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Inleiding  
 

Het leefdomein Werk(gelegenheid) & Inkomen raakt iedere burger in onze gemeente. 

De economische crisis heeft tot een forse stijging van het aantal mensen in de bijstand 

en de Werkloosheidswet (WW) geleid. Wij hebben relatief veel mensen in de WW. 

Daarnaast is de beroepsbevolking in Heerenveen relatief laag opgeleid en is de 

werkloosheid onder jongeren fors gestegen. Tegelijk kende Heerenveen de afgelopen 10 

jaar de hoogste banengroei van Fryslân maar blijkt dat de vraag en het aanbod op de 

arbeidsmarkt in Heerenveen niet goed op elkaar aansluiten.  

 

De stijging van het aantal werklozen drukt zwaar op onze begroting. Daarnaast beschikt 

onze gemeente door kortingen van het rijk op het Participatiebudget over minder re-

integratiegeld en is er een jaarlijks tekort op de sociale werkvoorziening omdat de 

rijksbijdrage niet voldoende is. De noodzakelijke ombuigingen naar maatwerk geven 

echter vertrouwen dat wij ook in deze raadsperiode kunnen investeren in het genereren 

van werk en een vangnet te laten bestaan voor mensen die het echt nodig hebben. 

 

Met de invoering van de Participatiewet heeft de regering de ambitie om iedereen 

volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. De uitvoering van de wet 

gaat zorgen voor een verschuiving in rollen, taken en functies. De mens staat hierbij 

centraal. Nu we aan de vooravond van de invoering van de Participatiewet staan is een 

vernieuwende en meer samenhangende aanpak nodig voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten we een uitvoering creëren die recht doet 

aan een effectievere arbeidsmarkt.  

 

Onze ambities zijn daarom goed tegen het licht gehouden met oog voor de menselijke 

maat en een scherpe prioritering naar beschikbare middelen. Dit heeft voor wat betreft 

de invoering van de Participatiewet vooreerst plaatsgevonden bij de integrale 

beleidsafweging sociaal domein van 11 september 2014. De opdracht hierin is helder 

voor onze gemeente: maatwerk bieden en het effectief  inzetten van gemeenschapsgeld 

in het sociaal domein.  
 

Lokaal gaan we het leefdomein Werk & Inkomen zoveel mogelijk in samenhang met de 

andere decentralisaties uitvoeren. De mogelijke verbindingen met Jeugdzorg en de Wmo 

(en passend onderwijs) zijn: 
 Participatie als hefboom: individueel effect maar ook voor buurt en samenleving 

waardoor minder beroep op voorzieningen wordt gedaan. 

 Gezamenlijke diagnose en aanpak voor mensen met een meervoudige 

problematiek (toegang). 

 Een (groter) beroep op eigen kracht en mensen netwerken laten opbouwen. 

 Overlap in de doelgroepen arbeidsmatige AWBZ dagbesteding en beschut werk. 

 Mensen met uitkering inzetten als bijvoorbeeld vrijwilliger in welzijns- en 

zorgsector. Positie van mantelzorger hierin is een belangrijk punt van aandacht. 

 Maatwerkinkomensvoorziening in relatie tot de bijzondere bijstand: één vraag met 

meerdere ingangen. 

 Aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten beoordelen op Social return. 

 

Onze focus  is er op gericht dat mensen economisch zelfstandig zijn (of weer worden) en 

dat participatie in welke vorm dan ook perspectief biedt en bijdraagt aan het meedoen in 

de lokale samenleving. Hoe gaan we dat doen en waar moeten we rekening mee houden?  
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2. Met welke wetten werken we ? 

 

Het regeerakkoord, het sociaal akkoord en het coalitieakkoord zijn leidend. In de huidige 

Wet werk en bijstand (Wwb) is de primaire wettelijke verantwoordelijkheid om mensen 

zo snel mogelijk toe te leiden naar de arbeidsmarkt neergelegd bij de gemeente. De 

nieuwe Participatiewet (PW) voegt de Wwb, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en 
een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) 

samen. Hierdoor wordt participatie -bij voorkeur in een reguliere baan- op de 

arbeidsmarkt voor iedereen gelijk getrokken. Met ingang van volgend jaar valt iedereen 

die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk 

minimumloon te verdienen onder 1 regeling. Het gemeentelijke budget voor reintegratie 

wordt samengevoegd en de toegang tot de Wsw wordt stopgezet.   

Hoeveel mensen vallen straks onder de nieuwe wetgeving?  

Er is vanaf 2015 op basis van het inschattingsmodel van Divosa van maart 2014 rekening 

gehouden met een gemiddelde autonome instroom van 45 nieuwe PW- ers (de voormalig 

“te indiceren Wajong met arbeidsvermogen en/of studietoelage of een Wsw-er”).  
Ook zijn de afbouwcijfers van de Wsw door het ministerie SZW aangepast op basis van 

de cijfers van het onderzoeksbureau SEO economisch onderzoek van september 2014. 

Dit leidt tot de volgende ramingen:   
 

Jaar  2014  2015  2016  2017  2018  

Aantal P-wetters (nu Wwb)  1317  1330  1330  1330  1330 

Aantal oud Wsw  400  384  356  328  304  

Totale doelgroep  1717  1714  1686  1658  1634  

 

 
 

De Participatiewet treedt zoals gezegd op 1 januari 2015 in werking. Het doel van de wet 

is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Dit 

zal waar dat wettelijk moet op de schaal van de Arbeidsmarktregio Fryslân plaats gaan 

vinden (via het werkbedrijf) en lokaal via onze gemeente.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Zwanenwoud_Heerenveen_pano_02.jpg
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In het sociaal akkoord heeft het kabinet de afspraak gemaakt dat sociale partners en 

gemeenten landelijk 35 Werkbedrijven gaan vormen om mensen met een 

arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers of via beschut werk.  

Insteek is dat in elk van de 35 arbeidsmarktregio‟s een netwerkstructuur wordt opgezet 

waarin werkgevers, werknemers en gemeenten samenwerken om mensen met een 

arbeidsbeperking te plaatsen. Regionaal arbeidsmarktbeleid moet op deze wijze 

bijdragen aan het beter op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. Ook gaat het om het bij elkaar brengen van ondernemers, 

onderwijsinstellingen en overheden en werknemers met als doel: 

- scheppen van een klimaat waar de economie groeit en bloeit. 

- behouden van werkgelegenheid of zelfs groeien van werkgelegenheid. 

