gemeenten. Dat is principieel anders dan de verdeling 

van het bijstandsbudget. Het bijstandsbudget is in zekere zin normatief. Het uitgangspunt is dat het budget gelijk 

is aan de uitgaven die een gemeente bij ‘goed’ beleid heeft. Met het oog op de financiële prikkel doet de 

belangrijkste kostendrijver (het aantal bijstandsgerechtigden) niet mee in de verdeling van het bijstandsbudget.  

5.2 Omvang cluster 

De omvang van het cluster wordt niet specifiek gepubliceerd. Het is wel relatief eenvoudig te berekenen. We 

hebben de totale omvang van het cluster voor heel Nederland berekend in 2019 op basis van de 

Septembercirculaire Gemeentefonds 2018.  

 

Toelichting:  

 Het budget wordt gebaseerd op een aantal verdeelmaatstaven. Typische verdeelmaatstaven in de AU zijn de 

omgevingsadressendichtheid en het klantenpotentieel regionaal. Andere verdeelmaatstaven zijn het aantal 

inwoners, het aantal eenpersoonshuishoudens, huishoudens met een laag inkomen, het aantal 

loonkostensubsidies en het aantal bijstandsontvangers. Deze verdeelmaatstaven spreken voor wat betreft het 

terrein van Inkomen en Participatie meer tot de verbeelding.  

 Voor elke verdeelmaatstaf geldt binnen het cluster een basisprijs per eenheid (BPE). De BPE voor inwoners is 

€7,60. De BPE voor loonkostensubsidies is nagenoeg gelijk aan de BPE voor bijstandsontvangers. Deze 

bedraagt afgerond €1.941,-. De BPE’s zijn voor alle gemeenten gelijk.  

BPE (€) Aantal Bedrag in Basis (€) Uitkering (€)

omgevingsadressendichtheid (OAD) 3,24 16.151.209 52.329.917 82.000.981

inwoners 7,6 17.262.190 131.192.644 205.578.873

klantenpotentieel regionaal 8,69 17.262.190 150.008.431 235.063.212

eenpersoonshuishoudens 21,51 3.051.296 65.633.377 102.847.502

huishoudens met laag inkomen (drempel) 183,36 1.603.697 294.053.951 460.782.540

loonkostensubsidie 1.941,10 10.743 20.853.237 32.677.023

bijstandsontvangers 1.941,21 434.266 843.000.940 1.320.982.472

Totaal 1.557.072.497 2.439.932.603
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 De aantallen zijn de aantallen die gelden voor de verschillende verdeelmaatstaven. Zo zien we dat in de AU 

gerekend wordt met 17,3 mln. inwoners, 3,0 mln. eenpersoonshuishoudens en 434 duizend 

bijstandsontvangers. Omdat we nu de totale omvang van het cluster in Nederland berekenen, nemen we de 

landelijke aantallen. Voor de berekening van de omvang van het cluster voor een individuele gemeente, 

nemen we de aantallen die gelden in deze specifieke gemeente.  

 De vermenigvuldiging van de BPE’s met de aantallen leidt tot de bedragen in de basis.  

 De AU is landelijk gekoppeld aan de rijksuitgaven. Daardoor is de omvang van de totale AU niet gelijk aan het 

bedrag in de basis. Het verschil wordt bepaald door de zogenoemde uitkeringsfactor (Let op: uitkering slaat 

hier op de Algemene UITKERING in het gemeentefonds en heeft niets te maken met bijstandsUITKERINGEN). 

De uitkeringsfactor in 2019 is gelijk aan 1,567. De uitkeringsfactor maal de bedragen in de basis leiden tot de 

feitelijke uitkering die gemeenten ontvangen.  

 Landelijk zien we dat het totale bedrag binnen het cluster Inkomen en Participatie gelijk is aan €1,557 mld. De 

totale uitkering bedraagt €2,44 mld.  

5.3 Onderscheid uitvoeringskosten en minimabeleid 

De vraag is hoe hoog het bedrag in het cluster is voor uitvoeringskosten en hoe hoog het bedrag is voor 

minimabeleid. De uitvoeringskosten bedragen gemiddeld 63% van het totale cluster. De middelen voor 

minimabeleid bedragen 37% van het totale cluster. Dat betekent dat het cluster bestaat uit circa €1,5 mld. 

middelen voor uitvoeringskosten en €0,9 mld. middelen voor minimabeleid.  

5.4 Verhouding tot bijstandsontvangers en loonkostensubsidies 

De middelen in het cluster inkomen en participatie zijn zowel bedoeld voor de uitvoeringskosten bijstand en de 

uitvoeringskosten loonkostensubsidie (waaronder nieuw beschut). Het BPE voor bijstandsontvangers is nagenoeg 

gelijk aan het BPE voor loonkostensubsidies. Dat heeft vooral tot doel om de perverse prikkel te voorkomen om 

de ene doelgroep (met een laag BPE) te verschuiven naar de andere doelgroep (met een hoog BPE). Dat betekent 

dat als de gemeente een bijstandsgerechtigde plaatst met LKS vanuit de bijstand, het cluster Inkomen en 

Participatie omlaag gaat met €3.041,-
14

 , omdat het aantal bijstandsontvangers met één eenheid omlaag gaat en 

tegelijkertijd met €3.041,- omhoog gaat omdat het aantal LKS stijgt met één eenheid.  

