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Q2 rapportage Ferm Werk 

 

Kennisnemen van: 
 

De Q2 rapportage en de Kwartaal in zicht-rapportage van Ferm Werk 

Inleiding: 
 

Ook het tweede kwartaal stond voor Ferm Werk sterk in het teken van de corona-crisis. Dat werd met name 
zichtbaar in de groei van het aantal uitkeringen, de afname van de bedrijfsopbrengsten (de netto 
toegevoegde waarde) en in de uitvoering van de TOZO-regeling. Het perspectief is – met alle onzekerheid 
over de voortgang van de pandemie, een eventuele nieuwe lockdown en de mogelijke economische 
consequenties daarvan – mistig en daarom heeft Ferm Werk in de tweede kwartaalrapportage geen 
prognose durven en willen doen over de cijfers aan het einde van dit begrotingsjaar.  
 

Dat neemt niet weg dat voorzichtig geconcludeerd kan worden dat de resultaten lijken mee te vallen, door 
enerzijds een beperkte stijging van het aantal uitkeringen maar – vooral – een grote stijging van de 
rijksbijdragen BUIG en SW. Daardoor, zo lijkt het, zal 2020 op dit punt met een positief resultaat afgesloten 
kunnen worden.  
 

Kernboodschap: 

 

1. Bestandsontwikkeling. 
In de bestandontwikkeling wordt de toename van het aantal uitkeringen zichtbaar: van 569 uitkeringen aan 
het einde van Q1 tot 594 uitkeringen aan het eind van Q2. Overigens laten de maandrapportages over juli 
en augustus zien dat het aantal uitkeringen op dat niveau stabiliseert. Of dat zo blijft is onzeker. 
 

In Q2 daalt t.o.v. Q1 zowel de in- als de uitstroom. Het moge duidelijk zijn dat de uitstroomdoelstelling van 
15% van het beginbestand dit jaar niet gehaald zal worden. Ook het aantal beoogde garantiebanen en 
nieuw beschut werk zal dit jaar niet gerealiseerd worden.  
 

Dat neemt niet weg dat Ferm Werk heeft gewerkt aan de doorontwikkeling van met name de werkleerlijnen, 
waarbij intensief is samengewerkt met het lokale bedrijfsleven. Daarmee is – op z’n minst gedeeltelijk – 
voldaan aan een wens van de raad.   
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Specifiek aandacht wordt besteed aan de voortgang van de projecten Jongeren in participatie (JiP) en 
FermWijzer. De verwachting is dat de doelstellingen van het project JiP, waarvan de pilot na dit jaar afloopt, 
ruimschoots worden behaald. Uit de evaluatie in 2019 bleek al dat een flink deel van de jongeren ofwel 
direct bemiddeld kon worden ofwel na een traject uitstroomde. In totaal maakte meer dan de helft van de 
jongeren positieve stappen in hun participatietraject. De resultaten over 2020 zijn vergelijkbaar.  
FermWijzer is door de onmogelijkheid van contacten enigszins gestagneerd. Inmiddels is het project weer 
gestart en worden inwoners gezamenlijk gesproken. Dezelfde stagnatie deed zich voor in de 
uitstroominspanningen m.b.t. statushouders. 
 

Zoals in de RIB n.a.v. de Q1 rapportage al vermeld, heeft Ferm Werk dit jaar de bestandindeling gewijzigd 
en aan die bestandindeling direct specifieke vormen van participatie gekoppeld. Voor het eerst wordt nu 
ook geprobeerd de dynamiek in het bestand, die wordt veroorzaakt door het inzetten van participatie-

instrumenten, zichtbaar te maken. Zie pagina 7 van de Kwartaal in Zicht-rapportage. Het is duidelijk dat 
zich op alle vlakken dynamiek voordoet. Twee problemen daarmee: 1. er is geen goed ijkpunt om te 
bepalen of de resultaten wel of niet bevredigend zijn en 2. onduidelijk is of en hoe de corona-crisis roet in 
het eten gooit. In overleg met Ferm Werk zullen we kijken hoe deze dynamiek scherper in beeld gebracht 
kan worden, wellicht in de vorm van een dashboard.  
 

2. Netto toegevoegde waarde (NTW) 
De tweede factor, die naast de bestandsontwikkeling direct invloed heeft op de gemeentelijke lasten, is de 
ontwikkeling van de netto toegevoegde waarde. Deze wordt immers in mindering gebracht op de 
gemeentelijke bijdrage. Door de sluiting t.g.v. de lock down was de afname van de NTW in het eerste 
kwartaal stevig. In de loop van het tweede kwartaal is de productie weer langzaam opgestart, maar deze 
heeft nog lang niet het oude niveau bereikt.  
 

Achter de voor Ferm Werk en de gemeente ongunstige cijfers zit nog de individuele tragiek van SW-

medewerkers die hun werk zijn kwijtgeraakt. 
 

In de hoop dat er geen tweede lockdown zal worden opgelegd, verwacht Ferm Werk dat de NTW zich in de 
loop van het jaar verder zal herstellen, waardoor het tekort minder dan in het tweede kwartaal zal oplopen. 
 

3. TOZO 

Ferm Werk heeft de verantwoordelijkheid gekregen – en met verve opgenomen – om de TOZO-regeling uit 
te voeren. Tot en met Q2 is aan een kleine 700 aanvragers in totaal ruim € 3,3 miljoen verstrekt aan vooral 
uitkeringen en in mindere mate bedrijfskredieten. 
 

De kosten van de TOZO-regeling worden door het Rijk vergoed.  

Financiën: 
 

Inkomensvoorziening 

Binnen deze productgroep doen zich nadelige en voordelige ontwikkeling voor. Nadelig is de groei van het 
aantal uitkeringen. Zoals opgemerkt lijkt het aantal uitkeringen in Q3 te stabiliseren op ongeveer 595. Het is 
onzeker hoe het verloop in Q4 zal zijn.  
Het lagere aantal loonkostensubsidies levert een financieel voordeel op. Verreweg het grootste voordeel zit 
in de rijksbijdrage BUIG, die definitief is vastgesteld op € 9.486.548. Dat is ruim € 736.000 hoger dan 
begroot en ruim € 660.000 hoger dan het bedrag waarmee Ferm Werk in de Q2 rapportage rekent.  
 

Begeleide participatie (SW) 
De kosten van de sociale werkvoorziening worden gedekt door de rijksbijdrage SW, de bedrijfsopbrengst 
(de netto toegevoegde waarde) en de gemeente. De NTW wordt geacht een groot deel van de 
uitvoeringskosten te dekken. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is de NTW sterk teruggelopen. 
 

 Tekort Q1  Werkelijk t.o.v. begroot Tekort Q2 Werkelijk t.o.v. begroot 
NTW extern  83.549 84% 597.560 15,5% 

NTW intern 30.608 82% 82.944 50,5% 

 114.157  680.505  

 

Bijna 70% van de totale NTW komt ten gunste van de gemeente Woerden, en dat geldt ook voor het tekort 
aan NTW: het nadeel voor Woerden t/m Q2 is ongeveer € 550.000,-.  Het is bijzonder lastig te voorspellen 
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hoe de NTW zich in Q3 en Q4 zal ontwikkelen. Ferm Werk geeft aan nu weer op 70/80% van de productie 
te zitten. Tegenover deze extra lasten staat een verhoging van de rijksbijdrage SW van € 472.000. Dat 
betekent dat de gemeentelijke bijdrage wel stijgt – t/m Q2 dus ongeveer met € 68.000 – maar minder dan 
op grond van de teruglopende NTW werd gevreesd.  De gemeentelijke bijdrage zal in de rest van het  jaar 
zonder twijfel verder stijgen.  
 

Per saldo lijken de Corona-effecten in 2020 nog mee te vallen t.o.v. de sombere scenario’s. Het is echter 
nog onzeker wat Q3 en Q4 gaan doen. En hoe de ontwikkelingen zich in 2021 zullen voortzetten. 

Vervolg: 
 

Ferm Werk verwacht na Q3 voldoende inzicht in de ontwikkelingen te hebben om een begrotingswijziging in 
te dienen. Die wijziging heeft geen beleidsmatige component maar bevat slechts de technisch-budgettaire 
mutaties o.b.v. de ervaringen van de eerste drie kwartalen. Om die reden wordt de raad gevraagd af te zien 
van het indienen van een zienswijze. 
 

Bijlagen: 
 

Q2 rapportage (Corsa nummer 20.019017) 
Kwartaal in zicht Q2 (Corsa nummer 20.019018) 
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Inleiding 
 

Algemeen 

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2020. Hierin geven we informatie over de 
belangrijkste elementen van de uitvoering én de financiële consequenties daarvan. De zogeheten “Kwartaal in 
zicht” rapportages maken onderdeel uit van deze kwartaalrapportage. Hierin staat per gemeente onder meer 
informatie over het poorteffect, een specificatie van in- en uitstroom en de wijze waarop mensen in het 
uitkeringenbestand participeren.  

We doen in deze rapportage ons best om in deze bijzondere periode alle stakeholders zo goed mogelijk te 
informeren over alle ontwikkelingen en de consequenties daarvan. We realiseren ons dat bij de overdracht van 
te veel gegevens, de informatiewaarde juist kan afnemen. Desondanks hebben we ons ingespannen om in 
onze informatievoorziening volledig te zijn.  

 

Forse krimp arbeidsmarkt en economie – instroom fors hoger, uitstroom laag 

Dit jaar hebben we te maken met een bijzondere situatie. De Nederlandse economie laat dit jaar een krimp van 
naar schatting 8,5% zien. Andere Europese economieën kennen een nog grotere krimp.  

Deze economische ontwikkelingen hebben grote impact op de resultaten van Ferm Werk. In de eerste 
kwartaalrapportage van dit jaar hebben we al aangegeven dat de instroom in de uitkering dit jaar fors hoger ligt 
dan in de begroting is opgenomen. Dit is ook in kwartaal 2 het geval. Landelijk is de instroom in de bijstand 30% 
hoger dan voor de Covid-19 periode. Bij Ferm Werk hebben we te maken met een bestandstoename van zo’n 
10% tot nu toe. Maar het aantal inwoners dat beroep doet op een uitkering zal waarschijnlijk nog verder 
oplopen. Dat komt in de eerste plaats doordat veel flexwerkers werkloos zijn geworden die geen of maar korte 
WW-rechten hebben. In de komende maanden is ook instroom te verwachten van inwoners die een langere 
WW-uitkering hadden. Deze verwachting ontlenen we aan de cijfers van het UWV in onze arbeidsmarktregio’s. 
We houden dus terdege rekening met een hogere bestandstoename dan 10%, maar we verwachten niet dat 
we het landelijke cijfer zullen halen.  

Verder rapporteerden we al dat de uitstroom naar werk in Q1 tegenviel. Ook dat is dit kwartaal het geval. De 
arbeidsmarkt staat fors onder druk in Nederland. Het werkgebied van Ferm Werk vormt daarop geen 
uitzondering. Het aantal vacatures daalde landelijk met 30% in de afgelopen maanden en het aantal banen 
daalde met 3%. Tegelijkertijd neemt het aantal werkzoekenden toe. Daarmee neemt de concurrentie op de 
arbeidsmarkt toe: er zijn meer gegadigden voor minder banen. Die situatie is beslist niet in het voordeel van 
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Landelijk stroomde 1,9% van het aantal uitkeringsgerechtigden uit naar werk in Q2. Bij Ferm Werk ligt dit 
percentage lager. De uitstroom naar werk in Q2 is 1%. Dat de uitstroom bij ons lager is, komt ook doordat de 
grote steden een groot aandeel hebben in de landelijke cijfers. De grote steden hebben iets meer geprofiteerd 
van het heropenen van de horeca. Grootstedelijke gebieden kennen een hogere instroom én een hogere 
uitstroom omdat daar een groot aanbod is van flexibel werk in sectoren die direct en stevig getroffen werden 
door Covid-19.  