- ontwikkelen van de beroepsbevolking door kennis en kunde (startkwalificatie). 

- realiseren van een bredere participatie bij burgers met achterstand op de arbeidsmarkt. 

 

Op regionaal niveau is de afgelopen periode hard gewerkt aan de vormgeving van zo‟n 

Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Fryslân. Hierbij sluiten we aan bij wat er al is. Zo 

hebben we gezien de huidige werkwijze in onze regio in feite al een constructie zoals die 

met het Werkbedrijf wordt beoogd. De Wet SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk 

en Inkomen) biedt namelijk de juridische grondslag voor de Werkbedrijven. Volgens de 

wet SUWI is samenwerken nu ook al noodzakelijk.  

 

De wettelijke taken van het op te richten Fries Werkbedrijf zijn onder andere: 

1. Werkgeversdienstverlening; 

2. Verstrekking van voorzieningen (o.a. werkplekaanpassingen); 

3. Inzet van de no- riskpolis; 

4. Zorg dragen voor eenduidige inzet van instrumenten (o.a. loonkostensubsidie, 

proefplaatsing en jobcoaching); 

5. Maken van afspraken over de organisatie van het beschut werken. 

 

De gewenste doorontwikkeling is omschreven in de bijgevoegde “Contourennotitie 

doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân”. Deze is op 26 maart 2014 behandeld in een 

VFG overleg met de Friese wethouders Werk en Inkomen.  

De visie van het Werkbedrijf in oprichting is: 

 

• Vraag van en dienstverlening aan werkgevers is uitgangspunt 

• Eén contactpersoon per werkgever. Bij grote werkgevers 1 vaste groep van 

contactpersonen. 

• We zijn en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor alle 

werkgevers&werkzoekenden in Fryslân  

• We kennen onze werkgevers en weten wat er bij hun speelt. 

• De voorlopige doelgroep is WW, P-wetters en SW-ers. 

• We werken aan 1 merk 

Als zowel lokaal als regionaal zaken worden opgepakt betekent dit dat er 

provinciale samenwerking is maar dat er primair lokaal een besluit wordt 

genomen.  

 

Wat is de meerwaarde van regionale afstemming in deze? 
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Een regionaal geaccepteerde loonwaardebepaling is bijvoorbeeld wenselijk om helderheid 

te creëren richting werkgevers en de onderlinge concurrentie tussen gemeenten binnen 

de regio uit te sluiten. Het kan zo een integraal onderdeel worden van de al 

ingezette regionale werkgeversbenadering.  

 

Een ander voorbeeld is de organisatie van het beschut werken. Een gedeelde visie op het 

Beschut Werken (BW) helpt om te komen tot regionale afspraken voor werkplekken voor 

deze doelgroep. Bij beschut werken gaat het om personen met een lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking (dan wel een combinatie van genoemde 

beperkingen) die een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de 

werkplek vereist dat van een reguliere werkgever in redelijkheid niet mag worden 

verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.  Deze BW- plekken liggen vooralsnog niet 

voor het oprapen en komen deels overeen met de huidige werkplekken voor de sociale 

werkvoorziening. In de voorliggende Participatieverordening is daarom regelgeving 

opgenomen over de voorziening beschut werk die regionaal is afgestemd. Gemeenten 

krijgen landelijk in de structurele situatie middelen voor 30.000 beschutte werkplekken.  

 

2015  2016    2017         2018        Structureel* 

Bw plekken 

Heerenveen 

3 11 19 26 133 

  * na 40 jaar gelijkoplopend met natuurlijk verloop Wsw 

        Het Werkbedrijf krijgt straks ook de wettelijke verantwoordelijkheid voor de invulling van 

de garantiebanen. Deze banen zijn er voor mensen die onder de PW vallen en niet het 

wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De landelijke verdeling van het aantal te 

realiseren garantiebanen tot en met 2016 ziet er als volgt uit: 
 

MARKT sector 2014 tot en met 2016 

 Landbouw en Visserij     200 

 Industrie  1.650 

 Bouwnijverheid     700 

 Handel  2.800   

 Vervoer en opslag     750 

 Horeca     750 

 Informatie en communicatie     500 

 Financiële dienstverlening     500 

 Verhuur en onroerend goed     250 

 Specialistische zakelijke dienstverlening  1.000   

 Verhuur en overige zakelijke diensten  1.500 

 Gezondheids- en welzijnszorg  2.800 

 Cultuur , sport en recreatie     300 

 Overige dienstverlening     300 

Totaal 14.000 garantiebanen 

 

Overheid 

 

 Openbaar bestuur en overheid   3.200 

 Onderwijs   3.300 

Totaal   6.500 garantiebanen 
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Aangezien de telling van het aantal gerealiseerde garantiebanen op landelijk niveau 

gaat plaatsvinden, kunnen regio‟s en sectoren niet afgerekend worden op bovenstaande 

getallen. Verder geldt dat de verdeling vooral gebaseerd is op kwantitatieve gegevens.  

In de praktijk zullen ook kwalitatieve gegevens zoals het opleidingsniveau die nodig zijn  

voor de vacatures en competenties van het aanbod een rol spelen bij de 

plaatsingsmogelijkheden. 

 

De verdeling voor de arbeidsmarktregio Friesland (op basis van het aantal banen in 2013 

= 9,11%) ziet er voor de periode 2014 -2016 als volgt uit: 

 

 Marktsector Overheid 

Arbeidsmarktregio Friesland 450 280 

Gemeente Heerenveen  41 25 

 

Hierbij geldt dat de doelgroep Wajongers, Wiw-ers en ID-ers en Wsw-ers die op de 

wachtlijst stonden voorrang hebben. Voor de marktsector is aangegeven hoe de 

verdeling naar de verschillende sectoren ongeveer moet zijn. De sectoroverheid is 

onderverdeeld in   “openbaar bestuur en overheid” en “onderwijs”. Voor de gemeente 

Heerenveen als werkgever betekent dit ongeveer 8 banen.    

 

 

Nu in kaart is gebracht wat de wetgever wil en wat regionaal moet is de vraag wat willen 

we als gemeente?  
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3. Wat willen we als gemeente?          

 

Visie sociaal beleid  

In de door de raad op 4 juli 2013 vastgestelde visie sociaal beleid wordt ingegaan op 

onze opgave in het sociale domein. Om dit als samenleving op te kunnen vangen zullen 

wij een nieuw evenwicht moeten vinden in wat de samenleving op eigen kracht kan en 

waar ondersteuning van de overheid noodzakelijk is. Dit betekent dat wij meer ruimte 

moeten geven aan de eigen kracht van burgers en deze kracht niet onnodig moeten 

hinderen met onze (bureaucratische) organisatie van de ondersteuning.  