Gemiddeld bedragen de middelen voor de uitvoering €3.429,- per bijstandsontvanger of LKS-er. Dat bedrag komt 

overeen met de gemiddeld berekende uitvoeringslasten van gemeenten voor de Participatiewet.  

5.5 Conclusies 

 Het beschikbare budget voor de uitvoering van de Participatiewet in het cluster Inkomen en Participatie komt 

met een gemiddeld bedrag van €3.429,- per bijstandsgerechtigde en LKS-er overeen met door AEF en 

Berenschot berekende uitvoeringskosten (zie: Verdeling Gemeentefonds cluster Werk en Inkomen, AEF, 2015 

en www.gemeente.nu).  

 Inzet van LKS voor bijstandsgerechtigden heeft geen financiële gevolgen in het cluster inkomen en 

participatie. De bedragen die per LKS-er en per bijstandsgerechtigde beschikbaar zijn, zijn aan elkaar gelijk.  

                                                           

14
 Het BPE van de bijstandsontvangers en LKS is gelijk aan €1.941,-. Om te zien hoeveel het TOTALE cluster inkomen en 

participatie varieert met het aantal bijstandsontvangers en LKS moet gekeken worden naar het BPE maal de uitkeringsfactor van 

1,567. Dat bedrag is gelijk aan €3.041,-.  



59540 – vertrouwelijk 42 

 

  

6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

 Momenteel worden circa 26 duizend minder plekken voor de nieuwe doelgroep gerealiseerd dan het aantal 

waarmee werd gerekend bij de invoering van de Participatiewet. Het verschil blijft de komende jaren min of 

meer constant. In 2023 is de raming 75 duizend en worden er bij het huidige tempo 49 duizend gerealiseerd.  

 Op dit moment wordt er landelijk – uitgaand van de bij de invoering van de Participatiewet gehanteerde 

uitgangspunten - minder aan begeleiding van nieuwe doelgroepen uitgegeven dan beschikbaar. In 2021 

verwachten wij bij het huidige tempo van het realiseren van plekken voor nieuw beschut en LKS een 

omslagpunt. Er ontstaat een tekort dat oploopt naar €45,8 mln. in 2023.  

 Gemeenten vragen zich af of de bedragen waarvan uit is gegaan bij de invoering van de Participatiewet, 

toereikend zijn. Voor nieuw beschut is waarschijnlijk meer nodig dan €8500,- per persoon per jaar (mede 

daarom is t/m 2020 een bonus geïntroduceerd van €3.000,- per plek). In 2019 wordt het bedrag per persoon 

echter verlaagd naar €7200,- per persoon. Ten aanzien van de €4.000,- begeleidingsmiddelen voor 

begeleiding regulier moet nog blijken of dat voldoende is.  

 Ondanks dat op basis van de door het ministerie van SZW gehanteerde uitgangspunten, thans sprake is 

onderrealisatie van de verwachte uitgaven, heeft een aantal gemeenten te maken met tekorten. Momenteel 

komen 87 gemeenten (o.b.v. de bij de invoering van de Participatiewet gehanteerde uitgangspunten voor de 

gemiddelde kosten) geld tekort. Dat aantal loopt op tot 224 in 2023.  

 In het macrobudget bijstand is rekening gehouden met een kleiner aantal nieuwe doelgroepen dan bij de 

invoering van de Participatiewet. Dat betekent dat gemeenten minder budget hebben ontvangen in het 

inkomensdeel bijstand dan waarmee rekening werd gehouden bij de invoering van de Participatiewet.  

 Er zitten perverse elementen in de huidige financiering van loonkostensubsidies en begeleiding van de 

nieuwe doelgroep. Gemeenten die weinig of niets doen, houden relatief veel geld over op het 

participatiebudget. Actieve kleine gemeenten ondervinden mogelijk financieel nadeel doordat besparingen 

op het bijstandsbudget worden afgeroomd, terwijl wel kosten worden gemaakt voor begeleiding. Dat 

betekent –los van de sociaal-maatschappelijke doelstelling– niet dat gemeenten niets moeten doen. De 

businesscase is – afhankelijk van de juiste organisatorische keuzes en sturing op bestandsniveau – 

desondanks positief.  

 Het budget per bijstandsgerechtigde in het cluster Inkomen en Participatie voor de uitvoering van de 

Participatiewet, komt overeen met door AEF en Berenschot berekende uitvoeringskosten van de 

Participatiewet (zie: Verdeling Gemeentefonds cluster Werk en Inkomen, AEF, 2015 en www.gemeente.nu).  

6.2 Aanbevelingen 

 Ga in gesprek met het Ministerie van SZW over de perverse effecten die zich nu voordoen in de financiering 

van de loonkostensubsidies (bijstandsbudget) en de begeleiding (participatiebudget). Zorg ervoor dat de 

financiële prikkel de goede kant op staat en dat dat middelen daarheen stromen, waar deze worden 

uitgegeven conform de uitgangspunten van de Participatiewet.   

