




Resultaatafspraken Ferm Werk 2016 als onderdeel van beoogde resultaten 
beleid participatie, werk en inkomen 
 
Inleiding 
 
In september 2016 is in de raad de begroting Ferm Werk 2016 besproken. De raad heeft 
daarop een zienswijze uitgebracht waarna de begroting door het AB Ferm Werk is 
vastgesteld. Daarmee is sprake van het financieel kader waarbinnen Ferm Werk in 2016 
moet opereren. Het inhoudelijk kader is in eerste instantie in december 2015 in de 
commissie Welzijn aan de orde geweest in de vorm van het raadsvoorstel Nota beleid 
participatie, werk en inkomen 2016-2017. Tijdens de vergadering van de commissie Welzijn 
op 13 januari jl.  is het raadsvoorstel in aangepaste vorm wederom aan de orde geweest. 
Tijdens  de raadsvergadering van 28 januari 2016 is de nota door de raad vastgesteld. De 
raad heeft daarbij een amendement aangenomen met betrekking tot de concrete 
resultaatafspraken op het terrein van participatie, werk en inkomen en met name de 
dienstverlening door Ferm Werk. In deze Rib informeren wij de raad over de  afspraken. Uit 
het vervolg blijkt dat de door de raad geuite wensen kunnen worden gehonoreerd binnen de 
door de begroting gegeven financiële kaders. 
 
In het onderstaande informeren we de raad met name over de gemaakte afspraken met 
Ferm Werk. Die kunnen niet los gezien worden van het bredere beleid ter bevordering van 
participatie en re-integratie. Daarbij zijn met name drie zaken van belang:  De aangevraagde en gehonoreerde aanvragen met betrekking tot subsidie uit het 

investeringsbudget sociaal domein  Activiteiten in het kader van WoerdenWerkt!  Bestedingen vanuit het eigen gemeentelijk participatiebudget (het budget dat 
overeenkomstig de begroting beschikbaar is en niet wordt overgedragen aan Ferm Werk; 
dit budget bedraagt voor 2016 zo’n € 280.000,=) 

 
Wellicht ten overvloede herhalen we hier enkele eerder gemaakte opmerkingen.  De financiële kaders in de begroting 2016 zijn voorlopig. Op dit moment is al bekend dat 

de rijksbijdrage voor uitkeringen (het BUIG-budget) hoger uitvalt dan verwacht. In de loop 
van 2016 zullen meer veranderingen optreden. De raad wordt daarover geïnformeerd 
door middel van de reguliere kwartaalrapportages. In het onderstaande is rekening 
gehouden met de budgetten zoals die nu bekend zijn  In de beleidsnota is aangegeven dat het moet gaan om maatwerk. Inwoners die 
ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van betaald werk of bij het gaan 
participeren door middel van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moeten die ondersteuning 
krijgen die past bij hun persoonlijke situatie. Dat leidt er toe dat het moeilijk is specifieke 
aantallen te geven bij de verschillende instrumenten. Dat doen we in het onderstaande 
wel, maar we weten dat die aantallen in de loop van 2016 mogelijk moeten worden 
bijgesteld. Ook daarover zullen we in dat geval rapporteren in de reguliere 
kwartaalrapportages  De resultaatafspraken gelden voor de nu bestaande situatie wat betreft regelgeving, 
economische ontwikkeling en bijvoorbeeld aantal statushouders dat Woerden huisvest. 
Als in die factoren grote wijzigingen optreden ontstaat een nieuwe situatie en moeten 
nieuwe inhoudelijke en financiële afspraken met Ferm Werk worden gemaakt. 
 