 

In de visie is aangegeven dat wij willen dat onze inwoners zelfredzaam zijn, om anderen 

denken en actief zijn. Als dit niet lukt, dan biedt de gemeente een vangnet binnen de 

beschikbare middelen. Om dit te bereiken zetten wij in op:  

- het versterken eigen kracht en behoud basisvoorzieningen 

- vroegsignalering en preventie 

- een integrale laagdrempelige toegang 

- een vangnet met maatwerk en casusregie 
 

Collegeprogramma thema Werk(gelegenheid) en Inkomen  

De belangrijkste thema‟s voor de komende jaren zijn: Financiën, Werk(gelegenheid) en 

Inkomen, de drie Decentralisaties, Onderwijs en Sport. De visie van het college is dat er  

“in de gemeente Heerenveen gewerkt wordt aan een solidaire samenleving waarin 

iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en in deze lastige periode de mogelijkheid heeft 

om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. De nieuwe gemeente Heerenveen 

wil een prima plek zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Wij hebben de kwaliteit 

van onze voorzieningen in beeld en werken aan het op niveau houden van deze 

voorzieningen. Heerenveen kenmerkt zich ook in de toekomst als een sociale en 

ondernemende gemeente waarin mensen zorgen voor en omzien naar elkaar” 
 

Werk raakt het hart van de Heerenveense samenleving en houdt onze economie 

draaiende. Het geeft mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen en een toekomst op te 

bouwen. Werk betekent ook meedoen aan de samenleving en het creëren van 

werkgelegenheid geeft perspectief en voorkomt dat  mensen een beroep moeten doen op 

bijstand en andere voorzieningen. Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke gemeente, 

die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. 

De gemeente speelt een actieve en verbindende rol tussen ondernemers, onderwijs en 

kennisinstellingen.  
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Integrale beleidsafweging sociaal domein (raad 11 september 2014) 

Onze gemeente heeft rondom de transities besloten dat deze budgetneutraal moeten 

worden uitgevoerd. Voor het beleid van Werk & Inkomen liggen daarom een aantal 

vragen voor: 

 

Kunnen we in de periode 2014- 2018 voldoende werk maken van het reintegreren van 

mensen in de bijstand en het zo laag mogelijk houden van de uitkeringslasten?   



Kunnen we specifiek de doelgroep met een beperking in de bijstand wel goed 

ondersteunen (beschut Werken en loonkostensubsidie in relatie tot loonwaarde)? Kunnen 

we voldoen aan mogelijke verplichtingen om deze doelgroep te ondersteunen? 



Hoeveel budget denken we nodig te hebben om mensen effectief te reintegreren? 

Aanvaarden we een beroep op de algemene middelen ter aanvulling van een tekort op 

het gebundelde reintegratiebudget, wat ten koste gaat van andere terreinen, of moet 

het budgetneutraal, wat betekent dat we doelen van reintegratie moeten bijstellen of 

moeten ingrijpen op Wsw-oud? 



Zijn we bereid te zoeken naar mogelijkheden om Wsw-oud anders vorm te geven, te 

komen tot veel lagere overhead en een ander model van uitvoering? Voor welke 

ideeën bestaat draagvlak? 

 

Om keuzes te maken waren dit de gepresenteerde basisvarianten:  

 

 

 

Er is op 11 september 2014 door de raad gekozen voor de variant P-wet “rechtmatige 

stijl”.  

 

 

 

 

• inzetten op de Poort die  maximaal 
preventief werkt 

• verstrekken uitkeringen en hulp bij schulden  

• maatwerkbeginsel bijzondere bijstand 

• reintegratie minimaal en restant budget 
naar tekort sociaal domein. 

 

 
 

P-wet "rechtmatige stijl" 

 

 

 

• rechtmatige stijl plus doelgroep reintegratie 
 met nader te bepalen budget  

• maximaal inzetten op handhaving ook na de 
 Poort  
 

 

 
 

P-wet "plus stijl" 

• de plus stijl en  maximaal inzetten op handhaving 
en  reintegratie. 

P-wet "optima forma stijl"  
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Concrete gevolgen voor reintegratie  

 

Wat doen we wel: 

- Jobhunting als onderdeel van het klantmanagement 

- Maximaal gebruikmaken van ESF- middelen (i.v.m. cofinanciering) voor de doelgroep 

  arbeidsbelemmerden, mensen die langer dan een half jaar in de uitkering zitten en  

  trajecten toeleiding praktijkonderwijs/speciaal onderwijs naar de arbeidsmarkt.  

- De organisatie wordt ESF-proof ingericht. 

- Alleen inzet op het regionaal werkbedrijf voor beschut werken & loonkostensubsidie tot 

  maximale regionale taakstelling en budgetplafond.  

- Alternatieve reintegratie opzetten bijvoorbeeld overeenkomstig de budgetmaatjes. 

- Introduceren mogelijkheden voor een persoonlijk reintegratiebudget van bijvoorbeeld  

  € 750 per persoon voor een maximaal aantal personen.  

 

Wat doen we dus ook: 

- Wiw- ers ontslaan en stoppen met de ID- subsidies (met mogelijk ontslag als gevolg)  

  ad € 680.000.  

- Wurkstiper Grienteam via alternatieve financiering regelen ad. € 150.000. Dekking via 

  de V&P nota 2015 

 

Wat doen we dus niet (meer): 

- Stoppen met externe inhuur voor sociaal medische advisering en verzuimbegeleiding ad 

  € 100.000 per jaar. 

- Geen reintegratie - taken meer verrichten voor klanten zonder groeimogelijkheden of 

  uitstroomperspectief.  

- Wel activeren van de tegenprestatie maar niet handhaven.    

 

 

Maximale besparing reintegratie : € 780.000  

 

Inzet Wwb-ers in de Wsw om de inverdiencapaciteit te verhogen en intensievere publiek-

private samenwerking (via inkoop reintegratie bijvoorbeeld).  

 

Maximale besparing € 125.000 

 

Conclusie: 

Beschikbaar 2015 P-budget: € 1.940.047 

Maximale besparing raadsbesluit 11 september 2014: € 905.000 

Beschikbaar € 1.035.047  
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Concrete gevolgen voor minimabeleid  

 

Maximaliseren eigen bijdrage 

- Vorig jaar is een bedrag van € 586.525 uitgegeven aan individuele bijzondere bijstand. 