 Houd het verwachte tekort op de participatiemiddelen vanaf 2021 in de gaten en maak afspraken met het 

Ministerie van SZW over de consequenties als het budget niet meer toereikend is.  

 Volg de ontwikkelingen van de aantallen en de budgetten nauwgezet. Ga na hoe die zich verhouden ten 

opzichte van de oorspronkelijke ramingen
15

. Maak afspraken met het ministerie van SZW wat de 

consequenties zijn als de realisaties afwijken van de verwachtingen.  

                                                           

15
 Wij gaan vooral uit van de ramingen die zijn opgenomen in  de memorie van toelichting bij de Participatiewet (Kamerstuk 

33161 nr 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 december 2013). Voor nieuw-beschut gaan we uit van de taakstelling.  
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 Ga bij SZW na waardoor de verschillen tussen de huidige budgetten en de bij de invoering van de 

Participatiewet gehanteerde bedragen, worden verklaard (macrobudget bijstand en participatiebudgetten). 

 Vraag het ministerie van SZW nu en in de toekomst om goede onderbouwingen bij begrotingsmutaties.  

 Spreek met het ministerie van SZW af om onderzoek te doen naar de werkelijke kosten voor begeleiding van 

de nieuwe doelgroepen en om de beschikbare budgetten daar, indien nodig, op aan te passen (kortom: hoe 

verhouden de €4.000 en €8500/€7200 zich ten opzichte van de werkelijke kosten?).  

 Breng de constatering van de scheve verdeling van de participatiebudgetten (WWB-klassiek, nieuw beschut 

en LKS) in, in het overleg met de VNG en de rijksoverheid over de nieuwe verdeling van de budgetten vanaf 

2021.  
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Bijlage: Taken Cluster Inkomen en Participatie 

In deze bijlage staat een overzicht van financiering en de taken die ten laste komen van het cluster Inkomen en 

Participatie in de algemene uitkering in het gemeentefonds. In de tweede kolom staan taken die in principe uit 

andere middelen gefinancierd worden en dus juist niet in het cluster opgenomen zijn (bron: Verdeling 

Gemeentefonds cluster Werk en Inkomen, AEF, 2015) 

Taken op het gebied van inkomensdienstverlening  

Wel Niet 

Behandeling van aanvragen Uitkeringslasten (SU gebundelde uitkering), voor WWB, IOAW, 

IOAZ, Bbz 

Apparaatslasten verstrekking uitkeringen Overschot of tekort op (SU gebundelde uitkering) 

Bestandsbeheer 90% onderzoekskosten (deskundigenrapport) Bbz (declaratie) 

Uitvoeringskosten Bbz 2004 excl. 90% van de 

onderzoekskosten (deskundigenrapport) voor ondernemers 

Apparaatslasten en onderzoekskosten o.b.v. Bijstandverlening 

aan ondernemers in de binnenvaart (Bob) via 

centrumgemeenten (declaratie) 

Handhaving en sociale recherche Apparaatslasten voormalig WWIK (regeling bestaat niet meer) 

Debiteurenbeheer  

Apparaatslasten IOAZ   

Apparaatslasten IOAW   

Apparaatslasten adresloze bijstandsontvangers via 

centrumgemeenten 

  

Opleggen en handhaven van verplichtingen (tegenprestatie)   

Toets kostendelersnorm   

    

Taken op het gebied van re-integratie en participatie  

Wel Niet 

Bepalen van de noodzaak van een voorziening Kosten re-integratietrajecten (IU SD) 

Aanbieden van een voorziening (gesprek met de klant, maken 

van afspraken) 

Intensief casemanagement (IU SD) 

Opleggen en handhaven van verplichtingen  SW-bedrijf (IU SD, aflopend) 

Apparaatskosten loonwaardebepaling Overschot of tekort op participatiegelden (IU SD) 

Apparaatskosten werkplekaanpassing Loonkostensubsidie (IU SD) 

Toeleiding jobcoaches Werkplekaanpassing (IU SD) 

Toeleiding proefplaatsing Jobcoaches (IU SD) 

Apparaatskosten inburgering Proefplaatsing (IU SD) 

Beoordeling arbeidsvermogen doelgroep participatiewet 

(UWV) 

Inburgering (IU SD of OCW via DUO) 

 Beschut werken (IU SD) 

 Beoordeling arbeidsvermogen doelgroep Wajong (UWV) 
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Taken op het gebied van minimabeleid   

Wel Niet 

Bijzondere bijstand Kwijtschelding gemeentelijke heffingen (betreffend 

gemeentelijk domein) 

Individuele inkomenstoeslag (vervanging van 

langdurigheidstoeslag) 

  

Apparaatslasten kwijtschelding gemeentelijke heffingen   

Schuldhulpverlening (o.g.v. Wgs)   

Overig minimabeleid (stadspassen e.d.)   

Individuele studietoeslag   

Ander toekenningsbeleid    

Intensivering armoedebeleid   

  



59540 – vertrouwelijk 46 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 

te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten. 

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 
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