De uitstroomcijfers worden daarnaast beïnvloed door het feit dat driekwart van de nieuwe instroom in Q2 niet 
uit de WW komt. We kunnen er daarom niet van uitgaan dat de nieuwe instroom een geringe afstand heeft tot 
de arbeidsmarkt en dat er daardoor spoedige uitstroom te verwachten is. De kenmerken van de instroom zijn 
anders dan we gewend waren. Namelijk enerzijds inwoners met een beperkt werkverleden dan wel dat men al 
een langer met werkloosheid te maken heeft. Daarnaast geeft de arbeidsmarkt geringere kansen dan vorig jaar.  

 

Verwachtingen betrekkelijk somber  

Ondanks de steunpakketten van de overheid is het is niet te verwachten dat de arbeidsmarktsituatie op korte 
termijn verandert. De werkloosheid stijgt en het CPB maakte onlangs bekend dat het naar verwachting nog 5 
jaar duurt voordat de werkloosheid zich weer op het gunstige niveau bevindt van begin dit jaar.  

Veel flexwerkers zijn getroffen door Covid-19. Zij hebben in het algemeen weinig buffers en zijn daar bij 
werkloosheid eerder aangewezen op een uitkering ingevolge de Participatiewet. Verwacht wordt dat na afloop 
van de steunmaatregelen van de overheid of het versoberen daarvan, de nodige faillissementen zullen volgen. 
Op grond hiervan verwacht het CPB dat ook in 2021 de werkloosheid zal stijgen.  
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Ook wordt voorspeld dat de omvang van de ‘bijstand’ in de komende twee jaar zal oplopen. Ferm Werk en de 
deelnemende gemeenten zien zich daarmee gesteld voor een enorme opgaaf om een groot aantal inwoners te 
ondersteunen in inkomen en in het begeleiden naar werk.  

 

Komende jaren fors meer ‘bijstand’ en uitgaven 

Zoals gezegd staat Ferm Werk voor forse uitdagingen. Met een hogere instroom zullen we de aandacht moeten 
intensiveren voor de nieuwe instromers. Ook moeten we ons bezinnen welke accenten we het best kunnen 
leggen voor andere groepen uitkeringsgerechtigden. Vast staat dat de hogere instroom zal zorgen voor meer 
kosten voor gemeenten en dat deze hogere instroom niet beïnvloedbaar is.  

Zoals aangekondigd komt er na Q3 een begrotingswijziging voor 2020 waarin vooral de doorrekening van de 
huidige situatie is verwerkt. Voor de begroting 2021 komt eveneens een wijziging van de begroting. Die gaat 
gepaard met een nieuwe kaderbrief waarin accentverschuivingen in beleid worden aangebracht om er voor te 
zorgen dat we effectief en efficiënt onze opdracht blijven uitvoeren onder deze nieuwe en bizarre 
omstandigheden.  

De forse uitdagingen spelen in een periode dat gemeenten te maken hebben met bezuinigen. Die noodzaak 
was er al zonder de gevolgen van Covid-19. Een meerderheid van gemeenten heeft te maken met tekorten in 
het sociaal domein. Landelijk hebben gemeenten voor ruim 750 miljoen euro reserves moeten inzetten, naast 
inzet van eigen middelen voor uitvoering. Daarmee blijkt dat de financiële positie van gemeenten slechter wordt 
en dat het financieringsmodel van het Rijk voor de activiteiten in het sociaal domein niet duurzaam is.   

Gezien de hogere uitgaven door de aanzienlijke toename van het beroep op de bijstand in de komende jaren en 
het gegeven dat het financieringsmodel van de overheid te weinig middelen voor gemeenten geeft, is het niet te 
verwachten dat de begrotingswijzigingen voor 2020 en voor 2021 voldoende tegemoet kunnen komen aan de 
bezuinigingswens van de Ferm Werk-gemeenten.  

  

Impact op o.a financiën en omzet 

De impact van Covid-19 is dus gigantisch: 

 De instroom in uitkeringen stijgt de komende maanden enorm. 

 De uitstroom naar werk wordt gehinderd door de forse afname van het aantal vacatures. 

 Deze effecten leiden tot een toename van het aantal uitkeringen. 

 Door verandering van de arbeidsmarkt zullen we naar verwachting minder inkomsten uit deeltijdwerk 
kunnen korten wat leidt tot een hogere uitkeringslasten; 

 De uitvoering van ook de Tozo-regeling legt extra druk op de uitvoering. 

Tozo 

Ferm Werk heeft direct na het afkondigen van de Tozo regeling de uitvoering opgepakt. Er is het nodige 
gedigitaliseerd, maar ook hebben we ernaar gestreefd om met iedere aanvrager contact te hebben. Dit om de 
zorgen te bespreken en te adviseren of men bij Ferm Werk aan het juiste en/of enige loket was.  

Ferm Werk heeft meer dan 1700 aanvragen behandeld. Dit heeft gezorgd voor een enorme druk op de 
uitvoering. Inmiddels is het derde steunpakket afgekondigd. Daarmee is de druk op de uitvoering hier niet 
voorbij. Tot in het tweede kwartaal is veel van het werk gedaan binnen de huidige bezetting. Dat is op langere 
termijn niet vol te houden. Daarom is besloten voor deze uitvoering personeel in te huren.  

Het Rijk heeft voor de uitvoering van Tozo vergoedingen toegekend per behandelde aanvraag. Dat is voor een 
kapitaalaanvraag 800 euro en voor een uitkeringsaanvraag 450 euro. Met deze vergoedingen kunnen de extra 
kosten voor uitvoering van Tozo gedekt worden. Of die vergoeding voldoende is, moet nog blijken. Ferm Werk 
zal in ieder geval een beroep doen op deze vergoedingen bij de gemeenten die ze van het Rijk ontvangen.  

Grote geldstroom 

We kunnen nu nog niet voorspellen hoe deze ontwikkelingen financieel uitpakken. De financiële realisatie gaat 
uiteindelijk fors afwijken van de begroting. Vandaar ook dat we een begrotingswijziging maken. Dat doen we op 
het moment dat we de financiële gevolgen beter in kaart kunnen brengen. Wat meespeelt daarin is tevens hoe 
het Rijk in de loop van het jaar het BUIG-budget (de Rijksvergoeding voor uitkeringen) gaat aanpassen. Dat is 
nu nog niet bekend. In het meest recente nader voorlopige BUIG-budget, is de Coronacrisis nog niet 
meegewogen. Dit is voor de Ferm Werk gemeenten ruim 3% lager dan het eerder bekendgemaakte voorlopige 
budget. Conclusie op dit moment is dus dat de Rijksvergoeding voor de uitkeringen ruim 3% daalde terwijl de 
instroom reeds fors gestegen is en verder zal stijgen. Indien de Rijksvergoeding (BUIG budget) niet verhoogd 
wordt ,betekent dit dat gemeenten dit verschil betalen.  
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Kleine geldstroom 

Onze uitvoeringskosten worden deels gedekt door de NTW (=omzet). Dat Ferm Werk een kleine twee maanden 
haar deuren gesloten heeft gehouden, heeft uiteraard gevolgen voor de omzet. Uitgaande van een NTW op 
jaarbasis van zo’n 3 miljoen euro, wordt per maand gemiddeld 250 K aan NTW gemaakt. Door de sluiting loopt 
Ferm Werk dus ruwweg 500 K aan NTW mis. Mogelijk dat hiervan in de loop van het jaar een deel kan worden 
goedgemaakt. De verwachtingen hierover moeten echter niet te hoog gespannen zijn omdat we vanaf 11 mei 
2020 nog niet meteen op volle kracht konden draaien. Het opstarten gaat stapsgewijs. Ook nu nog draait Ferm 
Werk niet op 100%, maar op zo’n 60%. Het inrichten van het pand van Ferm Werk is conform de voorschriften 
van het RIVM. Dit brengt mee dat de ruimtes wel veilig zijn om te werken, maar dat er minder mensen kunnen 
werken. Verder is een volledige productiviteit niet haalbaar doordat opdrachtgevers nog geen gebruik maken 
van de diensten van Ferm Werk (detacheringen) vanwege verlies van omzet, of omdat werknemers 
gezondheidsklachten hebben. Om de productie te verhogen én om onze medewerkers zoveel mogelijk, veilig 
uiteraard, te laten werken, oriënteren we ons op dit moment op productieruimte buiten Ferm Werk. We bekijken 
of we ruimte tijdelijk en flexibel kunnen huren om productie te kunnen doen die nu binnen ons eigen pand niet 
kan. Het werkaanbod daarvoor moet dan ook gevonden worden.  

Al met al is een prognose voor 2020 nu nog niet te maken. We houden rekening met een fors lagere NTW dan 
we begroot hadden. Die is ook afhankelijk van het werkaanbod. Een aantal opdrachtgevers heeft op dit moment 
geen opdrachten omdat ze zelf ook last hebben van deze crisis. 

 

Ferm Werk maakt gebruik van steunpakket 

Er is een steunpakket afgekondigd voor Sw bedrijven zoals Ferm Werk. Dat gaat om globaal 1000 euro steun 
per werknemer in de Sociale Werkvoorziening en dus voor Ferm Werk zo’n 300 K.  

Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. 
(NOW). Dit gaat om een aangevraagd bedrag van bijna 500 K. Door gebruik te maken van deze 
steunmaatregelen hopen we de financiële nood voor Ferm Werk en de gemeenten te verlichten. Aangezien nog 
niet zeker is dat de NOW-regeling ook voor SW bedrijven geldt, zullen we het bedrag gereserveerd houden tot 
hier definitief bericht over komt. 

Ferm Werk volgt alle ontwikkelingen op de voet. We hebben met de gemeenten afgesproken hiervan 
maandelijks verslag te doen. Op deze wijze zijn de Ferm Werk gemeenten goed op de hoogte van de impact 
die dit alles heeft op de bedrijfsvoering en dienstverlening van Ferm Werk.  

Let wel: de hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn nog maar in beperkte mate terug te zien in de voorliggende 
rapportage.  

 

Veilig werken binnen Ferm Werk  

In Q1 rapporteerden we dat er sprake was van een besmetting van een Ferm Werk collega met Covid-19. Die 
besmetting was opgelopen in de thuissituatie (woonvoorziening). De medewerker is goed hersteld. Onlangs 
hebben we te maken gehad met nog een collega die besmet is geraakt met het virus. Ook deze collega herstelt 
goed.  

Zoals eerder gemeld is ons pand ingericht volgens de RIVM-richtlijnen. Op de opvolging van alle 
veiligheidsvoorschriften wordt door leidinggevenden strikt toegezien. De schoonmaak van alle werkplekken is 
geïntensiveerd, desinfectiemiddelen zijn op ruime schaal beschikbaar in het pand en we werken in ploegen. 
Verder zijn maatregelen getroffen om het aantal bewegingen van personeel in het pand te beperken en werken 
collega’s thuis die thuis kunnen werken. Ook dat doen we in shifts zodat alle collega’s de mogelijkheid hebben 
om andere collega’s te treffen.  

Met de inzet van maatregelen zoals getroffen, maken we werken voor iedereen veilig.  

De recente besmetting heeft niet geleid tot het besluit om Ferm Werk (deels) opnieuw te sluiten. Met de 
getroffen maatregelen is in overleg met de GGD besproken dat werken veilig kan. Wel is er aanleiding geweest 
om alle medewerkers over de besmetting te informeren en te benadrukken aan welke voorschriften men zich 
moet houden, in en buiten het werk.  