Dit was € 240.000 meer dan in 2012. Dit zou structureel begroot kunnen worden via het 

alsnog beschikbaar stellen van de landelijke middelen voor de intensivering van het 

armoedebeleid ad € 213.000. Dit is in de V&P nota 2014 ingezet als algemeen 

dekkingsmiddel. 

 

- Het inzetten van hulp in de huishouden 1 als algemene voorziening c.q. verwijzing naar 

de markt via de bijzondere bijstand als onderdeel van het maatwerkbeginsel.  

Dan moet de toevoeging van het Wtcg-geld voor onze gemeente van zo‟n  € 515.752 in 

2015 voor een nader te bepalen deel wel toegevoegd worden aan het bijzondere bijstand  

budget. Dit is geregeld via het vaststellen nieuw Wmo-beleidsplan.     

 

- Draagkrachtregels bijzondere bijstand aanpassen Het maximaliseren van de eigen 

bijdrage heeft als gevolg dat wij meer dan voorheen bij aanvragen bijzondere bijstand 

gaan kijken naar iemand inkomen & vermogen boven de toepasselijke bijstandsnorm.  

Boven deze norm wordt vervolgens gedifferentieerd naar inkomen & vermogen. Door 

meer te gaan differentiëren en de draagkracht in het vermogen maximaal te gaan 

benutten denken wij een bedrag van € 150.000 te kunnen besparen.  

 

Maximale besparing bijzondere bijstand € 150.000  

 

 

Resumé: 

Dit betekent dat we  in de uitvoering 2015 de nieuwe accenten binnen reintegratie- en 

handhaving gaan uitwerken. Dit is inclusief het herijken van de werkprocessen Poort, 

Werkbedrijf en Toegang alsook de werkprocessen en beleidsregels bijzondere bijstand, 

handhaving en schuldhulpverlening De herstructurering van de Wsw heeft een eigen 

spoor.  

 

Voordat we verder ingaan op het stellen van doelen staan we om het volledige beeld 

scherp te krijgen stil bij de inzichten van de afgelopen jaren en de huidige omvang van 

de doelgroep.    
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4.  Wat hebben de afgelopen jaren gedaan? 

       
De afgelopen jaren stonden de volgende uitgangspunten centraal in ons beleid & 

uitvoering: 

- Een uitkering is in principe tijdelijk en is een financiële overbrugging naar betaald werk. 

- Klanten worden benaderd en beoordeeld op basis van hun mogelijkheden. Als een 

  belemmering niet of niet voldoende kan worden weggenomen en de afstand tot de 

  reguliere arbeidsmarkt groot is en blijft, worden afspraken gemaakt over andere 

  mogelijke vormen van participatie. 

- Een centrale werkgevers- en werknemersbenadering binnen de gemeente én binnen 

  de keten is leidend om een vraaggerichte aanpak te realiseren.   

- Niet meer in te zetten op nieuwe langdurige (verlonings)trajecten en de huidige  

  gesubsidieerde arbeid af te bouwen. 

- Vraaggericht werken aan de Poort. 

- Structureel investeren in werkloze jongeren. 

 

In de vastgestelde beleidsevaluatie reintegratie & minimabeleid is uitgebreid ingegaan op 

de resultaten van de afgelopen jaren. De aanbevelingen zijn integraal verwerkt in deze 

kadernota. Samengevat komt het er op neer dat er in de afgelopen periode verschillende 

instrumenten en activiteiten zijn ingezet om de enorme stijging van het aantal 

uitkeringen tegen te gaan.  In de periode 2011-2013 zijn 1180 uitkeringen beëindigd. 

Hieronder is in 80% van de gevallen de belangrijkste redenen van uitstroom in een 

grafiek gezet. 

 

 

 
Bron: gemeente Heerenveen 
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89 

57 
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Beeindigde uitkeringen 2011- 2013 

Werk 

Studie 

Verhuizing 

Additonele arbeid 

Zelfstandig beroep 

Geen inlichtingen 

65 jaar 

Relatie 
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 2011 2012 2013 1e helft 2014 

Totale uitstroom 427 391 380 201 

 

De uitstroom heeft echter niet geleid tot de gewenste budgettaire neutrale uitvoering van 

de bijstand.   

 

Financieel resultaat 2012 – 2014 BUIG (budget voor uitbetalen uitkeringen) 

 

Bedragen x € 1 miljoen 2012 2013 2014 

Toegekend budget: 12,5 14,9 17,8 

Saldo van bestedingen en baten: 13,8 16,2 20,2 

Financieel resultaat in euro's: - 1,3 - 1,3 -2,4 

Financieel resultaat in % van het budget -10,4    -9 -13,5 

    

  

 
*het verwachte resultaat 2014 in de Berap 

 
Op 16 september 2014 is het voorlopige Participatiebudget bekend gemaakt voor 2015. 

De educatiegelden zijn hieruit gehaald omdat dit een specifieke uitkering wordt. Voor oud 

Wsw-ers en ondersteuning via de Participatiewet is in totaal een bedrag beschikbaar van 

11,9 miljoen te weten € 1,9 miljoen voor participatie en 10 miljoen voor oud Wsw. Het 

voorlopige BUIG-budget is vastgesteld voor 2015 op 16,7 miljoen. Dit levert naar 

verwachting wederom een tekort op de rijksbijdrage op van 2,4 miljoen. Ook bij de 

financiering van de Wsw is sprake van een structureel tekort van gemiddeld 1 miljoen ten 

opzichte van de rijksbijdrage. Het bedrijfsresultaat van Caparis kan dit tekort 

(vooralsnog) niet goedmaken.  

  

Het feit dat we “niet uitkomen met ons geld” heeft direct te maken met onze vrij zwakke 

sociale structuur. Onderstaande indicatoren geven per 1000 inwoners een beeld van de 
sociale structuur.  