Prestatieafspraken 
  Omvang van het bestand 

1.a. In 2016 bestaat het bestand gemiddeld uit niet meer dan 500 personen 
1.b. De rijksbijdrage BUIG is voldoende om de uitkeringen van te betalen 



1.c. De begrote gemeentelijke bijdrage (zo’n € 650.000,=) is beschikbaar voor 
loonkostensubsidies en loonkosten (detacheringsbanen, beschut werk) 

 
Toelichting 
In de rijksbijdrage BUIG zijn gelden opgenomen voor loonkostensubsidie en beschut werk. 
Het is niet erg zinvol om precies na te gaan hoe groot dat bedrag is. Het lijkt ons duidelijker 
uit te gaan van gemiddeld 500 uitkeringen die kunnen worden betaald uit de rijksbijdrage. 
Dat aantal komt overeen met een geringe daling van het bestand ten opzichte van 2015. Het 
is ons inziens realistisch daarvan uit te gaan.  De in de begroting opgenomen gemeentelijke 
bijdrage is vervolgens beschikbaar voor loonkostensubsidie en loonkosten. Het financieel 
overzicht in de bijlage geeft dat weer. 
  Aanvraagprocedure 

2.a. Aanvragen leiden binnen 8 weken tot een beschikking 
2.b. Aanvragen worden getoetst op rechtmatigheid. Waar wettelijk mogelijk worden 
doelmatigheid en rechtvaardigheid meegewogen. Altijd is sprake van een respectvolle  
bejegening van cliënten 
2.c. Ferm Werk rapporteert aan het college elk kwartaal het aantal meldingen, het aantal 
aanvragen en het aantal toegewezen aanvragen. Daarnaast wordt informatie verstrekt 
over de redenen van het afwijzen van aanvragen 
2.d. In de tweede helft van 2016 vindt onderzoek plaats naar de situatie van inwoners 
waarvan de aanvraag is afgewezen 
2.e. Als een aanvraag wordt afgewezen, wordt betrokkene voor eventuele aanvullende 
ondersteuning actief verwezen naar WoerdenWijzer 
2.f. Als daartoe aanleiding bestaat vraagt Ferm Werk een aanvrager  toestemming om 
gegevens van de aanvrager door te geven aan WoerdenWijzer. Bij toestemming worden 
gegevens doorgegeven 

 
Toelichting 
Voor een deel gaat het hier om wettelijke voorschriften en om afspraken die reeds eerder 
bestonden. Zij zijn belangrijk genoeg om hier opnieuw te vermelden.  De onderdelen d., e. en 
f. weerspiegelen de verantwoordelijkheid die Ferm Werk heeft in het licht van het totale 
sociaal domein. Met deze onderdelen bereiken we dat inwoners niet tussen wal en schip 
vallen. We benadrukken WoerdenWijzer als integrale toegang tot het sociaal domein. 
  Trajecten 

3.a. Aanvragers van een uitkering levensonderhoud worden binnen 8 weken in een 
traject geplaatst. Ferm Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners zijn geplaatst in 
een traject naar werk en hoeveel inwoners in een traject gericht op participatie. 
Daarnaast wordt aangegeven hoeveel personen zijn ingedeeld in respectievelijk 
categorie 1, 2, 3 en 4 
3.b. Inwoners die zijn geplaatst op een traject Participatie  worden actief en “warm” 
overgedragen aan instanties die werken aan sociale activering en toeleiding naar 
vrijwilligerswerk. Eén keer per jaar wordt door Ferm Werk nagegaan of deze inwoners 
een zodanige ontwikkeling hebben doorgemaakt dat zij alsnog in een traject naar werk 
kunnen worden geplaatst 
3.c. Ferm Werk zet het instrument kredietverlening binnen de BBZ-regeling actief in ten 
behoeve van inwoners in het bestand die zelfstandig ondernemer willen worden. Bij de 
uitvoering van de BBZ-regeling werkt Ferm Werk samen met lokale ondernemers. Ferm 
Werk rapporteert per kwartaal hoeveel inwoners op die wijze zijn geholpen en wat het 
resultaat is geweest 
3.d. In 2016 wordt uitgegaan van de volgende aantallen 
werkervaringsplekken binnen het LOC Ferm Werk: 100 
participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering) 10 
garantiebanen (werk bij reguliere werkgever met loonkostensubsidie) 14 