Op dit moment zijn geen nieuwe besmettingen bekend, ondanks dat een aantal medewerkers zich heeft laten 
testen.  
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Overzicht ontwikkelingen in de uitvoering 
 

 Ontwikkeling aantal cliënten Ferm Werk totaal 

 

realisatie begroting Q1 Q2 verschil 

2019 
gemiddeld 

2020 
gemiddeld 

2020 
ultimo 

2020 
            ultimo 

begr. – Q2 

Uitkeringen LO           1.037               1.013          1.052  1.098 85                 

Garantiebanen                87                   129              111  111 -18 

Nieuw beschut                10                   26               12  13                  -13  

Fte Wsw              282                  262              270  270                  8  

Fte detabanen                33                   25               25  23                -2  

Totale doelgroep          1.449              1.455        1.470  1.515                60  

 
We merken dat het op dit moment moeilijk te prognosticeren is wat de toename van het aantal cliënten zal zijn. 
We zien het aantal uitkeringsgerechtigden flink stijgen. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is niet duidelijk, 
maar dat het bestand verder zal oplopen is voor ons de verwachting. We zien bij de garantiebanen geen stijging 
ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit is volledig verklaarbaar omdat in het tweede kwartaal Nederland in een 
intelligente Lock down kwam te zitten. Bedrijven lagen (gedeeltelijk) stil en zagen geen mogelijkheden op dat 
moment om mensen te gaan plaatsen. Inmiddels merken wij dat er weer beweging komt vanuit meerdere 
kanten. Dat betekent dat we verwachten dat in Q3 er wel een toename is in het aantal garantiebanen.   
 

Toelichting uitkeringen levensonderhoud 
 
Het aantal mensen met een uitkering stijgt ten opzichte van ultimo 2019. 
 

   ultimo   
begroting 

gemiddeld  ultimo  
 

ultimo 

  2019 2020 Q1 2020 Q2 2020 

Woerden             540  568               571  594 

Bodegraven-Reeuwijk             292  273               296  312 

Montfoort             104  99               108  109 

Oudewater               79  73                 77  83 

Totaal          1.015  1.013            1.052  1.098 

 
De ontwikkeling van het bestand wordt bepaald door zowel instroom als uitstroom. De instroom lijkt het tweede 
kwartaal gestabiliseerd. We zien wel verschillen in de verschillende gemeentes. Vooral bij gemeente Woerden 
is de instroom erg toegenomen in het eerste half jaar vergeleken met het eerste half jaar 2019. 
 
Driekwart van de nieuwe instroom komt niet uit de WW. 24,7% van ons bestand wat in het tweede  kwartaal is 
ingestroomd kwam uit een WW-situatie. In het eerste kwartaal was dit nog 15,3%. 
Een andere opvallende reden is de instroom vanuit een andere gemeente. Hierop heeft Ferm Werk geen 
invloed. Deze trend zien we vooral bij Woerden (18,8%) en Bodegraven-Reeuwijk (24,5%).  
 
Top 4 van instroom tot en met Q2: 
 
Reden Q1 Q2 Totaal gemiddeld 

Einde WW 17% 26% 22% 

Verhuisd naar gemeente FW 21% 22% 22% 
 Verlies ander inkomen 

1
 20% 21% 20% 

Einde baan 22% 11% 17% 
 
De uitstroom blijft laag. De uitstroom is laag vanwege de economische situatie. Grote steden scoren iets beter 
vanwege het grotere tal van flexbanen in de horeca die weer deels open is na de lockdown. Daarvan profiteert 
Ferm Werk niet in dezelfde mate van als de grote steden.  De instroom is een gegeven dat niet of nauwelijks 
door Ferm Werk kan worden beïnvloed. Recht op uitkering ontstaat bijvoorbeeld na beëindiging van een WW-
uitkering of als een jongere het speciaal onderwijs verlaat maar niet terecht kan in de Wajong. 

                                                      
1
 Verlies ander inkomen wordt veroorzaakt doordat bijv. spaargeld is opgeraakt, een andere uitkering (niet WW) is beëindigd,  of dat 

giften/leningen van familie/vrienden zijn gestopt of inwoners niet meer door hun ouders worden onderhouden. 
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In onderstaande tabellen is de ontwikkeling  te zien van de instroom en uitstroom. 
 

2
  

 
Onderstaande grafiek geeft het beeld van de instroom van uitkeringen vergeleken met andere organisatie. In 
het tweede kwartaal is de instroom gestabiliseerd en net zo hoog weer als gemiddeld.  
 

 
De daling van de uitstroom is een landelijke trend. We zien dat Ferm Werk aan het einde van het tweede 
kwartaal op het landelijk gemiddelde ligt, hoewel onze uitstroom naar werk lager is dan landelijk. Deze 
combinatie van een hoge instroom en lage uitstroom zal leiden tot meer uitkeringen en daarmee hogere kosten 
voor de grote geldstroom en in de loop van dit jaar waarschijnlijk ook voor de kleine geldstroom 
(=uitvoeringskosten). 
 

 

                                                      
2
 Door mutaties die met terugwerkende kracht plaatsvinden zullen cijfers elk kwartaal iets afwijken van een voorgaande periode. . 
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Wat betreft de uitstroom zoomen we in op de uitstroom naar werk of het volgen van onderwijs met 
studiefinanciering. De doelstelling is een uitstroom naar werk of opleiding van 15% van het aantal uitkeringen 
per 1 januari 2020. We zien dat de realisatie achter blijft bij deze doelstelling. Dit is verklaarbaar doordat we 
mensen niet meer goed kunnen bemiddelen naar werk door het coronavirus. Er is sprake van een forse daling 
van het aantal vacatures (landelijk -/- 30%). In de arbeidsmarktregio zijn plannen en acties in de maak om 
hieraan gezamenlijk een noodzakelijke impuls te geven. De uitstroom naar onderwijs uit zich met name in het 
derde kwartaal van het jaar. Dit is met name voor jongeren van belang. 
 

Realisatie uitstroom totaal (alle oorzaken) t/m Q2 2020 

 standcijfers realisatie realisatie  

 
1-1-2020  Q1 Q2 

Woerden             540  38 10 

Bo-Re             292  21 6 

Montfoort             104  4 7 

Oudewater               79  5 1 

 
         1.015  68 24 

 
 

 
 

 
 
 
Naast volledige uitstroom naar werk wordt ook ingezet op parttime uitstroom. Parttime werk is vaak een opstap 
naar een volledig betaalde baan en daarnaast is het direct een kostenbesparing op de uitkeringslasten. Ferm 
Werk presteert hier goed zoals in de onderstaande grafiek te lezen is. De verrekening van parttime inkomsten 
met de uitkering, heeft een dalend effect op de uitkeringsprijs en is dus gunstig voor de gemeentelijke bijdrage.  
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Toelichting garantiebanen 
 
Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen die niet in staat 
zijn om zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie ter 
compensatie van de lagere productiviteit. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidies is opgenomen in het 
BUIG-budget. De realisatie van garantiebanen is na invoering van het instrument traag op gang gekomen, maar 
inmiddels is er een forse inhaalslag geweest. Voor 2020 is het echter ook moeilijk te prognosticeren. We weten 
niet hoeveel werkgevers in de loop van het jaar nog ruimte hebben om iemand een garantiebaan te geven.   
 
De realisatie in aantallen is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

 
Begroting Stand Stand  

  gemiddeld Q1 Q2 

Ferm Werk Totaal 129 111 111 

Woerden 71 51 51 

Bo-Re 41 34 34 

Montfoort 9 22 22 

Oudewater 8 4 4 

Garantiebanen (a 25,5 uren) 

 
 

Toelichting detacheringsbanen 
 
Een detacheringsbaan wordt aangeboden aan kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voor wie deze 
tussenstap noodzakelijk is om plaatsing bij een werkgever mogelijk te maken. Een detacheringsbaan betreft 
een dienstverband bij Stichting De Wissel van maximaal 78 weken, tegen een salaris van tenminste het 
wettelijk minimum loon. De werkgever betaalt een detacheringsvergoeding rekening houdend met de 
productiviteit van de werknemer. De omvang van de detacheringsovereenkomst wordt in beginsel zodanig 
vastgesteld dat de cliënt uitkeringsonafhankelijk wordt of naar maximaal beschikbaar arbeidsvermogen wordt 
ingezet. Daarnaast wordt dit instrument vooral bij statushouders ook ingezet om parttime werk te bieden naast 
de verplichte inburgering. Het instrument leent zich uitstekend om mensen met taalachterstand een 
werkaanbod te bieden terwijl zij daarnaast naar school gaan.  
 
Wij hebben geconstateerd dat het nodig is om de detacheringsbanen binnen De Wissel te herijken. De kosten 
van De Wissel wegen bij inzet in onze eigen diensten niet op tegen de baten. Daarnaast zien wij bij de laatste 
groepen medewerkers die wij hebben aangenomen dat het uitstroompercentage ook omlaag gaat omdat deze 
mensen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan eerdere deelnemers. Omdat wij de medewerkers 
geen contract voor onbepaalde tijd kunnen geven, is het verstandiger deze groep af te gaan bouwen en een 
ander traject aan te bieden zoals werkervaringsplaatsen. In het komende kwartaal zal deze beweging verder 
ingezet gaan worden. 
 
De vorm waarbij detachering voorafgaand aan een contract bij een reguliere werkgever ingezet wordt blijft 
bestaan.  
 
Resultaten 
Aan het einde van Q2 waren 29 personen werkzaam bij De Wissel. Van deze groep waren 10 personen 
individueel gedetacheerd en 19 personen zaten in projecten. 5 personen zijn uitgestroomd in Q2 waarvan 1 
persoon naar een betaalde baan. Van één persoon is het contract beëindigd ivm het niet verlengen van de 
verblijfsvergunning en bij een ander vanwege het niet meewerken aan het traject. Voor 2 personen liepen er 
sollicitaties maar door de onzekere situatie bij de werkgevers zijn de vacatures voorlopig helaas ingetrokken. 
Wij houden contact met deze werkgevers en kandidaten. 
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Toelichting begeleide participatie 
 
Begeleide participatie richt zich op het bieden van betaald werk aan inwoners die hierbij zoveel begeleiding 
nodig hebben dat een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet haalbaar is. Hiervoor is een indicatie nodig. Van 
oudsher betreft dit de werknemers in de Wsw. Ook de werkplekken nieuw beschut op grond van de 
Participatiewet vallen hieronder. Tenslotte kan het ook gaan om vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding. 

Wsw 
Sinds 1 januari 2015 is er geen instroom meer in de Wsw. Mensen met een Wsw-dienstverband kunnen deze 
behouden. Binnen de Wsw zijn diverse werksoorten mogelijk waarbij de medewerker in dienst van  Ferm Werk 
blijft, zoals interne productie, groen, externe projecten en individuele detacheringen. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid van begeleid werken bij een externe werkgever. Doordat de instroom is gestopt neemt het aantal 
medewerkers in de Wsw door natuurlijk verloop elk jaar verder af. 
 
In onderstaande paragrafen wordt uitgelegd hoe het werk na de lock down voor de verschillende onderdelen 
van het SW-bedrijf weer is opgestart. Overall kan gezegd worden dat dit zorgvuldig is gegaan waarbij de 
veiligheid van de medewerkers voorop staat. Vooralsnog heeft dit ervoor gezorgd dat er geen nieuwe sluiting 
hoeft plaats te vinden en er slechts een enkele Corona melding heeft plaats gevonden. Ook het ziekteverzuim 
overall binnen het SW bedrijf is niet gestegen.  
 
Bij elk onderdeel  worden tabellen gepresenteerd die inzicht geven in de bezetting, de productieve uren, de 
uren verloren ivm Covid (zogenaamde “corona uren”) en tot slot de verhouding tussen de begrote NTW en de 
gerealiseerde NTW. Deze tabellen zijn nieuw in de kwartaalrapportage. Deze zijn ingevoegd met als doel 
inzicht te geven in de impact van Covid op het SW bedrijf. Vervolgens is beschreven welke ontwikkelingen en 
activiteiten hebben plaats gevonden. 
 