  

Sociale Structuur    Heerenveen  Gemid. ref.groep Verschil 

Bijstandsontvangers  21,9 15,0 46% 

Uitkeringsontvangers ) 78,2 73,9 6% 

Lopende reintegratie 1-1-2014 18,3 11,6 58% 

Uitstroom bijstand (CBS 2013) 7,6 6,7 14% 

Lopende onderzoeken oneigenlijk 

gebruik en misbruik bijstand  

0,5 0,3 39% 

Lage inkomens  148,7 126,1 18% 

Eenouderhuishoudens 27,3 27,1 1% 

Aanvragen bijzondere bijstand 33,9 30,0 13% 

Cliënten schuldhulpverlening 6,8 5,9 15% 

Bron: Berenschot 2014 (op basis CBS 2013) 
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Dit beeld is bevestigd in de beleidsevaluatie van het reintegratie & minimabeleid en ook 

in de in maart jl. door uw raad ontvangen aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 

(MAU 2014- 2016). Hier zijn veel gegevens over beleid & uitvoering gepresenteerd. Het 

ingezette traject om deze MAU gehonoreerd te krijgen heeft inmiddels vervolg gekregen 

in de vorm van het in eind augustus ontvangen rapport van onderzoeksbureau APE. Zij 

hebben in opdracht van het ministerie SZW onze aanvraag beoordeeld en doorgerekend. 

Ook dit rapport geeft een scherpe en gedegen analyse van onze sociaaleconomische 

structuur (zie bijlage).  

 

In de beoordeling van onze MAU- aanvraag zijn de volgende specifieke factoren aan het 

licht gekomen die een negatieve hetzij positieve (die met een minnetje ervoor) werking 

op ons bijstandsbudget hebben: 

 

Tabel: Opbouw objectieve uitgaven (in euro‟s per huishouden) voor Heerenveen,  

in de jaren 2011- 2013.1  

 2011 2012 2013 

Lage Inkomens (15-64 jaar) € 461  € 741  € 782  

Eenoudergezinnen (15-44 jaar, driejaarsgemiddelde) € 282  € 305  € 322  

Arbeidsongeschikten (15-64 jaar) -€ 85  -€ 176  -€ 173  

Allochtonen (15-64 jaar, driejaarsgemiddelde) € 34  € 49  € 45  

Laagopgeleiden (15-64 jaar, driejaarsgemiddelde) € 140  € 249  € 245  

Huurwoningen € 209  € 190  € 229  

Relatief regionaal klantenpotentieel € 234  € 212  € 208  

Inwoners in stedelijk gebied -€ 87  -€ 97  -€ 92  
Werkzame beroepsbevolking (COROP, 
driejaarsgemiddelde) -€ 4.309  -€ 5.000  -€ 5.877  

Banen Handel en horeca (COROP) -€ 432  -€ 438  -€ 447  

Banenmutatie (COROP) -€ 1  € 0  -€ 4  

Banen per hoofd van de beroepsbevolking (COROP) -€ 179  -€ 177  -€ 244  

Bevolkingsgroei (Vijf jaar) € 0  -€ 2  € 0,34  

Vaste voet € 4.498  € 5.044  € 5.980  

    

Objectieve uitgaven per huishouden € 766,13 € 900,79 € 973,49 

Aandeel in de objectieve uitgaven  0,288% 0,293% 0,296% 

Bron: SZW, bewerking APE 

 

Er is sprake van een verdeelstoornis voor de gemeente Heerenveen. Als in het objectieve 

verdeelmodel gecorrigeerd zou worden voor de (18) verdeelstoornissen, dan zou het 

objectieve budget van de gemeente per huishouden in 2011 € 41 lager geweest zijn, in 

2012 €4 hoger en in 2013 € 125 hoger. Vanwege de zogenaamde ex-ante inperking 

werkt de verdeelstoornis slechts gedeeltelijk door in het toegekende budget en het 

feitelijk tekort. Via de ex-ante inperking is de gemeente namelijk deels al gecompenseerd 

voor verdeelstoornissen. Over de gehele periode zou het feitelijk tekort 4,1% lager 

geweest zijn als rekening was gehouden met verdeelstoornissen. Uit de uitgebreide 

analyse van onderzoeksbureau APE blijkt dat wij met onze verdeelstoornissen gemiddeld 

over de afgelopen drie jaar 88 euro per huishouden per jaar te weinig hebben ontvangen. 

 

 

 

 

                                           
1  De getallen in de tabel zijn afgerond. Vandaar dat er afrondingsverschillen kunnen optreden. 
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Om de MAU daadwerkelijk te kunnen ontvangen is de laatste stap het inleveren van een  

door de raad goedgekeurd verbeterplan MAU 2014 – 2016. Hierin moet staan hoe we het 

bijstandstekort maximaal terugdringen en met welke gerichte maatregelen wij de 

instroom gaan beperken en de uitstroom bevorderen. Deze verbetermaatregelen zijn bij 

een eventuele toekenning bindend en dus sterk sturend voor de inzet van activiteiten. 

Het ministerie geeft de toekenning onder een belangrijk voorbehoud omdat er per 2015 

een nieuw verdeelmodel voor de Participatiewet wordt ingevoerd. Die invoering kan 

namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele MAU of een andersoortig 

landelijk geïntegreerd vangnet. We gaan er nu vanuit dat we 298 uitkeringen extra 

moeten dalen -dus los van het in- en uitstroompatroon van de afgelopen jaren- om tot 

het zogenaamde break-evenpoint te komen. In het verbeterplan MAU dat tegelijkertijd 

met deze nota wordt aangeboden zijn deze aantallen uitgewerkt omdat wij door het 

ministerie erop gevergd worden om deze absolute aantallen te dalen.   
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5. Om wie gaat het?  

     
De gemeente is zich bewust van de relatie tussen ruimhartige voorzieningen en uitstroom 

uit de uitkering. Werk moet lonen. We willen niet dat het minimabeleid een 

belemmerende rol vervult voor de uitstroom uit de bijstand. Werk is de beste vorm van 

armoedebestrijding. Op deze manier kan het geld in worden gezet voor de mensen die 

het echt nodig hebben. Via onze bestandsanalyse hebben we inzicht in de omvang en 

aard van de huidige problematiek. Zo maken we zichtbaar waar de inzet op het 

leefdomein Werk & Inkomen de komende tijd effectief kan zijn.  

 

Heerenveeners in een bijstandsuitkering (WWB)  

.  

 

 2011 2012 2013 2014 (juni) 

Aantal aanvragen 661 576 634 334 

Aantal intrekkingen 17 20 57 16 

Aantal afwijzingen 138 51 64 35 

Totaal instroom 506 505 513 283 
Bron: gemeente Heerenveen  

 

Op 1 oktober 2014 hadden wij 1281 mensen in de bijstand.  