detacheringsbanen (vanuit dienstverband met Ferm Werk) 10 
nieuw beschut plekken 4 
3.e. Ten behoeve van maatwerk wat betreft het vergoeden van cliëntgebonden kosten is 
in het totaal € 145.000,= beschikbaar. Ongeveer de helft daarvan is beschikbaar voor het 
geven van een premie in het geval sprake is van een participatieplaats en voor 
bijvoorbeeld het vergoeden van reiskosten of kinderopvang. De andere helft is 
beschikbaar voor het inkopen van vakmatige scholing indien dat kan bijdragen aan 
uitstroom naar werk 
3.f. Inzet van deze instrumenten moet er toe leiden dat de uitstroom uit de uitkering met 
5% toeneemt in vergelijking met 2015. De toename moet onderscheidenlijk gelden voor 
nieuwe instroom en de populatie die langer dan één jaar afhankelijk is van een 
bijstandsuitkering. En onderscheidenlijk voor de verschillende  leeftijdscategorieën 
jongeren tot 27 jaar, inwoners van 28 tot/met 49 jaar en ouderen vanaf 50 jaar1 
3.g. De inzet van deze instrumenten en de effectiviteit daarvan worden geëvalueerd in 
het vierde kwartaal 2016. Op basis daarvan worden voor 2017 nieuwe aantallen 
vastgesteld 

 
Toelichting 
Ferm Werk heeft vooral de opdracht inwoners vanuit een uitkering naar betaald werk of 
zelfstandig ondernemerschap te begeleiden en zo het aantal inwoners dat afhankelijk is van 
een uitkering te beperken. Daarvoor zet Ferm Werk instrumenten in afhankelijk van de 
persoonlijke omstandigheden en capaciteiten van de cliënt. De intake vindt plaats binnen het 
Leer- en Ontwikkel Centrum (LOC). Dat centrum heeft voor Woerden een capaciteit van 100 
personen op jaarbasis. 
Wat betreft de instrumenten het volgende:  Werken met behoud van uitkering heeft niet onze voorkeur maar maatwerk kan inhouden 

dat een participatieplaats een goed instrument is om in te zetten. Als dat gebeurt, vindt 
het plaats op vrijwillige basis en wordt betrokkene een premie betaald van € 600,= per 
half jaar2  Het aantal garantiebanen waarvan wordt uitgegaan, is berekend op basis van de 
baanafspraak die op basis van het sociaal akkoord geldt voor de arbeidsmarktregio. Het 
aantal is (bij benadering) reeds opgenomen in de begroting Ferm Werk 2016  Detacheringsbanen betreffen banen voor inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt waarvoor een dienstverband bij een reguliere werkgever nog een stap te 
ver is. Vanuit een (tijdelijk) dienstverband bij Ferm Werk wordt de inwoner gedetacheerd 
om werkervaring op te doen. Wij stellen Ferm Werk in staat tien detacheringsbanen te 
creëren  Nieuw beschut plekken; in de beleidsnota is aangegeven dat Woerden deze plekken wil 
creëren voor inwoners met een arbeidsbeperking waarvoor het nog niet mogelijk is bij 
een reguliere werkgever te werken. Het aantal van vier plekken is gebaseerd op het 
principe van één nieuwe plek voor drie vervallen WSW-plekken (Woerden heeft 250 
inwoners met een WSW-dienstverband, op basis van 5% natuurlijk verloop vermindert 
dat aantal met ongeveer 12 personen per jaar). In de bekostiging van deze plekken door 
de rijksoverheid wordt uitgegaan van het geleidelijk realiseren van 12 plekken tot aan 
2018. 

 

                                                           
1
 Vergelijk het amendement dat de raad heeft aangenomen n.a.v. het raadsvoorstel Nota beleid 

participatie, werk en inkomen 2016-2017 
2
 Vergelijk de motie Werken moet lonen en de opmerkingen die daarover in de beleidsnota zijn 

gemaakt. Het betalen van een hogere premie dan vermeld in de verordening moet onderwerp van 
gesprek zijn in het bestuur Ferm Werk. Als Woerden geen toestemming krijgt af te wijken van de norm 
in de verordening, zal het instrument Participatieplaats slechts in uitzonderlijke gevallen worden 
ingezet. 



