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Streefdat.: 

Afschr . : Bö̂Ü j 
B.V.O. : 

Oorspronkelijk bericht— 
Van: Metz, Jelle <metzi@sluisqroep.nl> 
Verzonden: wo 11 -12-2013 08:00 
Onderwerp: informatiebijeenkomst Ferm Werk 
Bijlage: 20131209 informatieavond Ferm Werk voor raadsleden.pdf 
Aan: r.vanaalst@oudewater.nl; imeiiers@montfoort.nl; Geldorp, Erwin <qeldorp.e@woerden.nl>; Lucassen, Milan 
<lucassen.m@woerden.nl>; hrijs@bodeqraven-reeuwiik.nl; izwetsloot@bodeqraven-reeuwiik.nl; qriffie@montfoort.nl; 
griffie @ bodeqraven-reeuwiik.nl; 
CC: Elzenga, Marloes <elzenqam@sluisqroep.nl>; 
Beste collega's, 

Afgelopen maandagavond heeft de informatiebijeenkomst voor raadsleden over Ferm Werk plaatsgevonden. We hadden 
een goede opkomst en hebben veel positieve reacties teruggekoppeld gekregen. Een aantal raadsleden heeft ook 
aangegeven graag de gehouden presentatie te ontvangen. Deze is aan de aanwezigen als hand-out uitgedeeld, maar 
wellicht ook interessant voor de overige raadsleden. Hierbij mail ik jullie dus de betreffende presentatie met het verzoek 
die verder te verspreiden. 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Metz 
Projectsecretaris Ferm Werk 
06-2011 3711 

D I S C L A I M E R 

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, evenals openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder 
toestemming van De Sluis Groep N.V. niet toegestaan. De Sluis Groep N.V. aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Aan dit bericht kunnen 
geen rechten worden ontleend. De algemene voorwaarden van De Sluis Groep N.V., 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland op 30 oktober 2007, zijn 
te allen tijde van toepassing. 

ï 



Ferm Werk 
informatiebijeenkomst voor raadsleden 

9 december 2013 



Programma 

1 Welkom door voorzitter stuurgroep 
wethouder JC Goudbeek 

2 Inleiding door Ivo Korte 
3 Participatiewet 
4 Wsw en WWB, huidige situatie 
5 Ferm Werk 
6 Pauze 
7 Regievoering Ferm Werk, 

dienstverleningsovereenkomsten 
8 Ruimte voor discussie 
9 Afsluiting, waarna informeel samenzijn 



Vanuit de stuurgroep 

Jan Christiaan Goudbeek 
wethouder Bodegraven-Reeuwijk 

voorzitter stuurgroep 



Participal 201 lewet 



Participatiewet 2015 

- 2 december j.I. kabinetsbesluit 
Participatiewet 

- 2 e kamer, 1 e kamer 
- 1 januari 2015 inwerkingtreding 
- samenvoeging Wsw, WWB en delen 

Wajong 



Participatiewet 2015 

- Instroom Wsw-oude stijl wordt stopgezet 
- Toegang WaJong alleen voor blijvend 

100% arbeidsongeschikten 
- Zittend bestand Wajong wordt herkeurd; 

deels arbeidsgeschikten komen onder 
verantwoordelijkheid van gemeenten j 



Participatiewet 2015 

- Gemeenten krijgen vast budget voor 
inkomensdeel uitkeringen =>tekort of 
overschot op het l-deel 

- Gemeenten krijgen een gecombineerd 
re-integratiebudget 
- W-deel van het WWB-budget 

- De Wsw-middelen 

- Een deel van het Wajong-budget | 



Participatiewet 2015 rjgjj 
In te zetten instrumenten 

- Nieuwe voorziening beschut werken 
- Werkgeversbenadering t.b.v. uitstroom 

naar werk 
- Loonkostensubsidie, te betalen uit het I-

deel 
- Detacheringsconstructies vanuit 

dienstverband 
- Niet genoemd maar ook: participatie en 

zorg als werken nog niet aan de orde is. 