 

Heerenveeners  in de sociale werkvoorziening  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvan met indicatie beschut binnen   

 

 

 

 

 

 

     

Waarvan ernstig gehandicapt  

 

 

 

 

 

 

    
Bron: Caparis/Gr Sw-Fryslan mei 2014 

 

  

425 

60% 

35% 
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Heerenveeners met een laag inkomen 

De afgelopen jaren is het aantal huishoudens met een sociaal minimum gegroeid. In 

2009 waren er bijvoorbeeld 1900 huishouden met een inkomen van 110% van het 

sociaal minimum. Dit is inmiddels gegroeid naar 2.350 huishouden. 

 

 
Bron: Minimascan Stimulansz  

 

Indeling op de participatieladder 

De gemeente werkt met het instrument „participatieladder‟, waarmee de ontwikkeling 

van cliënten wordt gemeten. Zo wordt beoordeeld of de persoon in kwestie nog meerdere 

stappen kan zetten op de participatieladder. Op 1 oktober 2012 is een start gemaakt met 

het gebruik van de Participatieladder als indeling voor de drie klantgroepen (Werk, 

Ontwikkeling en Zorg).  

 

Team 1- 10 - 2012 1 – 1 - 2014 

Werk 14% 16% 

Ontwikkeling 44% 45% 

Zorg 42% 39% 
Bron: gemeente Heerenveen  
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6. Wat gaan we komende jaren doen? 

    Overzicht van de beleidsdoelen 2014-2018  
 

De informatie uit de MAU, de beleidsevaluatie en de integrale beleidsafweging 2015 

leiden ons tot de volgende voorgestelde beleidsdoelen.  

 

Beleidsdoel 1: Participatie & Werk 

Beleidsdoel 2: Juiste plaatsbepaling van het Fries Werkbedrijf in onze  toegang 

                        sociaal domein 

Beleidsdoel 3: Talentontwikkeling 

Beleidsdoel 4: Jobhunting, Jobcarving en Opleiden voor werk 
Beleidsdoel 5: Bieden van een vangnet  

Beleidsdoel 6: Strengere handhaving & debiteurenbeleid  

 

De middelen en instrumenten die ingezet gaan worden om deze doelen te bereiken zijn  

uitgewerkt in de 7 Participatiewet verordeningen die hierbij gelijktijdig worden 

aangeboden. De verordeningen hebben elk een toelichting waarin meer in detail wordt 

ingegaan op de keuzes.  

  

 
Wij hebben voor gekozen om de verplichte verordening voor loonkostensubsidie en 

loonwaarde integraal op te nemen in de Participatieverordening. De verordening 

Clientenparticipatie -vormgegeven door onze Participatieraad- wordt in het eerste 

kwartaal van 2015 gezamenlijk vanuit de 3 D‟s aangeboden.  
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Onze nieuwe sociale infrastructuur gaat voorzien in alle functies die nodig zijn voor de 

uitvoering van de nieuwe taken namelijk: preventie, signalering, toeleiding naar werk, 

het bieden van ondersteuning en een vangnet. Kenmerk van de ondersteuningsstructuur 

is dat het zich organiseert rondom de vragen van inwoners en niet rondom de 

verschillende domeinen en wetten die aan de taken ten grondslag liggen. Het gaat steeds 

om de algemene vraag: wat is er nodig voor deze persoon om zo veel mogelijk 

zelfredzaam te zijn en mee te doen in de samenleving?. De weg naar participatie en werk 

kan hierbij voor een ieder verschillend verlopen. Maatwerk moet recht doen aan iemands 

kwaliteiten. Zo kan het zelforganiserend vermogen van onze inwoners met een uitkering 

beter haar werk doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verkrijgen en behouden van betaald werk is primair de verantwoordelijkheid van 

mensen zelf. Het is onze taak om de intrinsieke motivatie van werkzoekenden aan te 

spreken en waar mogelijk te helpen verbeteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een 

positieve opstelling van de werkzoekende, gekoppeld aan een individuele en 

stimulerende benadering van een klantmanager leidt tot de grootste kans op uitstroom 

naar werk. We waarderen eigen initiatief en honoreren, binnen de mogelijkheden en 

wettelijke kaders, reële wensen van werkzoekenden. Dit doen we lokaal maar dragen we 

ook uit in de regio.  Special aandacht is er voor verbetering van het investeringsklimaat 

door samenwerking met Leeuwarden, Smallingerland en Sûdwest-Fryslân en aansluiting 

tussen ondernemers en onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsdoel 1: Participatie & Werk 

 

De Participatiewet vraagt om een koers waarbij “werk voor 

iedereen” het doel is en “participeren naar vermogen” de norm. 

We zetten ons in voor maximaal maatwerk binnen de grenzen van 

de wet. 

 

 

 

Beleidsdoel 2: Plaatsbepaling Fries Werkbedrijf in  

onze toegang sociaal domein  

 

We nemen actief deel in het Fries werkbedrijf met als uitgangspunt 

“regionaal waar nodig en/of het ons voordeel oplevert, lokaal waar 

het kan”. Lokaal gaan we de relaties aan en regionaal werken we 

samen. Onze Poort, onze meitinkers en ons jongerenpunt 

behouden hun functie in de keten. 
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Het blijkt dat het ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijke voorspeller is van 

voor arbeidsmarktsucces en beroepskeuze. Het CPB presenteerde in oktober 2013 een 

studie over de waarde van sociale vaardigheden op de arbeidsmarkt. Een substantieel 

deel van de inkomensverschillen en beroepskeuzes kunnen worden verklaard door 

verschillen in sociale vaardigheden. We zetten daarom sterk in op talentontwikkeling. Dit 

betekent dat mensen in de uitkering hun eigen talenten leren kennen en mogen 

ontwikkelen. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

We gaan zowel mensen met als mensen zonder arbeidsbeperking verbinden met de 

vraag van de werkgever. Via de werkgeversdienstverlening realiseren we ook de 

plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking en de loonkostensubsidie die zij 

ontvangen op basis van de loonwaarde-bepaling. Van belang hierbij is een 

werkzoekendenbenadering die het Werkbedrijf in staat stelt daadwerkelijk vraag en 

aanbod te matchen. Het kennen van werkzoekenden is cruciaal voor de aansluiting op de 

vraag van werkgevers. Om invloed te hebben op de vraag van werkgevers (zowel 

kwantiteit als kwaliteit) is kennis van werkgevers en hun markt essentieel. 