4. Werkgeversdienstverlening 
4.a. Ferm Werk ontwikkelt samen met andere partijen een communicatieplan om lokale 
werkgevers te informeren over de mogelijkheden die er zijn om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen 
4.b. Onderdeel van het communicatieplan is het organiseren van een voorlichtende 
bijeenkomst voor vertegenwoordigers van lokale werkgevers (directieleden, managers 
HRM, etc) 
4.c. Op die wijze werkt Ferm Werk aan een alliantie met een brede groep lokale en 
regionale werkgevers die zich committeren aan de maatschappelijke opgave banen te 
creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder personen met 
een arbeidsbeperking 
4.d. Ferm Werk ontwikkelt in 2016 naast de reeds gehanteerde instrumenten/werkwijzen  
minimaal twee nieuwe instrumenten om (arbeids)participatie te bevorderen en zet deze 
in. De nieuwe instrumenten hebben met name het doel bezwaren van betrokken 
inwoners en werkgevers weg te nemen3 

 
Toelichting 
De ervaring leert dat de gemiddelde werkgever in Woerden e.o. behoefte heeft aan 
informatie over de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Ferm Werk heeft intensieve 
één-op-één contacten met werkgevers. Het aantal contacten kan worden uitgebreid door 
werkgevers op een collectieve wijze te informeren over de voordelen die de Participatiewet 
biedt, en ook de wijze waarop samenwerking met Ferm Werk gestalte kan krijgen. 
Onderdeel 4.d. is opgenomen op basis van het door de raad aangenomen amendement bij 
de beleidsnota. In elk geval geven we Ferm Werk opdracht ervaring op te doen met het 
inzetten van participatieplaatsen en detacheringsbanen waarbij cliënten werkzaamheden 
gaan verrichten bij reguliere werkgevers. 
 
5. Voorwaardelijke aspecten 

5.a. Ferm Werk registreert een aantal kenmerken van cliënten en kan op die wijze een 
goed beeld geven van het bestand. Die kenmerken zijn in elk geval leeftijd, 
opleidingsniveau, duur van de werkloosheid, een eventuele arbeidsbeperking en indeling 
in categorie 1., 2., 3. of 4.. Inzicht in het bestand en wijzigingen daarin stelt de gemeente 
in staat het beleid aan te passen 
5.b. Ferm Werk werkt samen met partijen die van de gemeente een subsidie hebben 
ontvangen vanuit het investeringsbudget sociaal domein. Daarbij gaat het om 
dienstverlening door derden voor een specifiek deel van de doelgroep en/of om 
specifieke activiteiten 
5.c. Ferm Werk beschikt over een adequate klachtenprocedure en een onafhankelijke 
klachtencoördinator. Ferm Werk rapporteert elk kwartaal over het aantal en de aard van 
de klachten en de wijze waarop deze zijn behandeld. Daarnaast worden gegevens 
verstrekt over het aantal bezwaren naar aanleiding van beslissingen van Ferm Werk 
5.d. Ferm Werk waarborgt de privacy conform de Wet bescherming persoonsgegevens 
en daaruit voortvloeiende regelgeving. Ferm Werk voldoet aan de normen zoals door de 
Inspectie SZW gesteld ten aanzien van het gebruik van Suwinet 
5.e. Ferm Werk is een actieve participant bij de herstructurering van het sociaal domein. 
Er wordt samengewerkt met WoerdenWijzer, sociaal makelaars en bijvoorbeeld de RMC-
coördinator en het project “kwetsbare jongeren” bij het Regionaal Bureau Leerplicht. 

 
  

                                                           
3
 Vergelijk het amendement dat de raad heeft aangenomen n.a.v. het raadsvoorstel Nota beleid 

participatie, werk en inkomen 2016-2017 



Financiële  implicaties 
 
Wat betreft de financiële implicaties van voorgaande afspraken moet onderscheid gemaakt 
worden tussen grote geldstroom (uitgaven in de vorm van uitkeringen, loonkosten, en 
cliëntgebonden overige kosten) en kleine geldstroom (uitvoeringskosten, organisatiekosten). 
 