Participatiewet 2015 
- 35 werkbedrijven. 
- Samenwerkingsverbanden om 

werkgevers en werknemers zo goed 
mogelijk bij elkaar te brengen. 

- De werkkamer van gemeenten, 
werkgevers en werknemers werkt het 
concept verder uit. 

- De gemeente betaalt, de gemeente 
bepaalt. 



Participatiewet 2015 
- Werkgevers en overheden hebben zich 

verbonden aan het creëren van 125.000 
extra banen voor arbeidsbeperkten. 

Tabel 1. Banen voor mensen met een arbeidsbeperking op macroniveau. 

Aantallen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bedrijfsleven 2.500 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10 .000 10.000 

Cumulatief 2.500 7.500 13.500 20.500 28.500 37.500 47.500 57.500 67.500 77.500 87 .500 100.000 

Overheid 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Cumulatief 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17500 20.000 22.500 25.000 25 .000 25.000 

Totaal 5.000 12.500 21.000 30.500 41.000 52.500 65.000 77.500 90.000 102.500 112.500 125.000 



Participatiewet 2015 
huidige Wsw 

- Geen nieuwe instroom Wsw. 
Verwachte natuurlijke uitstroom 6 % per jaar. 

- Zittend bestand houdt arbeidsvoorwaarden. 
- Gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor 

Wsw-oude-stijl. 
- Rijksbijdrage Wsw daalt met €500 per jaar naar 

€22.700 in 2021 



Participatiewet 2015 rwj 
nieuwe voorziening beschut werken 

Wsw houdt op te bestaan. 
Nieuwe voorziening beschut werken: 
30.000 plaatsen. 
Werken op basis van minimum loon. 
Gemeenten ontvangen €14.000 l-deel en €8.500 
begeleidingskosten. 
Verdeling beschutte werkplekken over de 
gemeenten is nog onbekend. 



Participatiewet 2015 IJjJi 
ontwikkeling Wsw (oud) en beschut werken (nieuw) 
- op basis van landelijke cijfers j 
- voor een gebied ter grootte de 4 gemeenten (110.000) 

Wsw nieuw beschut totaal 

2015 653 7 660 
2016 616 18 634 
2017 578 31 609 
2018 543 42 585 
struct. 0 224 224 

- uiteindelijk blijft 1/3 van beschutte plaatsen 
beschikbaar 



Participatiewet 2015 rjgjj 
aannames ministerie SZW over Wajong 

eind 2014: 240.000 mensen in Wajong 
100.000 blijvend 100% arbeidsongeschikt 
25.000 werken al in de SW 
35.000 werken (met subsidie via UWV) bij 
werkgever 
15.000 vragen geen ondersteuning van gemeente 
65.000 komen tussen juni 2015 en juni 2018 over 
naar gemeente 
voor werkgebied Ferm Werk: 450 mensen 



Participatiewet 2015 
ontwikkeling "Wajong-groep" deels geschikt 

op basis van landelijke cijfers 
voor het gebied van de 4 gemeenten (110.000) 

herkeurd nieuw totaal 

2015 11 15 26 
2016 101 42 143 
2017 207 64 271 
2018 297 97 394 
struct. 325 526 851 



Participatiewet 2015 ij 
ontwikkeling totaal aantal personen 

- op basis van landelijke cijfers 
- voor het gebied van de 4 gemeenten (110.000) 

WWB nieuw SW-oud totaal 

- 2 0 1 4 1157 - 650 1807 
- 2015 1086 44 653 1783 

- 2018 1073 521 543 2137 
- struct. 1073 1524 0 2597 



Participatiewet 2015 
ontwikkeling l-deel en re-integratiebudget 

op basis van landelijke cijfers, (x €1.000.000) 
l-deel W-deel SW-oud totaal 

2012 12,3 2,2 14,3 28,8 
2013 13,6 1,5 13,6 28,7 
2014 16,0 1,3 14,3 31,6 
2015 15,8 1,1 13,9 30,8 

2018 21,3 2,2 10,8 34,3 
struct. 27,9 5,0 0 32,9 



Participatiewet 2015 IJglj 
Vragen m.b.t. de invoering Participatiewet 

Welke instrumenten voor welke doelgroep? 
Zijn er prioritaire doelgroepen? 
Hoe bereiken we meer met minder geld? 
Hoe plaatsen en begeleiden we 
arbeidsgehandicapten? 
Hoe voeren de gemeenten regie? 
Wat doen we lokaal en wat regionaal? 