Extern (WSW) 
 

Per kwartaal Q1 werkelijk tov begroot Q2 werkelijk tov begroot 

NTW Begroot 522.590  707.663  

NTW Werkelijk 439.050 84% 110.103 15,5% 

 

Per maand Januari Februari Maart April Mei Juni 

NTW Begroot 177.773 156.954 187.863 234.605 245.242 227.816 

NTW Werkelijk 3.274 159.544 276.232 -98.512 62.107 146.508 

 
Projecten 
De eerste helft van Q2 zijn de  medewerkers niet te werk gesteld in verband met Covid. Vanaf eind mei is het 
werk gedeeltelijk hervat bij enkele opdrachtgevers. Belangrijk om het werk te kunnen hervatten was de garantie 
dat de werkplekken “corona-proof” waren. De accountmanagers hebben voor elke opstart de werkplekken 
middels een werkplekinspectie en checklist ARBO omstandigheden beoordeeld. Niet overal kon er direct weer 
volledig gewerkt worden. Dat kon komen doordat er nog afspraken liepen met partijen die tussentijds de 
werkzaamheden hadden overgenomen, of omdat er vanwege economische redenen nog niet voldoende werk 
was om aan ons uit te besteden. Voor 16 van de 24 medewerkers die bij de Kringloop winkels van Noppes aan 
het werk waren, is er helaas vanwege economische redenen geen mogelijkheid terug te keren naar hun 
werkplek. Voor hen zal een nieuwe werkplek gevonden moeten worden. In de loop van de maand juni zijn de 
overige medewerkers van Extern grotendeels weer aan het werk en ook in veel gevallen in hun reguliere 
dienstverband. Opdrachtgevers zijn erg content  dat  de werkzaamheden zijn hervat. Hieruit blijkt eens te meer 
de waardering van het werk dat de medewerkers verrichten. 
 
Individuele detachering 
Voor individuele detachering geldt hetzelfde als voor Externe projecten. Ook vanaf half mei is het werk hervat, 
daar waar mogelijk nadat checks zijn uitgevoerd.  Een aantal werkgevers had te maken met keuzes vanuit de 
politiek waardoor zij gesloten moesten blijven zoals horeca en sportscholen. Inmiddels zijn ook daar de 
medewerkers weer gestart. Naast de gedwongen sluiting van enkele bedrijfstakken hebben diverse werkgevers 
ook te maken met een terugloop in orders waardoor onze medewerkers slechts gedeeltelijk of helemaal niet 
ingezet kunnen worden. Hierdoor lopen wij momenteel ook nog achter in productieve uren. Wij proberen de 
medewerkers te herplaatsen maar de kansen op de arbeidsmarkt (vooral specifiek voor  deze doelgroep) zijn 
beperkt. Het kost meer tijd  om voor deze medewerkers een geschikte nieuwe werkplek te vinden. 
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Intern (WSW) 
 

Per kwartaal Q1 werkelijk tov begroot Q2 werkelijk tov begroot 

NTW Begroot 167.500  167.465  

NTW Werkelijk 136.892 82% 84.521 50,5% 

 

Per maand Januari Februari Maart April Mei Juni 

NTW Begroot 52.249 51.570 56.681 56.681 54.103 56.681 

NTW Werkelijk 25.007 62.555 49.329 42.672 11.266 30.583 

 
De werkzaamheden in onze eigen productiehallen zijn per 25 mei stapsgewijs en op basis van maatwerk hervat 
voor die medewerkers die niet tot de risicogroep behoorden. Om op te kunnen starten hebben wij onze locatie 
volledig ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM mbt hygiëne en 1,5 meter afstand. Om de beweging in het 
pand zoveel mogelijk te beperken hebben wij het bedrijfsrestaurant en de rookvoorzieningen niet geopend en 
zijn wij gaan werken in 2 dagploegen (ochtend en middag). Hierdoor konden wij onze medewerkers, die na 
lange tijd thuiszitten graag weer aan de slag wilden, gedeeltelijk werk aanbieden. Vanaf half juli zijn opnieuw 
stappen gezet om de productie capaciteit op een veilige manier te verhogen. Bijvoorbeeld door het vervangen 
van de twee dienst shifts  naar continu rooster.  Uitgangspunten blijven de hygiënevoorschriften en de 1,5 meter 
afstand houden. Dit laatste blijft een beperkende factor omdat wij daardoor in onze huidige productiehallen de 
ruimte hebben om tot ongeveer 70% van het oude aantal werkplekken te komen. Alternatieven om voor alle 
medewerkers tot een 100% bezetting te komen worden op dit moment onderzocht.  
 
Voor de meeste klanten was de tijdelijke onderbreking in het productiewerk goed op te vangen en worden de te 
leveren aantallen geleidelijk weer uitgebreid naar de oorspronkelijke afspraken. Helaas heeft de coronacrisis 
ook bij een aantal van onze interne productieklanten en webshops geleid tot verminderde aanvragen en in een 
enkel geval tot volledige stilval van een opdracht. Hier zal vervangend werk voor gezocht moeten worden.  
 
Ondanks de uitdagingen waar we voor staan met betrekking tot capaciteit en ruimte is het goed te zien wat het 
weer hebben van arbeidsritme voor onze medewerkers doet.  
 

Nieuw Beschut 
Werkplekken nieuw beschut zijn bedoeld voor inwoners die alleen in een beschermde omgeving kunnen 
werken en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Bij nieuw beschut is er sprake 
van een dienstverband bij Ferm Werk en komt er analoog aan de garantiebanen een compensatie voor de 
lagere productiviteit via de loonkostensubsidie.  
 
Tijdens de lock-down heeft uiteraard geen nieuwe instroom plaats gevonden. Dit betekende dat er gedurende 
enige weken een wachtlijst was. Bij het hervatten van het werk is ook direct gekeken hoe deze inwoners zo snel 
als mogelijk kunnen instromen. Deze nieuwe instroom is naar verwachting terug te zien in Q3. In het afgelopen 
kwartaal is de instroom van nieuw beschut weer langzaam op gang gekomen. De verwachting is vooralsnog dat 
de doelstelling uit de begroting niet gehaald wordt. De reden daarvan is onder andere dat door Covid er een 
periode geen diagnose trajecten zijn uitgevoerd. Bij het niet behalen van deze doelstelling, betekent dit een 
positief resultaat op de begroting. Begrotingstechnisch wordt hierdoor geen risico gelopen. Uiteraard is dat voor 
Ferm Werk geen reden om minder inzet te leveren op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Nieuw Beschut banen (a 31 uren) 

  

 
Begroting Stand Stand 

  gemiddeld Q1 Q2 

Ferm Werk Totaal 26 12,16 13,28 

Woerden 15 6,61 6,7 

Bo-Re 8 3,87 4,9 

Montfoort 2 1,03 1,03 

Oudewater 1 0,65 0,65 
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Toelichting arbeidsparticipatie 
 

Test & Training 
In het test en trainingscentrum staan de diagnosetrajecten centraal waarbij ingezet wordt op arbeidsoriëntatie, 
training/coaching en ontwikkeling en de voorbereiding op de (arbeids)participatie.  
Er wordt verder ingezet op de verdiepende intake en de diagnose middels een breed aanbod van instrumenten 
o.a. talentscan, werknemersvaardigheden, (job)coaching, loonwaarde metingen, individuele en groepsgerichte 
trainingen, werkervaringsplekken, arbeidsoriëntatie etc.  
Na de diagnosefase wordt er een advies uitgebracht welk maatwerktraject passend is voor cliënt. De diversiteit 
tussen de kandidaten qua afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Dat is terug te zien in de uitkomsten van de 
diagnosetrajecten. Zodra duidelijk is dat een kandidaat direct geschikt is voor regulier werk, stopt het diagnose 
traject en wordt de kandidaat bemiddeld. In Q2 zien we voornamelijk kandidaten die begeleid moeten worden 
naar een Werkervaringsplek (WEP). Ook vrijwilligerswerk met behoud van uitkering en het aanvragen van een 
arbeidsmatige dagbesteding komt bovengemiddeld vaak voor. Andere mogelijke uitkomsten van een 
diagnosetraject zijn het aanvragen van een indicatie garantiebaan en het aanvragen van een 
belastbaarheidsonderzoek. 
 
Naast de diagnosetrajecten voor de mensen die onder de Participatiewet vallen, worden er stageplekken 
gecreëerd voor leerlingen van de praktijkschool en worden onderzoeken uitgevoerd  welke werkplek passend is 
voor medewerkers die instromen met een dienstverband nieuwe beschut. 
 
 

Trajecten Q2 72 

WEP (werkervaringsplek) 18 

DIAGNOSE 38 

FERMINA 16 

 
 
WSP 
 
Ook voor het WSP geldt dat onder invloed van Covid, de prestaties zijn achter gebleven ten aanzien van de 
doelstellingen. Door de versoepelingen van maatregelen in juni is weer een stijgende lijn in de prestaties terug 
te zien. In juni zijn bijvoorbeeld 19 plaatsingen gerealiseerd. Dat kan een plaatsing naar werk (of gedeeltelijk 
naar werk) betekenen, maar ook naar een Werkervaringsplek of een garantiebaan.  
 
Gelet op de snel gewijzigde arbeidsmarkt in verband met Covid is de noodzaak om zichtbaar te zijn nog meer 
toegenomen. Met dezelfde resources moet een beter resultaat behaald worden. Het is daarom belangrijk 
branchegericht te werken. In bepaalde sectoren is er nauwelijks werk. In andere sectoren neemt het werk juist 
toe. Samen met Economische Zaken van de verschillende gemeenten wordt afgestemd welke activiteiten bij het 
WSP en EZ op de agenda’s staan en hoe we elkaar kunnen versterken bij het uitdragen van elkaars boodschap 
en het behalen van doelstellingen.  
 
Daarnaast is gewerkt aan een alliantie (pilotvorm) met uitzendbureau Timing. Dit houdt in dat een consulent van 
Timing aan het WSP verbonden is om kandidaten die werk-fit zijn direct te matchen aan vacatures die zij 
voorhanden hebben. Bij voorkeur binnen het “job-center” van het WSP: een overlegtafel die drie-wekelijks 
plaats vindt met als doel te zorgen dat plaatsingen en uitstroom direct daar gerealiseerd wordt. Hierbij schuift 
o.a. een jobcoach, een accountmanager, een werkconsulent en een uitzendconsulent aan. Ieder levert vanuit 
zijn of haar professie de bouwsteen die nodig is om de inwoner te plaatsen. 
 
Het WSP heeft ook een belangrijke rol in het opzetten en succesvol zijn van de Werk Leerlijnen. Het WSP is 
hierbij verantwoordelijk voor de verbinding met het bedrijfsleven. Zo zijn bijvoorbeeld in de voorfase van de 
Werk Leerlijn logistiek die start in september de volgende werkgevers intensief betrokken: Gamma Woerden, 
Plus Waarder, Clean Air, Interimage (Woerden), Elektro Internationaal, Vendrig packaging  (Woerden) en 
Groenendijk. Aan de hand van  presentaties wordt met hen het gesprek gevoerd over het wegnemen van 
eventuele obstakels om de uitstroomkans van de deelnemers zo groot mogelijk te maken. 
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Werk-Leerlijnen 
Het doel, zoals omschreven in de kaderbrief 2021, is om van de instroom in de werkleerlijnen 40% (gedeeltelijk) 
duurzaam uit te laten stromen naar werk en 10% naar school. Voordat een Werk Leerlijn daadwerkelijk 
opgestart wordt, heeft er onderzoek plaatst gevonden naar de haalbaarheid van deze doelstelling in relatie tot 
de kosten die gemaakt moeten worden. Op grond van die analyse wordt besloten of het rendabel is om de 
Werk Leerlijn in te richten. Met name door Covid is het nu noodzakelijk hierbij de juiste afwegingen te maken.  
 