Grote geldstroom 
Bijgaand overzicht toont de implicaties voor de grote geldstroom. Het rechter gedeelte bevat 
de bedragen zoals opgenomen in de begroting Ferm Werk 2016 (door het Algemeen Bestuur 
Ferm Werk vastgesteld op 2 juli 2015). Er werd op dat moment uitgegaan van 525 
uitkeringen en een gemeentelijke bijdrage van € 779.165,=. In het linker gedeelte van de 
tabel zijn de meest actuele gegevens wat betreft de rijksbijdrage verwerkt en zijn de 
resultaatafspraken vertaald in uitgaven (zie onder Cafetaria). Er is in het linker gedeelte 
uitgegaan van 500 uitkeringen. De inzet van activiteiten leidt tot een verwachte 
gemeentelijke bijdrage van € 446.929,=. 
 
In het overzicht (waarin voor de duidelijkheid alleen de relevante cijfers staan opgenomen) 
staat vermeld dat gemiddeld 500 uitkeringen leiden tot uitgaven ter grootte van 6,9 miljoen. 
Deze  uitkeringen kunnen worden betaald uit de rijksbijdrage BUIG die in het totaal ruim 7 
miljoen bedraagt. Bij de grote geldstroom staan verder de cliëntgebonden kosten van de 
instrumenten vermeld:  Het bedrag van € 145.000,= betreft het budget dat beschikbaar is voor cliëntgebonden 

aanvullende kosten, premies participatieplaatsen (€ 12.000,= voor 10 plekken) en 
vakmatige scholing (vergelijk afspraak 3.e.)  Nieuw beschut: het WML bedraagt zo’n € 25.000,=. In de rijksbijdrage is voor 2016 een 
extra bedrag opgenomen van € 3.000,= per beschutte werkplek. Dat resulteert in een 
gemeentelijke bijdrage van € 88.000,= voor vier plekken  Bij de garantiebanen is uitgegaan van een dienstverband bij een reguliere werkgever en 
een gemiddelde loonwaarde van 50%. Dit leidt tot een gemiddelde  loonkostensubsidie 
van € 12.500,= per plek. Een belangrijk deel van de kosten kan worden betaald uit het 
restant rijksbijdrage, de gemeentelijke bijdrage bedraagt bijna € 68.000,=  Bij de detacheringsbanen zijn inkomsten opgenomen uit de markt; de 
detacheringsvergoeding die Ferm Werk ontvangt als zij cliënten plaatsen bij een externe 
werkgever. 

 
In vergelijking met de begroting zoals die rond de zomer is opgesteld (het rechter gedeelte 
van de tabel) zijn samengevat twee zaken van belang:  De rijksbijdrage wordt nu zo’n € 300.000,= hoger ingeschat  De gemaakte resultaatafspraken leiden niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage voor 

de grote geldstroom. 
 
Kleine geldstroom 
Het is niet mogelijk om precies aan te geven welke implicaties de resultaatafspraken hebben 
voor de uitvoeringskosten. Dat komt omdat aanpassing van de omvang van het bestand 
verschuivingen tussen de vier deelnemende  gemeenten met zich meebrengt. Ferm Werk 
heeft echter verzekerd dat de resultaatafspraken zoals hierboven staan vermeld, niet zullen 
leiden tot hogere uitgaven kleine geldstroom voor de gemeente Woerden. 
 
De concretisering van de resultaatafspraken overeenkomstig het op 18 januari 2016 
aangenomen amendement heeft gevolgen voor de inhoud van de periodieke rapportages die 
Ferm Werk levert, met name de rapportages “Kwartaal in beeld”. Om wijzigingen in die 
rapportages mogelijk te maken zijn éénmalige investeringen in de systemen noodzakelijk. De 
kosten (door Ferm Werk geschat op € 5.000,= tot € 8.000,=) komen voor rekening van de 
gemeente Woerden. 
 