 
 

 
 

 
 

Beleidsdoel 4: Jobhunting, Jobcarving en Opleiden  

voor Werk 
 

Geen ondernemers, geen banen. Daarom hebben wij een actieve 

werkgeversbenadering en bieden specifieke werkgevers- 

arrangementen aan. Hierbij staat de vraag van de werkgever 

centraal.  

 

Beleidsdoel 3: Talentontwikkeling  
 

We bieden mensen kansen om zich te ontwikkelen 

in onze (lokale) samenleving. We ondersteunen 

hierbij met stimulerende maatregelen rekening 

houdend met de vraag van de arbeidsmarkt. We 

zoeken aansluiting bij participatieactiviteiten die 

het maatschappelijk middenveld organiseert. 

 

 



 

 
20  Kadernota Werk & Inkomen gemeente Heerenveen 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Inzet middelen om de beleidsdoelen 1 t/m 4 te realiseren  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studietoeslag, tegenprestatie, garantiebanen 

loonkostensubsidies, beschut werken, no-risk-polis, persoonlijke begeleiding, 

detacheringsbanen, leerwerkplekken, proefplaatsingen, participatieplaatsen, persoonlijk 

reintegratiebudget, ondersteuning voor 16/17 jarigen en/of jongeren zonder 

startkwalificatie  

 

 

 

 

Uitgebreide informatie is te vinden in de Participatieverordening, de 
verordening Tegenprestatie en de verordening Studietoeslag. 
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Ook voor de bestrijding van armoede geldt dat inwoners eigen verantwoordelijkheden 

hebben. De doelgroep minimabeleid bestaat uit huishoudens waarvan de financiële 

middelen zo beperkt zijn dat zij materieel, cultureel en sociaal uitgesloten zijn van de 

minimaal aanvaardbare levenspatronen. Binnen het minimabeleid is sprake van 

maatwerk bij een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand. Dit wordt nu grotendeels 

gereguleerd door beleidsregels. Voor het vinden van oplossingen in de eigen omgeving 

en het bevorderen van zelfredzaamheid is een andere benadering nodig. Daarbij is de 

beleidsregel voortaan minder leidend maar de individuele situatie des te meer. Dit is een 

proces dat wij gaan doorontwikkelen.  

De categoriale bijstand in de vorm van langdurigheidstoeslag wordt op 1 januari 2015 

vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Wij moeten dan bij de beoordeling de 

krachten, bekwaamheden en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot 

inkomensverbetering te komen mee gaan wegen. Dit wordt vastgelegd in de  

verordening Inkomenstoeslag.  

 

 

Middelen om dit beleidsdoel te realiseren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostendelersnorm,  de inkomenstoeslag, de bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening 

(inclusief bewindvoering) 

Premie participatieplaats,  

Budgetmaatjes, subsidiering Stichting Leergeld & Stichting Urgente Noden, Voedselbank  

samenwerking netwerkpartners in de regiegroep armoedebeleid, Minimagids   

 

 

 

Beleidsdoel 5: Bieden van een vangnet  

  

We bieden een vangnet voor de mensen die geen eigen 

verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet op hun omgeving 

kunnen terugvallen. Dit vangnet blijft altijd bestaan. Er komen 

geen nieuwe bovenwettelijke categoriale regelingen. Herintroductie 

van collectiviteiten is aan de orde als dit in ieders voordeel kan 

worden doorgegeven. Specifieke aandacht is er voor gezinnen met 

jonge kinderen, de blijvende ondersteuning van de voedselbank en 
het belang van schuldhulpverlening. 
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Het doel van handhaven is dat iemand de wet- en regelgeving uit zichzelf naleeft. Dit 

wordt niet anders onder de Participatiewet maar wel strenger. De door de wetgever  

vastgestelde percentage bij de zogenaamde geüniformeerde arbeidsverplichtingen is 

100% inhouding van de uitkering. De keuze zit voor ons in het “hoe lang”: 1, 2 of 3 

maanden. Om zelf ook meer uiting te geven aan het beginsel van strenger handhaving is 

een bepaling opgenomen om voortaan met terugwerkende kracht een sanctie op een 

uitkering op te leggen. Daarnaast hebben we bij de niet-geüniformeerde arbeids- 

verplichtingen waar meer beleidsvrijheid is gekozen voor een lichte verhoging van het 

strafpercentage (5% naar 10%) bij “tekortschietend besef van verantwoordelijkheid”.  

In het algemeen zijn de uitgangspunten:  

* vroegtijdig informeren zodat het juiste en volledige beeld ontstaat over de rechten en 

   plichten;  

* het bevorderen van de acceptatie van de wet- en regelgeving;  

* het toepassen van het principe Controle op Maat; een vroegtijdige detectie en 

   afhandeling van signalen zal klanten het gevoel geven dat er een voldoende hoge 

   pakkans bestaat;  

* uitgaan van vertouwen maar streng optreden als fraude wordt geconstateerd:  

   “high trust, high penalty” 
 

Middelen om dit beleidsdoel te realiseren 
 

 

 

 

 

 

             

 

                                        

 

Preventie via de Poortmedewerkers    

Instrumenten in de handhavingverordening, de sancties in de Afstemmingsverordening, 

de verordening Verrekening 

bestuurlijke boete bij recidive 

 

 

 

 

 

Beleidsdoel 6: Strengere handhaving & debiteurenbeleid 

 

Wij gaan uit van vertrouwen maar treden streng op bij het 

misbruik van voorzieningen. We hebben de verantwoordelijkheid 

naar de samenleving toe om hierop te handhaven. We zetten in op 

het terugdringen van fraude en het verhogen van het incassoratio. 
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Als we maatwerk als vertrekpunt nemen betekent dit ook balanceren tussen 

rechtvaardigheid en vrijheid in handelen. Er moet een evenwicht gaan ontstaan tussen 

“open en wendbaar zijn” en “risico‟s beheersen” zodat wij buiten aan 

maatwerkoplossingen kunnen werken voor onze inwoners maar naar binnen toe ook 

kunnen voldoen aan regels voor inkoop, aanbesteding en planning & controle. 

Financieel gezien maakt het Participatiebudget de komende 3 jaar onderdeel uit van het 

sociaal deelfonds. Hier leggen we verantwoording over af.  

De uitkeringsgelden worden echter gefinancieerd via een apart verdeelmodel (het 

zogenaamde BUIG-budget). Dit gaat geleidelijk volledig over op een model waarbij het 

uitgangspunt is "wat de kans is dat iemand een beroep op de bijstand gaat doen".  Wat 

de gevolgen hiervan zijn weten we nog niet. Hier is vanuit het ministerie nog geen 

volledige duidelijkheid over gegeven.  