In verband met Covid hebben het afgelopen kwartaal de Werk-leerlijnen vrijwel stil gelegen of heeft het inrichten 
van nieuwe werk leerlijnen (logistiek) vertraging opgelopen. Inmiddels is alles weer gefaseerd opgestart. Medio 
september wordt gestart met de werkleerlijn logistiek. Deze leerlijn is opgebouwd en ingericht in samenwerking 
met het opleidingscentrum van Toyota Material Handling.  
 
De afgelopen periode is ook gebruikt om de levensvatbaarheid van de Werk Leerlijn Zorg in kaart te brengen. 
Hoewel de vraag naar werknemers in deze branche groot is, is gebleken dat deze werk leerlijn vooralsnog niet 
levensvatbaar is. De kosten en tijdsinvestering  om inwoners te scholen zodat ze aan de slag kunnen op 
beschikbare vacatures in deze branche zijn eenvoudigweg te hoog. Er wordt nu gekeken naar een Werk 
Leerlijn facilitair binnen de zorgsector.  

 
Jongeren in Participatie JIP 
Op 1 januari 2019 zijn de Gemeente Woerden en Ferm Werk gestart met het project Werkfit. Inmiddels is de 
naam gewijzigd in JIP (Jongeren in participatie). Overkoepelende doelstelling is het voorkomen en verminderen 
van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. De doelgroep van de aanpak betreft dan ook jongeren met 
een verhoogde kans op deze omstandigheden, of bij wie daarvan al sprake is. Gebleken is dat bij deze 
doelgroep intensieve begeleiding, veel persoonlijke aandacht en organisatie op meerdere leefgebieden (en met 
meerdere partijen) nodig is. Op die manier is het mogelijk om een jongere een activeringsstap te laten maken 
en uiteindelijk (duurzaam) te plaatsen op de arbeidsmarkt of terug te laten keren naar het onderwijs. Jongeren 
worden bereikt vóórdat ze een uitkering (hoeven) aanvragen. Dit wordt gedaan om de prikkel weg te halen en 
omdat het melden bij het formele loket van de gemeente bij deze doelgroep vaak niet werkt. 
 
De instroom bestaat uit jongeren zonder bijstandsuitkering in de leeftijdsgroep 16 tot en met 27 jaar. Door de 
complexiteit van de problematiek van de jongeren is er vaak veel nodig om ze in beweging te krijgen. In overleg 
met de aanmeldende partij, de jongere zelf en de verzorger(s) krijgt elke jongere zijn eigen plan van aanpak, 
zijn eigen route, rekening houdend met zijn achtergrond. Er wordt ook gekeken naar de andere leefgebieden en 
over de grenzen van de eigen organisaties. Het uitgangspunt is om wet- en regelgeving niet in de weg te laten 
staan, aansluitend bij de ambities van de gemeenten. Daarnaast is er een groep jongeren die wel gebruik 
maken van een uitkering. Deze jongeren volgen dagbesteding en worden in een langdurig traject begeleid naar 
beschut werken, werken met een garantiebaan of terugkeer naar het MBO onderwijs. 
 
Eind 2019 heeft een evaluatie plaats gevonden door de gemeente Woerden. De conclusie daarin luidt als volgt: 
 
“Daarnaast kunnen we al stellen dat verschillende gemeentelijke kosten zijn bespaard. Er zijn vier jongeren uit 
de uitkering gegaan en bij negen jongeren stellen we met enige zekerheid dat we bijstandskosten hebben 
voorkomen, door ze direct te bemiddelen naar werk. Op basis van het onderzoek van IZI Solutions (2019) 
‘Investeren in jongeren zonder uitkering’ wordt bij de zware doelgroep de jaarlijkse besparing bij plaatsing 
jongere op werk of op school, de uitkeringslasten op € 14.500 gezet en de besparing op uitvoeringskosten van 
de bijstand op € 2000,-. Dit komt dus neer op een totale jaarlijkse besparing van minimaal € 214.500,-.  
 
Op basis van de eerste resultaten kunnen we al concluderen dat de aanpak effect heeft op het verstevigen en 
verankeren van de arbeidspositie van de jongeren. Door middel van opleiding, stages en werkervaringsplekken 
wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Meer dan de helft van de jongeren heeft een activeringsstap 
gemaakt, hetzij naar dagbesteding, beschut of regulier werk, opleiding of heeft zich aangemeld voor 
hulpverlening.” 
 
Aan 70 jongeren is inmiddels begeleiding geboden. Daarvan zijn 27 trajecten afgesloten. Op dit moment zijn er 
dus nog 43 actieve trajecten. In 2020 zijn er ondanks Covid 15 jongeren ingestroomd. In de aankomende 3 
maanden moeten nog 5 jongeren toegelaten worden om de doelstelling te behalen. De verwachting is dan ook 
dat de doelstelling ruimschoots behaald wordt. 
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Ferm Wijzer 
Begin 2020 is een start gemaakt met de pilot Ferm Wijzer, een samenwerking tussen de sociale teams van de 4 
gemeenten en Ferm Werk. De werkwijze kenmerkt zich door het gezamenlijk optrekken bij de intake en een 
betere afstemming van de inzet van instrumenten vanuit de Wmo en Participatiewet. Hierdoor wordt een 
integrale aanpak gerealiseerd die inwoners in staat stelt om sneller stappen te zetten richting de hoogst 
haalbare vorm van - bij voorkeur economische - participatie. Om met meer zekerheid iets te kunnen zeggen 
over de effectiviteit van Ferm Wijzer, wordt samen met de gemeenten gewerkt met een projectgroep en een 
vergelijkingsgroep.  
 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 27 inwoners ingestroomd in de projectgroep en 7 inwoners in de 
vergelijkingsgroep. De doelstelling was om in het tweede kwartaal te komen tot 90 inwoners in de projectgroep 
en 30 in de vergelijkingsgroep. Door Covid hebben geen gesprekken plaatsgevonden bij de gemeenten of Ferm 
Werk. Ook zijn veel voorzieningen (zoals dagbesteding) tijdelijk stilgezet. 
Inmiddels hebben gesprekken plaats gevonden tussen Ferm Werk en de gemeente hoe vanaf hier een 
doorstart wordt gemaakt, De verwachting is dat in Q3 weer inwoners het project in gaan stromen. 
 
 
Versneld Burgerschap 
Op dit moment hebben we 46 inwoners in ons bestand. Daarvan doen er 24 vrijwilligerswerk en 9 zitten op een 
WEP of in een betaald contract. 4 volgen scholing. 7 staan on hold in verband met hun persoonlijke situatie. Er 
zijn 2 nieuwe klanten. 
 
Voortgang tijdens de lock-down 
Door de komst van Covid19 was het vanaf midden maart niet mogelijk de kandidaten op te roepen. De 
mogelijkheden van telefonisch overleg zijn erg beperkt door de geringe Nederlandse taalbeheersing. Een WEP 
plaatsing liep vertraging op. Daarnaast is een contract van een kandidaat niet doorgegaan. Ze zou na een WEP 
starten in de horeca met een contract voor 2 dagen. Zoals het er nu naar uit ziet komt die mogelijkheid door 
Covid niet terug.  
 
Na de lock-down 
Zodra meer mogelijk was, is daar direct op ingezet. Hierdoor is bijvoorbeeld een inwoner bemiddeld als 
goudsmid op een WEP waarbij vooruitzicht is op een contract. Een hoogopgeleide vrouw heeft haar eigen WEP 
plek bij een apotheek gevonden en kan per januari met een MBO opleiding (BBL) starten waardoor ze 
uitstroomt. Haar partner heeft een WEP gehad en gaat nu een studie volgen.  
We zien dat het in specifieke branches zoals de horeca lastiger is als voorheen om werkplekken te behouden 
voor deze doelgroep. Hierdoor zijn twee werkervaringsplekken gestopt. 
 
Corona heeft ook impact op het vrijwilligerswerk voor deze doelgroep. Voor een aantal vrouwen die bemiddeld 
zijn via SAM, is het vrijwilligerswerk gestopt. 
 
Er wordt nu gekeken naar de kansrijke sectoren voor het realiseren van Werkervaringsplek en reguliere 
uitstroom.  
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Overzicht financiën Ferm Werk  
 
Waar Ferm Werk in voorgaande jaren een prognose maakte voor de uitgaven van de verschillende geldstromen 
is dit voor nu voor 2020 onmogelijk. We hebben nog niet in beeld wat Covid-19 in volle omvang betekent voor 
de financiën van Ferm Werk. Om die reden hebben we besproken en besloten onlangs in onder meer het DB, 
dat we na Q3 met een begrotingswijziging 2020 en 2021 komen. De verwachte impact is zodanig groot dat een 
wijziging gemaakt móet worden.  
 
Een meer precieze berekening kan dan ook nu nog niet gemaakt worden. Onder andere de stand van het 
aantal uitkeringsgerechtigden heeft grote invloed op de financiën. Die stand verandert wekelijks. Dat is altijd zo, 
maar de omvang van de groei is nu wel groter dan normaal. Vandaar dat het lastig is de gevolgen voor dit jaar 
nu al door te rekenen. 
 
Om deze redenen geven we maandelijks een aantal cijfers aan de gemeente door en is voor deze rapportage 
gekozen om met realisatiecijfers te werken. Voor de grote geldstroom betekent dit dat we de berekening 
hebben gemaakt met de aantallen tot en met juni 2020.  
 

Totaal Ferm werk 
totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. realisatiecijfers Q2 2020  

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting per   realisatie verschil 

  2019 2020 Half jaar Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom 1.876 3.095 1.548 986 -562 

Bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom 5.814 6.594 3.297 4.157 860 

Bijdrage aanvullende dienstverlening 1.192 1.233 616 735 119 

Totale bijdrage 8.882 10.717 5.461 5.878 417 

   

 

  Totaal Ferm werk  
Gemeentelijke bijdrage basis dienstverlening grote geldstroom o.b.v. realisatiecijfers Q2 2020 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting per   realisatie verschil 

  2019 2020 Half jaar Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage inkomensregelingen 448 903 452 579 -127 

Bijdrage begeleide participatie 1.137 1.575 788 329 459 

Bijdrage arbeidsparticipatie 290 617 309 79 230 

Totale bijdrage grote geldstroom 1.875 3.095 1.549 987 -562 

   

 

  Totaal Ferm werk 
Gemeentelijke bijdrage basis dienstverlening kleine geldstroom o.b.v. realisatiecijfers Q2 2020 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting per   realisatie verschil 

  2019 2020 Half jaar Q2 2020 begr.-Q2. 

Netto toegevoegde waarde -3.245 -3.203 -1601 -810 791 

Totale uitvoeringskosten 9.059 9.797 4.898 4.967 69 

Totale bijdrage kleine geldstroom 5.814 6.594 3.297 4.157 860 

   

 

  Totaal Ferm werk 
Doorrekening totale gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q2 2020 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting per   realisatie verschil 

  2019 2020 Half jaar Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom 690 707 353 495 142 

Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom 502 526 263 240 -23 

Totale bijdrage aanvullende dienstverlening 1.192 1.233 616 735 119 
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Toelichting op de grote geldstroom basis dienstverlening 
 
We zien een positief saldo op de grote geldstroom ontstaan. Dit lijkt in eerste instantie vreemd als we naar de 
Covid-19 ontwikkelingen kijken. Toch zien we hier wel de gevolgen van deze crisis terug. 
Door de enorme stijging van het aantal uitkeringen zien we een negatief bedrag ontstaan bij het onderdeel 
inkomensregelingen. De  voordelen komen voort uit het feit dat de subsidie voor de WSW enorm is gestegen 
t.o.v. de begroting 2020. De kosten zijn ook gestegen, maar de subsidie nog meer. 
Omdat het onderdeel werk en participatie tijdelijk stil lag hebben niet alle trajecten en projecten doorgang 
gekregen waardoor de uitgaven op het deel arbeidsparticipatie zijn achtergebleven. 
In onderstaande tabel wordt de grote geldstroom verklaard. 
 