 
Gerelateerde activiteiten; het investeringsfonds, het project Woerden Werkt! en het 
gemeentelijk Participatiebudget 
 
In de beleidsnota staat aangegeven dat de resultaatafspraken met Ferm Werk onderdeel 
uitmaken van het brede beleid op het terrein van bevordering economische ontwikkeling en 
bevordering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Dit terrein is volop in ontwikkeling. 
Ferm Werk neemt overigens actief deel aan de activiteiten die in dat verband plaatsvinden. 
Hieronder wordt ingegaan op de resultaten die wij beogen met de genoemde gerelateerde 
activiteiten. 
  Verstrekking subsidies investeringsfonds 
Vorig jaar heeft de raad besloten extra middelen toe te voegen aan het investeringsbudget 
sociaal domein voor initiatieven op het terrein van toeleiding naar werk of zelfstandig 
ondernemerschap. Inmiddels is een aantal initiatieven aangemeld en worden met de 
initiatiefnemers gesprekken gevoerd. We streven naar het faciliteren van innovatieve 
activiteiten waardoor een grotere variëteit aan instrumenten ontstaat. Meer variëteit maakt 
het leveren van passende arrangementen (maatwerk) beter mogelijk waardoor de kans op 
succes (uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap) wordt vergroot. De raad wordt 
separaat nader geïnformeerd over de ingediende en gehonoreerde initiatieven4 
  Project Woerden Werkt! 
Zoals bekend is Woerden Werkt! een project dat bestaat uit een aantal ‘deelprojecten’ 
waarbij ondernemers, het onderwijs en de overheid (3 o’s, triple helix) samenwerken om 
economie en arbeidsmarkt te stimuleren. Als lokale overheid hebben we een stimulerende 
en faciliterende rol. Eén belangrijk en succesvol deelproject betreft de activiteit “Kom binnen 
bij bedrijven” die op 7 april 2016 voor de derde maal wordt georganiseerd.  
Op dit moment loopt de werving van een nieuwe projectleider Woerden Werkt! Hij/zij krijgt de 
opdracht minimaal twee nieuwe initiatieven te entameren in samenwerking met (nieuwe) 
relevante partijen. Beoogd resultaat daarbij is dat de gemeente uiteindelijk overbodig wordt 
voor de samenwerking; dat het initiatief door publieke partijen wordt voortgezet. 
Ter ondersteuning van Woerden Werkt! onderhouden collegeleden contacten met lokale 
werkgevers. In die contacten is de werkgelegenheid en het creëren van banen voor inwoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt steeds onderwerp van gesprek5 
 
   Eigen Participatiebudget 
In de begroting van de gemeente is een eigen budget ten behoeve van de bevordering van 
participatie opgenomen. Dat budget bedraagt ongeveer € 280.000,=. Dat budget is 
beschikbaar voor 
- het financieren van projecten die een aanvulling zijn op andere activiteiten (via Ferm Werk) 
en bewezen effectief zijn. Het gaat dan onder meer om kansrijke projecten die niet (of 
slechts gedeeltelijk) in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit het investeringsbudget 
sociaal domein omdat zij strikt genomen niet aan de criteria voldoen 