Wsw en WWB 
5 

huidige situatie 



WWB en Wsw l ® j 
aantal verstrekkingen/dienstverbanden 

- 2012 WWB Wsw Totaal 

Woerden 441 284 725 
Montfoort 75 27 102 
Oudewater 67 28 95 
Bodegraven-R. 191 57 248 
Totaal 774 396 1170 

- referentie SZW 1160 650 



WWB 
toename verstrekkingen 

Toename van het aantal bijstandsuitkeringen t.o.v. het vorige jaar (gegevens Bodegraven-
Reeuwijk vanaf 2011) 
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Wsw 
ontwikkeling aantal plaatsen 

Gemiddeld aantal Fte Wsw 2008-2014 (gerealiseerd en 
verwacht) 
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Wsw 
exploitatie en I 

Resultaat per Fte Wsw 2008-2012 
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WWB en Wsw IQfy 
kosten gemeenten per verstrekking 

Kosten per verstrekking in 2012 

2.000 

1.000 

- O rt er 
1.000 

2.000 

3.000 
• Uitvoeringskosten 

4.000 

• Tekort w-deel (incl. inburgering) 5.000 

6.000 

• Tekort i-deel 
7.000 

8.000 

9.000 



WWB en Wsw IQfy 
totale kosten per gemeente (xei.ooo) 
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en w-deel (incl. inburgering) Wwb 



Ferm Werk 2014 



Ferm Werk 
nieuw voor Nederland 
1) één integrale organisatie voor participatie, 

werk en inkomen 
2) van arbeidsmatige dagbesteding tot 

bemiddeling van kansrijken 
3) ingericht als leer-werkbedrijf om inwoners 

nieuwe kansen richting participatie en 
werk te bieden 

4) ingericht om als bedrijf onder de bedrijven 
succesvol werkgevers van dienst te zijn 



Ferm Werk 
1) Eigendom van 4 gemeenten die 

samenwerken in een GR. 
2) Effectief en efficiënt uitvoeren van taken 

participatie, werk en inkomen. 
3) Beste uitgangspunt om met de grote 

veranderingen om te gaan. 



Ferm Werk 
uitgangspunten ten aanzien van 
1) de publieke verantwoordelijkheid 

-> efficiënte organisatie 
2) de deelnemende gemeenten 

-> gemeenten zijn regisseur 
3) werkgevers 

-> integrale werkgeversbenadering 



Ferm Werk 
uitgangspunten ten aanzien van 

4) Wsw-ers, Wwb-ers en Wajongers 
-> mensenwerk is maatwerk 

5) Participatie & werk 
-> extern boven intern 

6) Inkomensondersteuning 
-> rechtmatig en tijdelijk 



Ferm Werk fjgjj 
hoe gaan we dat doen 
1) werk is het uitgangspunt 
2) eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht 
3) participatie als werk (nog) niet lukt 
4) inkomensondersteuning indien nodig 
5) integrale teams voor werk, inkomen, bijzondere 

ondersteuning en administratie 
6) commercieel team voor werkgeversbenadering 
7) leer- en ontwikkelcentrum voor diagnose en 

ontwikkelen werknemersvaardigheden 



Na de Pauze: Ijglj 
Vragen m.b.t. de invoering Participatiewet 

Welke instrumenten voor welke doelgroep? 
Zijn er prioritaire doelgroepen? 
Hoe bereiken we meer met minder geld? 
Hoe plaatsen en begeleiden we 
arbeidsgehandicapten? 
Hoe voeren de gemeenten regie? 
Wat doen we lokaal en wat regionaal? 