Gemeentelijke bijdrage  grote geldstroom 
Begroting 

Q2 
Realisatie Q2 verschil 

bedragen in € x 1000 2020 o.b.v. Q2 2020   

Hogere lasten uitkeringen en LKS -359 -18 341 

Lagere lasten BBZ 26 -49 -75 

Lagere lasten minimaregelingen 784 648 -138 

Lagere lasten WSW 684 259 -425 

Lagere lasten nieuw beschut 103 68 -35 

Lagere lasten arbeidsparticipatie 309 79 -230 

 
  

-562 

 
Taakveld inkomensregelingen 
Het BUIG budget  is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ en de 
loonkostensubsidies bij garantiebanen en nieuw beschut. In deze rapportage wordt gerapporteerd op basis van 
het nader voorlopige budget 2020. Dit is € 83k lager dan begroot.  
 

Ontwikkeling Buigbudget  begroting   budget    verschil  

 bedragen in € x 1000 
 

nader voorlopig   

Woerden               8.750                    8.817               67 

Bodegraven- Reeuwijk               4.668                    4.655              -13  

Montfoort               1.432                    1.401               -31  

Oudewater               1.203                    1.097            -106  

Totaal             16.053                  15.970              -83  
 
De verschillen tussen de gemeenten worden vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Bij 
Woerden is het budget hoger dan begroot. Bij  Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater is het lager. Het 
verdeelmodel is voor Montfoort en Oudewater gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Voor Woerden en 
Bodegraven-Reeuwijk wordt gerekend met het objectieve model. 
 
Debiteurenontvangsten 
Vorig jaar rapporteerden wij over het feit dat de incassoquote (inkomsten uit terugvordering t.o.v. uitkeringen) 
afnam. Wij zijn toen in gesprek gegaan met Cannock Chase, het bedrijf dat voor ons de vorderingen int bij 
mensen die geen uitkering (meer) ontvangen. In Q1 zagen wij al een stijging, maar in Q2 is deze doorgezet. We 
werken inmiddels nauw samen met Cannock Chase en hebben regelmatig contact. Dit werpt zijn vruchten af. 
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Loonkostensubsidies 
Er ontstaat een financieel voordeel bij de loonkostensubsidies. Het aantal loonkostensubsidies komt iets lager 
uit dan begroot terwijl  het gemiddelde bedrag voor de loonkostensubsidies beduidend lager uitvalt. Dit lagere 
bedrag komt door een hogere loonwaarde van de cliënten in zowel de garantiebanen als nieuw beschut. Dit 
duidt aan dat er goede matches worden gerealiseerd tussen banen en kandidaten. 
 
Taakveld begeleide participatie 
De gemeentelijke bijdrage voor begeleide participatie in het eerste kwartaal komt 425K lager uit dan begroot. 
Dit verschil bestaat uit een lagere bijdrage voor de Wsw en voor nieuw beschut. De subsidie vanuit het rijk is 
hoger dan begroot. 
 
Taakveld arbeidsparticipatie 
Op basis van het tweede kwartaal verwachten we voor het onderdeel  arbeidsparticipatie  een lagere 
gemeentelijke bijdrage verwacht van  230K. Dit wordt veroorzaakt doordat we vanaf dat moment als gevolg van 
de coronacrisis bijna (haast) geen trajecten hebben kunnen aanbieden. Inmiddels zijn we weer gestart met de 
begeleiding van mensen naar werk en participatie en worden weer nieuwe projecten gestart zoals het 
ontwikkelen van de logistieke leerlijn.. 
 

TOZO 
 
Sinds 17 maart is de tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandigen in werking getreden. (TOZO) 
Het rijk heeft hier middelen voor vrijgemaakt voor het verstrekken van deze uitkering en voor de 
uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten zullen 450 euro per besluit bedragen en 800 euro per besluit voor een 
TOZO-krediet.  
Deze vergoeding is een inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten. Dit betekent dat hieruit ook de  
eventuele afhandelingen in de komende jaren van bijvoorbeeld de terugbetalingen en rentebetalingen bekostigd 
moeten worden.  
 
Onderstaand overzicht geeft de uitgaven weer voor de TOZO. De uitvoeringskosten zijn hierin nog niet 
opgenomen. Deze moeten nader uitgewerkt worden. 
 

uitgaven Tozo  

Uitgekeerd totaal Tozo bo-re montfoort oudewater woerden Ferm Werk 

Verstrekte uitkeringen € 2.331.579 € 743.602 € 593.301 € 3.203.639 € 6.882.120 

Te verrekenen voorschotten € 23.092 € 18.088 € 14.163 € 52.366 € 107.709 

TOZO bedrijfskapitaal € 98.628 € 18.157 € 10.157 € 111.256 € 228.198 

 Totaalbedrag  € 2.453.298 € 779.847 € 617.622 € 3.367.261 € 7.218.027 
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Toelichting op de kleine geldstroom basis dienstverlening 
 
 Ferm Werk -  Realisatie kleine geldstroom (basisdienstverlening)  

 
realisatie  begroting 

Begroting  Realisatie 
Q2 verschil 

bedragen in € x 1.000  2019 2020 Q2 2020 Q2-begr. 

Omzet -4.481  -4.054  -2027 -1.213 814 

directe kosten omzet 1.236  851  426 403 -23 

Dekking uitvoeringskosten -3.245  -3.203  
 

-1601 -810 791  

   

 

  Personeelskosten 4.283  4.486  2.243 2.408 165 

Huur- en servicekosten 599  631  316 343 27 

Kosten ICT hosting 242  238  119 125 6 

Afschrijvingen 249  257  128 129 0 

Rentelasten 21  21  11 21 10 

Overige bedrijfslasten 1.042  1.264  632 826 194 
Incidentele baten minus lasten 182  150  0 0 0 

Continuous improvement 0  100  50 0 -50 

Uitvoeringskosten NV 6.618  7.147  
 

3.499 3.851  352  

   

 

  Personeelskosten 2.404  2.445  1223 1.024 -199 

rentelasten (saldo) 0  0  0 0 0 

Incidentele lasten 0  0  0 0 0 

Overige lasten 37  205  102 18 -84 

Uitvoeringskosten GR 2.441  2.650  
 

1.325 1.042  -283  

   

 

  Totale uitvoeringskosten 9.060  9.797  4.824 4.892  69  

dekking uitvoeringskosten -3.245  -3.203  -1.601 -810  791  

Gemeentelijke bijdrage 5.814  6.594  
 

3.223 4.082  860  

 
 
De kleine geldstroom bestaat uit uitvoeringskosten en de NTW. Vanaf 17 maart heeft de productie grotendeels 
stil gelegen. Pas aan het eind van het tweede kwartaal zijn we langzaam weer opgestart. We zijn met kleine 
groepen en dagdelen gestart. Door de tijdelijke sluiting van het SW bedrijf is de NTW afgenomen, wat de impact 
hiervan uiteindelijk wordt is nog onduidelijk. Ook zijn we afhankelijk van opdrachten van bedrijven. Door deze 
crisis, die nog niet over is, blijft de NTW onzeker. Het is nog onzeker of de overheidssteun in de vorm van de 
NOW ook geldend is voor Ferm Werk. Wij hopen hier einde van het jaar meer zekerheid over te hebben. 
 

Uitvoeringskosten 
 
De uitvoeringskosten blijven achter op de begroting. Dit zal de aankomende tijd nog erger worden. De landelijke 
en regionale cijfers laten zien  dat er een enorme groei van WW en bijstand is. Daarnaast is er een daling van 
het aantal  vacatures. Het CPB heeft een aantal scenario’s gemaakt om de impact van de economie te bepalen. 
Berenschot heeft deze doorgerekend voor het aantal uitkeringsgerechtigden. In alle vier scenario’s betekent het 
dat de bijstand stijgt. Maar ook hierin kunnen we niet voorspellen welk scenario het wordt.  
We hebben ook te maken met een enorme toename van aanvragen TOZO vanaf half maart. Deze stijging 
samen met het stijgen van het aantal uitkeringen kunnen wij niet met de huidige personeelsbezetting opvangen 
en zal uiteindelijk de uitvoeringskosten verhogen.  
 
. 
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Toelichting op de aanvullende dienstverlening 
 
Het programma aanvullende dienstverlening is gebaseerd op artikel 5 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling 
en bevat alle taken waarvan gemeenten ieder voor zich kunnen besluiten om ze door Ferm Werk te laten 
uitvoeren.  
 
Op basis van Q2 2020 is gerekend met uitgaven voor: 

 Huisvesting statushouders 

 Tegemoetkoming meerkosten zorg 

 Ondersteuningsfonds  

 Declaratieregeling 

 WIW banen 

 Afgeven participatieverklaringen 

 Versneld Burgerschap 
 
 
 Samenvatting aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom 

totaal overzicht realisatie begroting  Begroting realisatie verschil 

bedragen in € x 1000 2019 2020 Q2 Q2 2020   

Schuldhulpverlening 153 176 88 0 -88 

Huisvesting statushouders 19 49 25 3 -22 

Regeling TMZ 171 164 82 108 26 

Ondersteuningsfonds 40 36 18 22 4 

declaratieregeling 774 786 393 536 143 

Versneld Burgerschap 13  0 45 45 

regeling WIW 22 21 11 22 11 

 
1.192 1.232 617 736 119 

 
 

 Wegvallen van de taak schuldhulpverlening voor Montfoort en Bodegravern-Reewijk 

 Lagere uitvoeringskosten statushouders 

 Het eerste half jaar is veel gebruik gemaakt van verschillende minima-regelingen, waardoor de uitgaven 
hoger zijn dan begroot voor het eerste half jaar.  

 Taak versneld Burgerschap uitgevoerd voor Bodegraven-Reeuwijk was niet opgenomen in de 
begroting. 

 
Voor inzicht in de effecten per gemeente wordt verwezen naar de aparte pagina’s met specificaties per 
gemeente.  
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Samenvatting per gemeente 
 

Gemeente Woerden 
 

Ontwikkeling aantal cliënten Woerden    

o.b.v. Q2 2020 
realisatie begroting realisatie Q2 verschil 

2019 2020 2020 begr. – Q1 

Uitkeringen LO 568 568 595 27 

Garantiebanen 39 71 51 -20 

Nieuw beschut 4 15 7 -8 

Fte Wsw 205 191 196 5 

Fte detabanen 16 12 7 -5 

Totale doelgroep 832 857 856 -1 

 

 Woerden –  totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2020   

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2   Realisatie verschil 

  2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage basis grote geldstroom 998 2.073 1.037 352 -685 

Bijdrage basis  kleine geldstroom 3.296 3.868 1.934 2.498 564 

Bijdrage aanvullende dienstverlening 747 786 394 527 133 

Totale bijdrage 5.041 6.727 3.365 3.377 12 

   
 

   Woerden – gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2019 2020 2020 . Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage inkomensregelingen 90 659 330 61 -269 

Bijdrage begeleide participatie 734 1.086 543 246 -297 

Bijdrage arbeidsparticipatie 174 328 164 45 -119 

Totale bijdrage 998 2.073 1.037 352 -685 

   
 

   Woerden –  gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom  o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2  Realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2. 

Netto toegevoegde waarde -2.269 -2.221 -1.111 -558 553 

Totale uitvoeringskosten 5.565 6.089 3.045 3.056 11 

Totale bijdrage 3.296 3.868 1.934 2.498 564 

   
 

   Woerden – gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Realisatie verschil 

  2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom 529 551 277 391 114 

Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom 218 235 117 136 19 

Totale bijdrage aanvullende dienstverlening 747 786 394 527 133 
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Verklaring geldstromen gemeente Woerden 
 
Grote gelstroom: 

 Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en een lichte toename van de uitkeringsprijs. 