                                                           
4
 De projecten die met financiering vanuit het investeringsfonds worden uitgevoerd komen tegemoet 

aan de wens van raad zoals verwoord in het amendement bij het raadsvoorstel Nota beleid 
participatie, werk en inkomen: “met partners in de regio worden in 2016 minimaal drie instrumenten 
ontwikkeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen, eventueel op indirecte wijze. Met minimaal 1 (liefst meer) nieuw 
instrument start in 2016 een daadwerkelijke pilot. De andere 2 instrumenten worden in 2017 
gerealiseerd.” 
5
 Vergelijk het amendement dat de raad heeft aangenomen n.a.v. het raadsvoorstel Nota beleid 
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- het financieren van activiteiten waarvan in de loop van 2016 duidelijk wordt dat deze 
aanvullend noodzakelijk zijn. Zo kan blijken dat dat er toch meer detacheringsbanen of 
beschut werk plekken moeten worden gecreëerd of dat bijvoorbeeld meer behoefte bestaat 
aan vakmatige scholing. Vanuit het eigen P-budget kan extra dienstverlening bij Ferm Werk 
worden ingekocht om beoogde resultaten (uitstroom uit de uitkering) te behalen 
- het financieren van noodzakelijke activiteiten als gevolg van ingrijpende maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo is de verwachting dat het aantal statushouders fors zal toenemen. Het 
kan daarbij gaan om een groot aantal volwassenen. Steeds meer leeft de opvatting dat zij en 
de samenleving er bij zijn gebaat dat zij zo snel mogelijk worden begeleid naar sociale 
participatie of een vorm van betaald werk. Vanuit het eigen P-budget kunnen activiteiten in 
dat kader worden gefinancierd 
- het financieren van aanvullende activiteiten op het snijvlak van WMO, Jeugdwet en 
Participatiewet waarvan het belang voortkomt uit ervaringen van WoerdenWijzer en het 
project “Sluitende aanpak jongeren in een kwetsbare positie” bij het RMC/RBL. Wat betreft 
het laatste is een concrete doelstelling dat jongeren die dat nodig hebben voor een 
vervolgopleiding (met name een BBL-opleiding) worden ondersteund bij het vinden van een 
betaalde baan van minimaal 16 uur per week6 
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Ferm Werk - productbegroting 2016 gemeente Woerden: grote geldstroom

Meest actuele gegevens mbt volumes en rijksbijdragen Bedragen zoals opgenomen in de begroting Ferm Werk 2016
Omschrijving product kostprijs volume Grote geldstroom 2016 beheersbegroting kostprijs volume Grote geldstroom 2016

Kosten Dekking Kosten Dekking

Rijk Markt Gemeente Rijk Markt Gemeente

Basis

Aanvragen levensonderhoud 13.799€   500 6.906.193€    6.906.193€    -€               13.799€   525 7.244.475€    6.610.310€    634.165€    
Bbz

Bezwaar en beroep (adviescie)

Bestandsbeheer

Bijzondere bijstand regulier

SW begeleid werken (gem SE)

SW (gem SE) werkzaam bij 

Ferm Werk

SW arbeidsmatige dagbeste- 

ding/co-product ism Reinaerde

Participatie 

regie/monitoring/screening 145.000€       145.000€    145.000€       145.000€    
Cafetaria

Beschut werken (nieuw) 25.000€   4 100.000€       12.000€         88.000€      
Taaltraining

Sollicitatietraining

Baanbegeleiding regulier

Garantiebanen 12.500€   14 175.000€       107.071€       67.929€      5.500€     13 72.000€         72.000€         -€               
Detabanen 25.000€   10 250.000€       -€                   104.000€   146.000€    
Participatie sociaal teams

7.576.193€    7.025.264€    104.000€   446.929€    7.461.475€    6.682.310€    -€            779.165€    
Aanvullend

Huisvesting statushouders

Regeling WIW

Uitgangspunten:

. Rijksbudget BUIG bedraagt € 7.013.264 (€ 6.906.193,= + € 107.071,=) (voorlopige vaststelling d.d. 30-10-2015); daarnaast rijksbijdrage betreffende bonus beschut werken € 3.000 per plek

. Loonkostensubsidie beschut werken/garantiebanen bedraagt 50%

. Rijksbudget BUIG wordt volledig aangewend voor uitkeringen; daarna voor loonkostensubsidie garantiebanen

. Aantallen beschut werken/garantiebanen/detabanen betreffen gemiddelden

. NTW detabanen bedraagt gemiddeld € 8 per productief uur

. NTW beschut werken komt in mindering op uitvoeringskosten (per saldo bedragen de uitvoeringskosten +/- € 10.000 per plek)

. Kosten participatie betreft cliëntgebonden kosten en is inclusief premie participatieplaatsen (€ 1.200,= per plaats)

. Kosten werkervaringsplekken maken onderdeel uit van de uitvoeringskosten (kleine geldstroom); 100 plekken op jaarbasis is +/- huidig volume
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