 

Wat we wel willen is dat er per jaar een goed en juist beeld verstrekt gaat worden over  

de mate waarin de doelen gerealiseerd zijn. Wij hebben hiervoor een doorvertaling 

gemaakt in zogenaamde kritieke prestatie-indicatoren. Hierin zijn waar we dat nu kunnen 

de streefgetallen opgenomen voor de komende jaren. Per jaar zal dit worden verfijnd en  

gemonitord. Het verbeterplan MAU speelt hierin ook een grote rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsdoel 7:  Financiële kaders en meetbare  

prioriteiten 

 

Er worden -gezien de bestaande tekorten- duidelijke financiële 

kaders en meetbare prioriteiten vastgesteld. We gaan recht doen 

aan onze maatschappelijke doelstellingen maar we gaan ook 

onze tekorten terugbrengen. 
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De beleidsdoelen zijn waar dat nu kan vertaald in de volgende kritieke prestatie 

indicatoren   

 

1. Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering                        1000 gemiddeld                                                                                                      

a. Waarvan met tegenprestatie 

b. Waarvan met dagbesteding 

c. Waarvan gedeeltelijk werk (deeltijd of urenbeperkt) 

d. Waarvan vrijstelling 

e. Waarvan met reintegratietraject  

f. Waarvan doelgroep garantiebaan 

g. Waarvan met een lopende vordering 

 

2. Participatiegraad 

a. Gemiddelde duur van de uitkering 

b. Afhandelingsduur uitkering 

c. Gemiddeld uitkeringsbedrag (incl. en excl. loonkostensubsidie) € 14.924 

d. Preventie-quotiënt Poort                                                               25% 

 

 

3. Uitstroom uit de uitkering                                                             300 per jaar 

a. Waarvan naar (deeltijd)werk  

b. Waarvan naar garantiebaan 

c. Waarvan naar beschut werk 

d. Waarvan terug naar school 

e. Waarvan op eigen kracht  

 

4. Aantal Wsw                                                                           afbouwscenario 

a. Waarvan gedetacheerd                                                         

b. Waarvan begeleid werken 

 

5. Uitgaven bijzondere bijstand 

a. Aantal individuele inkomenstoeslagen 

b. Aantal individuele studietoeslagen 

c. Aantal opgelegde maatregelen en sancties 

d. Percentage succesvolle terugvordering 

e. Aantal keer verlaging uitkering door kostendelersnorm 

 

6. Garantiebanen                                                                  “regionale quotum” 

a. Aantal ingevulde garantiebanen  

b. Aantal garantiebanen gemeente Heerenveen als werkgever 

 

7. Reintegratietrajecten 

a. Inzet jobcoach (bij 50 banen) 

b. Aantal scholing/cursus (50) 

c. Aantal PRB (20) 

d. Aantal loonkostensubsidie (max.50) 
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In onderstaand schema is kort uiteengezet wat de nieuwe producten/diensten zijn. Bij 

elke verordening die tegelijkertijd bij deze nota ter besluitvorming worden aangeboden is 
een uitgebreide toelichting te vinden over het product/dienst en de omvang.      

Verordening  Product/Dienst  Omvang  

      

Participatie 

(was Reintegratie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenprestatie 

(Nieuw als 

verordening) 

 

Afstemming  

(was Maatregelen) 

 

 

 

 

 

 

Studietoeslag 

(nieuw) 

 

 

 

Inkomenstoeslag 

(was 

langdurigheidstoeslag) 

 

Handhaving 

Bestuurlijke 

verrekening boete 

 

Kostendelersnorm 

(was toeslagen 

verordening) 

 Loonkostensubsidie 

(nieuw) 

Beschut werken 

(nieuw) 

Leerwerkplekken 

Participatieplaats 

(nieuw)  

Scholing 

Persoonlijk 

Reintegratiebudget 

(nieuw) 

Detacheringsbaan 

Jobcoaching (nieuw) 

No-risk polis 

Proefplaatsing(nieuw) 

 

Tegenprestatie naar 

vermogen bij non-

profit organisaties 

 

Geüniformeerde 

verplichtingen hoge 

sanctie /niet 

geüniformeerde 

arbeidsverplichtingen 

gedifferentieerd lagere 

sanctie  

 

Individuele toelage 

voor mensen die niet 

het WML kunnen 

verdienen 

 

Bijzondere bijstand 

 

 

 

Technische 

aanpassingen (bestaat 

al) 

 

In de wet zelf                

geregeld! 

 30 - 80% 

loonwaarde 

0 - 30% 

loonwaarde   

Iedereen 

Max. 6 mnd. 

vanaf 27 jaar 

Vanaf 27 jaar 

Max. € 750 

 

 

 

 

 

 

 

100 uur per 

klant  trede 

2-3 per jaar 

 

1-3 maanden 

verlaging 

10%, 25% of 

100% 

 

 

 

 

 

Max.€ 500 

per jaar o.b.v 

maatwerk 

 

 

3 jaar 100% 

bijstandsnorm  

€ 400 - € 550  

 

 

 

 

Zie voorbeeld  
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Ter illustratie een rekenvoorbeeld kostendelersnorm: 

 

Huishouden % % 

totale bedrag aan 

bijstand 

totale bedrag aan 

bijstand 

  1-1-2015 1-1-2014 m.i.v. 1-1-2015 tot 1-1-2015 

1 persoon 

1 x 70 = 

70 70 

70%   x € 1354,54 =  

€ 948,48 

70% x € 1354,54 =  

€ 948,48 

2 personen 

2 x 50 = 

100 100 

100% x € 1354,54 =  

€ 1354,54 

100% (gehuwd) = € 

1354,54 of 120% x € 

1354,54 = € 1625,45 

3 personen 

3 x 43,33 

= 130 160 

130% x € 1354,54 =  

€ 1760,90 

180% x € 1354,54 =  

€ 2438,18 

4 personen 

4 x 40 = 

160 240 

160% x € 1354,54 =  

€ 2167,26 

240% x € 1354,54 =  

€ 3250,90 

 

 

 

 

Bijlage:  

1. Rapport APE beoordeling verdeelstoornissen aanvraag MAU 2014 - 2016 

2. Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslan  

3. 7 Verordeningen P-wet 

4. Concept-beleidsregels  

5. Verbeterplan MAU 2014 - 2016 

 