 Lagere BBZ uitgaven 

 Positief resultaat Wsw door hogere rijkssubsidie ondanks toegenomen kostprijs. 

 Lagere uitgaven arbeidsparticipatie  

  
Kleine geldstroom: 

 Lagere NTW door lagere productie i.v.m. Covid-19 
 
Aanvullende dienstverlening: 

 Lagere uitgaven aan declaratieregeling en tegemoetkoming meerkosten zorg. 
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Gemeente Bodegraven-Reeuwijk   
 

Ontwikkeling aantal cliënten Bodegraven-Reeuwijk 

 o.b.v. Q2 2020 
realisatie begroting realisatie Q2 verschil 

2019 2020 2020 begr. – Q2 

Uitkeringen LO 288 273 311 38 

Garantiebanen 27 41 34 -7 

Nieuw beschut 5 8 5 -3 

Fte Wsw 40 38 40 2 

Fte detabanen 12 21 8 -13 

Totale doelgroep             372                 381                398  17                  
 
We zien vooral een enorme stijging in het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze stijging heeft deels te maken met 
het feit dat het eindresultaat van 2019 al een stuk hoger was dan de begroting 2020 en deels door de toename 
van het aantal uitkeringen door de corona crisis.  
 

 Bodegraven-Reeuwijk -  totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2020  

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

  2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage basis grote geldstroom 313 448 224 250 26 

Bijdrage basis  kleine geldstroom 1.514 1.643 821 986 165 

Bijdrage aanvullende dienstverlening 172 190 95 68 -27 

totale bijdrage 1.999 2.281 1.140 1.304 164 
      

 Bodegraven-Reeuwijk - gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

Indexering 2% in 2019 en 2020 2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage inkomensregelingen 15 1 0 169 169 

Bijdrage begeleide participatie 246 269 135 61 -74 

Bijdrage arbeidsparticipatie 52 178 89 20 -69 

totale bijdrage 313 448 224 250 26 

   

 

   Bodegraven-Reeuwijk - gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom  o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat  verschil 

Indexering 2% in 2019 en 2020 2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Netto toegevoegde waarde -521 -517 -259 -138 121 

Totale uitvoeringskosten 2.035 2.160 1.080 1.124 44 

totale bijdrage 1.514 1.643 821 986 165 

           

 Bodegraven-Reeuwijk  - gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q2 
2020 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

  2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom 0 0 0 0 0 

Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom 172 190 95 68 -27 

totale bijdrage aanvullende dienstverlening 172 190 113 68 -27 
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Verklaring geldstromen gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 
Grote geldstroom: 

 Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en een lichte toename van de uitkeringsprijs. 

 Lagere uitgaven BBZ en bijzondere bijstand 

 Kostprijs WSW is toegenomen, maar de subsidie vanuit het rijk is gestegen, waardoor een positief 
resultaat onstaat. 

 Lagere uitgaven arbeidsparticipatie  
 
Kleine geldstroom: 

 Lagere NTW door lagere productie i.v.m. Covid-19 
 
Aanvullende dienstverlening: 

 Vervallen van schuldhulpverlening 

 Lagere uitvoeringskosten Regeling ondersteuningsfonds 

 Uitgaven in verband met versneld burgerschap. Deze waren niet opgenomen in de begroting. 
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Gemeente Montfoort 
 

Ontwikkeling aantal cliënten Montfoort   

o.b.v. Q2 2020 
realisatie begroting realisatie Q2 verschil 

2019 2020 2020 begr. – Q2 

Uitkeringen LO 103 99 109 10 

Garantiebanen                 17 9 22 13 

Nieuw beschut 1 2 1 -1 

Fte Wsw 18 16 15 -1 

Fte detabanen 3 2 1 -1 

Totale doelgroep             142                 128                148                  20  
 
De prognose voor het totale aantal cliënten (gemiddeld over het jaar) is op basis van de gegevens t/m. Q2 laten 
zien dat er een stijging van het bestand is. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van 
uitkeringsgerechtigden en garantiebanen.  
 
 

 Montfoort - totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2020   

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

  2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage basis grote geldstroom 311 371 185 234 49 

Bijdrage basis  kleine geldstroom 579 601 301 376 75 

Bijdrage aanvullende dienstverlening 161 156 78 72 -6 

Totale bijdrage 1.051 1.087 564 682 118 

   

 

   Montfoort - gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2019 2020  Q2 2020 begr.-Q2 

Bijdrage inkomensregelingen 178 181 91 234 143 

Bijdrage begeleide participatie 92 121 60 -8 -68 

Bijdrage arbeidsparticipatie 41 68 34 8 -26 

Totale bijdrage 311 330 185 234 49 

   

 

   Montfoort - gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom  o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Netto toegevoegde waarde -222 -227 -114 -58 56 

Totale uitvoeringskosten 801 828 415 434 19 

Totale bijdrage 579 601 301 376 75 

   

 

   Montfoort -  gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

  2019 2020  Q2 2020 begr.Q2. 

Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom 85 85 43 53 10 

Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom 76 71 35 19 -16 

Totale bijdrage aanvullende dienstverlening 161 156 78 72 -6 

 
 
  



 

 

25 

Verklaring geldstromen gemeente Montfoort 
 
Grote geldstroom: 

 Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en een lichte toename van de uitkeringsprijs. 

 Het voorlopige buig-budget is lager dan begroot. 

 Kostprijs WSW-er is verhoogd, maar het aantal WSW-ers is lager dan begroot. Daarnaast is de 
subsidie vanuit het rijk hoger. 

 Lagere uitgaven arbeidsparticipatie. 
 

Kleine geldstroom: 

 Lagere NTW door lagere productie i.v.m. Covid-19 
 

Aanvullende dienstverlening: 

 Hogere uitgaven declaratieregeling 

 Vervallen taak schuldhulpverlening 
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Gemeente Oudewater    
 

Ontwikkeling aantal cliënten Oudewater   

o.b.v. Q2 2020 
realisatie begroting realisatie Q2 verschil 

2019 2020 2020 begr. – Q2 

Uitkeringen LO 78 73 83 10 

Garantiebanen 4 8 4 -4 

Nieuw beschut 0 1 1 0 

Fte Wsw 18 18 18 0 

Fte detabanen 3 2 1 -1 

Totale doelgroep 103 102 107 5 
 
De verwachting voor het aantal totale cliënten is een lichte stijging. Het aantal uitkeringsgerechtigden zal het 
meeste toenemen.  
 

 Oudewater - totale gemeentelijke bijdrage o.b.v. Q2 2020   

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

  2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2. 

Bijdrage basis grote geldstroom 253 203 102 150 48 

Bijdrage basis  kleine geldstroom 424 481 240 297 57 

Bijdrage aanvullende dienstverlening 112 101 50 68 18 

Totale bijdrage 789 785 392 515 123 

   

 

   Oudewater - gemeentelijke bijdrage grote geldstroom o.b.v. Q2 2020 

Bedragen in € x 1.000 Realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

Indexering 2% in 2019 en 2020 2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Bijdrage inkomensregelingen 166 62 31 115 84 

Bijdrage begeleide participatie 65 99 50 29 -21 

Bijdrage arbeidsparticipatie 22 42 21 6 -15 

Totale bijdrage 253 203 102 150 48 

   

 

   Oudewater - gemeentelijke bijdrage kleine geldstroom  o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting Begroting Q2 Resultaat verschil 

Indexering 2% in 2019 en 2020 2019 2020 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Netto toegevoegde waarde -233 -237 -119 -56 63 

Totale uitvoeringskosten 658 718 359 353 6 

Totale bijdrage 424 481 240 297 57 

           

 Oudewater -  gemeentelijke bijdrage aanvullende dienstverlening o.b.v. Q2 2020 
Bedragen in € x 1.000 realisatie Begroting Begroting Q2 Resultaat  Verschil 

  2019 2019 2020 Q2 2020 begr.-Q2 

Bijdrage aanvullende dienstverl. grote geldstroom 76 71 36 51 15 

Bijdrage aanvullende dienstverl. kleine geldstroom 36 30 15 18 3 

Totale bijdrage aanvullende dienstverlening 112 101 51 69 18 
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Verklaring geldstromen gemeente Oudewater 
 
Grote geldstroom: 
 

 Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en een lichte toename van de uitkeringsprijs. 

 Het voorlopige buig-budget is lager dan begroot. 

 Kostprijs WSW is toegenomen, maar de subsidie vanuit het rijk is gestegen, waardoor een positief 
resultaat onstaat. 

 Lagere uitgaven arbeidsparticipatie. 
 
Kleine geldstroom: 

 Lagere NTW door lagere productie i.v.m. Covid-19 
 
Aanvullende dienstverlening: 

 Hogere uitgaven declaratieregeing 

 Hogere uitgaven regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg. 
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Uitkeringen 
 

Ontwikkeling aantal uitkeringen levensonderhoud 
 

 

Toelichting 

Na een daling in januari stijgt sinds februari het aantal uitkeringen. Vanwege de Coronacrisis was er in 
maart een piek in het aantal meldingen en aanvragen; daarna nam dit weer af tot het niveau van het 
begin van dit jaar.  
De stippellijn vermeldt het gemiddelde aantal uitkeringen waar in de begroting van was uitgegaan.  
 

Poorteffect 

 
 
Niet elke melding leidt tot het aanvragen van een uitkering. Bij 58% van de in het tweede kwartaal 
behandelde meldingen bleek een aanvraag niet zinvol.  
 
 
In- en uitstroom uitkeringen t/m Q2 2020 

        Q1      Q2  
 

  
* Onder ‘Verloop’ valt:  bereiken pensioenleeftijd, overlijden, 
verhuizing, detentie en aangaan relatie. 

 
T.o.v. heel 2019 is er meer instroom vanuit de WW. Er is nog geen instroom van statushouders. Er is 
minder uitstroom door werkaanvaarding, verloop en overige redenen, maar meer door ander inkomen en 
handhaving.  

540 
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59 
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Samenstelling bestand 

               
 

Uitgaven BUIG* per maand cumulatief 

bedragen x € 1.000 

 
*  BUIG = gebundelde uitkering Participatiewet levensonderhoud, Ioaw/Ioaz, Bbz  

 
De uitgaven worden vergeleken met het nader voorlopig toegekende rijksbudget (mei 2020). 
Het BUIG-budget voor 2020 is bijgesteld naar € 8.817.252. In de begroting is voor de BUIG € 8.605.000 
opgenomen.  
Dit budget is nu bestemd voor de gehele Bbz (incl. gevestigde ondernemers en kredieten). De blauwe lijn 
in de grafiek geeft het saldo van uitgaven en ontvangsten weer. M.n. bij Bbz zijn er veel ontvangsten. 
 
 

Bezwaar en beroep 
 

Ontvangen bezwaar- en beroepsschriften  Besluiten bezwaar en beroep 2020 

    
       Betreft 10 besluiten. 
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Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

uitgaven 2020 552 1.158 1.806 2.475 3.456 4.128

BUIG-budget 2020 699 1.397 2.096 2.794 3.928 4.626 5.325 6.023 6.722 7.420 8.119 8.817
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Inkomensondersteuning 
 
Aanvragen inkomensondersteuning; totaal 1099  

 
 
Besluiten inkomensondersteuning 

    
 
Uitgaven inkomensondersteuning; totaal € 768.937 

 
 
Cliënten inkomensondersteuning 

 
 
* Regeling chronisch zieken betreft in de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater de 

Tegemoetkoming meerkosten zorg (Wmo) en in Bodegraven-Reeuwijk de extra premiebijdrage 
chronisch zieken in de collectieve zorgverzekering voor minima. 