Werk 

Uw bedrijf voor 
participatie, werk en 

inkomen 



Ferm Werk Iffil 
regievoering door gemeenten (GR) 
1) visiedocument per gemeente 
2) bestuur stelt meerjarenbegroting op 
3) zienswijze raden 
4) FW en gemeente sluiten DVO 
5) Bestuur stelt jaar begroting op 
6) FW verantwoordt aan gemeente als eigenaar 

over voortgang bedrijfsvoering 
7) FW verantwoordt aan gemeente als 

opdrachtgever over uitvoering DVO 



Ferm Werk liffij 
regievoering door gemeenten (DVO) 

1) basisdienstverlening en aanvullende 
dienstverlening 

2) prestatieafspraken 
3) aantallen en besteding van budgetten 
4) verantwoordingsagenda 



Ferm Werk Iffij 
DVO prestaties op basisdienstverlening 
1 
2 
3 

6 
7 
8 

meldingen die niet tot uitkering leiden 
snelheid behandeling aanvragen 
aantallen in diverse werktrajecten 
dienstverbanden met loonkostensubsidie 
Wsw intern - extern 
uitstroom WWB (naar werk of anderszins) 
bewegingen participatieladder 
aanvragen bijzondere ondersteuning 



Ferm Werk 
DVO prestaties op aanvullende 
dienstverlening 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

kosten kinderopvang 
schuldhulpverlening 
actieve trajecten inburgering 
aanvullende declaratieregeling minima 
jeugdsportfonds 
huisvesting statushouders 



Ferm Werk l®J 
DVO, als voorbeeld Woerden 

- KPI's per product 
- Resultaatgerichte doelstellingen 
- Effectiviteit van trajecten als 

uitgangspunten 
- Onderscheid in doelgroepen 



Ferm Werk •ÜÜI 
DVO, als voorbeeld Woerden 

• WSW: zoveel mogelijk extern 

• WWB etc : maximaal haalbare, bij voorkeur duurzaam 
betaald werk zonder uitkering. Instrumenten: integrale intake 
en diagnose, passend traject, rapportage aan WoerdenWijzer, 
adequate monitoring en handhaving 

• Inkomensondersteuning: met zo min mogelijk 
administratieve lasten de juiste doelgroep bereiken. Ook 
integrale intake? 

• Bedrijfsvoering: efficiëntierats tussen uitvoeringskosten 
en regelingskosten 



Ferm Werk l ®J 
DVO, als voorbeeld Woerden 

• WSW: zoveel mogelijk extern 

• WWB etc maximaal haalbare, bij voorkeur duurzaam 
betaald werk zonder uitkering. Instrumenten: integrale intake 
en diagnose, passend traject, rapportage aan WoerdenWijzer, 
adequate monitoring en handhaving 

• Inkomensondersteuning: met zo min mogelijk 
administratieve lasten de juiste doelgroep bereiken. Ook 
integrale intake? 

• Bedrijfsvoering: efficiëntierats tussen uitvoeringskosten 
en regelingskosten 



Ferm Werk Ijffll 
DVO, als voorbeeld Woerden 

Snel 
bemiddelbaar 

Ontwikkelbaar Langdurig niet 
bemiddelbaar 

Ondersteuning gericht 
op zo snel mogelijk werk 

Afstand tot de 
arbeidsmarkt verkleinen 
en bemiddelbaarworden 

Ondersteuning gericht op 
maximaal meedoen in de 
samenleving 



Ferm Werk 
Sturing met DVO, als voorbeeld Woerden 

• Via AB en DB: in de eigen organisatie spreekt u het 
college aan op niet naleving, bij een GR spreekt u het AB 
en/of DB aan (via de vertegenwoordigers) 

• Accountmanagement 

• Rapportage aan WoerdenWijzer: toezicht op de 
kwaliteit van de uitvoering 



regievoering op 

1) opmerkingen 
2) discussie 
3) vragen 

Ferm Werk 



Ferm Werk 

Uw bedrijf voor 
participatie, werk en 

inkomen 