 
** Bij de collectieve zorgverzekering gaat het om het aantal meerderjarige personen. Bij de andere 

regelingen het aantal huishoudens. 
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TOZO 
 
Ferm Werk voert als uitvoerder van de Participatiewet en de Bbz-regeling ook de zogeheten Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) uit. Deze regeling ondersteunt kleine 
zelfstandigen tijdens de Coronacrisis door een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet te 
verstrekken. Daarbij gelden minder voorwaarden dan gebruikelijk.  
Vanaf 15 maart zijn aanmeldingen ingenomen en zijn er voorschotten verstrekt. Nadat de regeling op 
17 april 2020 was gepubliceerd, zijn de aanvragen verwerkt. De regeling was in eerste instantie 
aangekondigd voor 3 maanden (maart t/m mei), maar werd later verlengd tot eind september. Voor de 
verlengde regeling (Tozo 2) gelden strengere voorwaarden.  
 
Van de verlengde regeling wordt veel minder gebruik gemaakt. Dat kan zijn omdat de ondernemer 
inmiddels zijn werkzaamheden weer heeft opgepakt. Andere reden kan zijn dat er in het huishouden 
voldoende inkomen is doordat er een partner is met inkomen. 
 
Onderstaande tabellen geven de belangrijkste cijfers weer. Het betreft de stand van zaken per eind van 
het tweede kwartaal. 
 

aanvragen Tozo regeling 

 
totaal ingetrokken toegekend afgewezen 

in 
behandeling 

Aanvragen voorschotten 504 
 

482 22 
 Aanvragen Tozo 1 levensonderhoud 690 5 653 18 14 

Aanvragen Tozo 2 levensonderhoud 76 
 

25 1 50 

Overall aanvragen levensonderhoud Tozo 694 
    Aanvragen bedrijfskrediet Tozo 37 7 13 

 
17 

      Uitgaven Tozo 
    Uitkeringen Tozo levensonderhoud € 3.203.639 
    Nog te verrekenen voorschotten € 52.366 
    Verstrekte bedrijfskredieten € 111.256 
    Totaal € 3.367.261 
     

 

Participatie 
 
 Bestandsanalyse 

 

Ferm Werk begeleidt mensen naar werk of een andere vorm van participatie; al naar gelang de 
mogelijkheden die iemand heeft. Om dit goed te kunnen doen moet er een diagnose worden gesteld. 
Hiervoor gebruiken wij het systeem CompetenSys. Het resultaat van die diagnoses is weergegeven in 
bovenstaande grafiek. Zie voor een toelichting de begrippenlijst aan het eind van deze rapportage. 
  

A1 Werkfit 
regulier onder 
voorwaarden 

9% 

A2 Werkfit 
Banenafspraak, 

onder 
voorwaarden 

8% 
B1 

Mogelijkheden 
voor werk (op 

termijn) 
6% 

B2 Op weg naar 
werk 
24% 

C Activering  
41% 

D Geen 
mogelijkheden 

op lange termijn 
12% 



Kwartaal in Zicht – Q2 2020 – Woerden 
 

 
5 

Hoe participeren cliënten? 

Om te laten zien op welke wijze cliënten in het bestand van Ferm Werk actief zijn, onderscheiden we 3 
categorieën: economische, maatschappelijke en sociale participatie. Elke categorie omvat een aantal 
participatievormen. Vrijwel alle cliënten zijn op één of enkele van deze vormen actief. Zie voor de 
definities van de categorieën en vormen van participatie de begrippenlijst achterin deze rapportage. De 
eerste twee grafieken tonen welk deel van ons bestand actief is in de verschillende participatievormen. 
 
Verschillende categorieën participatie 

 

  
Verschillende vormen van participatie 

 

 
Omvang van participatie (gemiddeld aantal uren per week) 

Inzet van Ferm Werk is gericht op het bevorderen van participatie. Inwoners kunnen stappen zetten door 
het aantal uren dat zij participeren uit te breiden. Het gemiddeld aantal uren dat inwoners participeren op 
de verschillende vormen van participatie wordt hieronder weergegeven.  
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8,5% 

14,1% 
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Begrippenlijst  participatie 
 
Economische participatie Participatie die inkomen genereert. 

Maatschappelijke participatie Participatie waarbij men deelneemt aan georganiseerde activiteiten die 
een bijdrage leveren aan de samenleving. 

Sociale participatie Participatie gericht op het vergroten van het persoonlijke netwerk, al dan 
niet via vrij toegankelijke voorzieningen, onder meer ter voorkoming van 
een sociaal isolement.  

Regulier werk    Betaalde (parttime) arbeid, waarvoor geen subsidie wordt verstrekt. 

Proefplaatsing  Proeftijd bij betaald werk met baangarantie, waarbij er nog geen sprake 
is van loon, maar behoud van uitkering. 

Garantiebaan  Baan in het kader van de Banenafspraak, waarbij loonkostensubsidie 
wordt verstrekt. 

Nieuw beschut  Betaald werk waarbij een hoge mate van begeleiding van de werknemer 
is vereist en loonkostensubsidie wordt verstrekt.   

Werkervaringsplaats  Onbetaald werk, als onderdeel van een ontwikkeltraject dat bij een 
externe werkgever kan plaatsvinden. 

Vrijwilligerswerk  Onbetaald werk, veelal met een maatschappelijk doel, dat wordt ingezet 
als zinvolle dagbesteding of het behouden van arbeidsritme.  

Arbeidsmatige dagbesteding  Geïndiceerde dagbesteding met een arbeidsmatig karakter in het 
    kader van en gefinancierd door de Wmo. 

Dagbesteding  Reguliere dagbesteding, zonder arbeidsmatige karakter in het kader van 
en gefinancierd door de Wmo.  

Sociale activiteit  Activiteit gericht op het vergroten van iemands netwerk en het 
voorkomen van een sociaal isolement.  

Zorgactiviteit  Een behandeling gericht op het wegnemen van fysieke en/of psychische 
belemmeringen, veelal als voorwaarde voor het opstarten van een re-
integratietraject.  

Op weg naar zorg- of     Inspanningen worden verricht om de inwoner een eerste stap naar een 
sociale activiteit  een zorg- of sociale activiteit te laten zetten.  

Andere wijze actief  Overige, veelal door externe partijen uitgevoerde trajecten, zoals 
inburgering, externe re-integratietrajecten / trainingen / scholing.  

Werkfitscore A1   Inwoners die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere)  
    bemiddeling naar regulier werk.  

Werkfitscore A2   Inwoners uit het doelgroepenregister in het kader van de  
    Banenafspraak die onder voorwaarden klaar zijn voor (verdere)  
    bemiddeling naar garantiebanen. Hieronder vallen ook inwoners die 
    al parttime of fulltime werken op een garantiebaan.  

Werkfitscore B1   Inwoners die bijna klaar zijn om onder voorwaarden bemiddeld te 
    kunnen worden naar regulier werk. Er wordt nog volop ingezet op 
    ontwikkeling.  

Werkfitscore B2   Inwoners die nog volop bezig zijn met hun re-integratietraject. Ze zijn 
    nog niet klaar voor bemiddeling.  

Werkfitscore C   Inwoners voor wie een traject naar werk (nog) niet passend is.  
    Sommigen zullen uiteindelijk potentieel voor betaald werk  
    ontwikkelen, voor anderen zal dat niet mogelijk blijken te zijn. Er  
    wordt ingezet op een vorm van maatschappelijke of sociale  
    participatie.  

Werkfitscore D   Inwoners die een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt  
    hebben. Voor hen wordt vooral ingezet op een voor hen zinvolle  
    besteding van de dag, al dan niet middels een vorm van sociale  
    participatie.  
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Dynamiek 

De wijze waarop en de mate waarin mensen participeren is geen statisch gegeven. De inzet van Ferm 
Werk is erop gericht om participatie te bevorderen, het liefst in de vorm van economische participatie. Er 
zit dus dynamiek in het bestand. Niet alleen is er sprake van in- en uitstroom, ook de mensen die in de 
uitkering blijven, ontwikkelen zich. Zoals aangekondigd in de vorige Kwartaal-in-Zichtrapportage, gaan we 
vanaf nu ook dynamiekcijfers presenteren. De dynamiekcijfers behoeven enige toelichting. Die vindt u na 
de tabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 inwoners zijn in het tweede kwartaal meer uren 
economisch gaan participeren.  
 
 
 
Het totaal aantal uren dat inwoners betaald werkten, is 
in het tweede kwartaal toegenomen met 1,5 procent.  
 
 
 
8 inwoners zijn in het tweede kwartaal meer uren gaan 
participeren.  
 
 
 
Het totaal aantal uren dat inwoners participeerden is in 
het tweede kwartaal toegenomen met 1,1 procent.  
 
 
 
11 inwoners hebben een doorstroom gerealiseerd naar 
een nieuwe participatievorm, bijvoorbeeld van 
vrijwilligerswerk naar een werkervaringsplek.  
 
 
Er is niemand in het tweede kwartaal doorgestroomd 
van een vorm van maatschappelijke participatie naar 
een vorm van economische participatie.  
 
 
2 inwoners zijn in het tweede kwartaal doorgestroomd 
van een vorm van sociale participatie naar een vorm 
van maatschappelijke participatie.  
 
 
7 inwoners die het maximaal haalbare deden in het 
eerste kwartaal, hebben in het tweede kwartaal 
potentieel ontwikkeld om verder stappen te zetten.  
 
 
5 inwoners die in het eerste kwartaal nog niet 
participeerden, hebben in het tweede kwartaal de 
eerste stap gezet naar een sociale activiteit of een 
zorgactiviteit.   
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Toelichting op onze nieuwe dynamiekcijfers 
 
Hoe komen we tot dynamiekcijfers? 
Allereerst is van belang om te benadrukken dat dynamiekcijfers niet tot stand komen door het hele 
bestand in het tweede kwartaal met het hele bestand in het eerste kwartaal te vergelijken. Immers: door 
in- en uitstroom zijn deze twee groepen niet gelijk aan elkaar en bij dynamiek gaat het er juist om dat 
zichtbaar wordt welke beweging men maakt. Kortom: we willen de inwoner kunnen volgen. Dit betekent 
dat we kijken naar alle inwoners in het eerste kwartaal, die ook in het tweede kwartaal een uitkering van 
Ferm Werk ontvingen. Dit zijn 1048 inwoners.  
 
Waar kijken we vervolgens naar?  
Eerst kijken we, bijvoorbeeld, naar het aantal uren dat deze groep inwoners participeerden in het eerste 
kwartaal. Vervolgens kijken we naar dezelfde cijfers, maar dan van het tweede kwartaal. De vergelijking 
van deze cijfers laat vervolgens de dynamiek zien. Inwoners die in het eerste kwartaal een uitkering 
ontvingen, maar in tweede kwartaal zijn uitgestroomd, worden hierin dus niet meegenomen. Het tweede 
meetmoment ontbreekt dan immers. Daarnaast laten onze reguliere uitstroomcijfers al zien hoeveel 
inwoners er in een kwartaal uit de uitkering stromen.  
 
Zuiverheid cijfers 
Dynamiekcijfers gaan dus over het verschil van twee gelijke groepen: de groep in het eerste kwartaal en 
dezelfde groep in de kwartalen erna. Omdat er steeds inwoners uit de uitkering stromen, betekent dit dat 
de groep waarmee we kunnen vergelijken steeds kleiner wordt. Een te kleine groep betekent minder 
betrouwbare cijfers. Daarom kiest Ferm Werk ervoor om in een periode niet langer dan één jaar groepen 
inwoners met elkaar te vergelijken. Elk jaar ontstaat zo een nieuwe groep waarmee we in de kwartalen 
erna gaan vergelijken. Dit houdt de cijfers zuiver en het stelt u in staat om de dynamiek van verschillende 
jaren met elkaar te vergelijken.   
 
Invloed Corona 
Ook in de dynamiekcijfers is de invloed van Corona goed zichtbaar. Daar waar het mogelijk was, hebben 
wij onze re-integratieactiviteiten voortgezet, terwijl dit voor het gros van deze activiteiten simpelweg niet 
kon. Deze stagnatie leidde uiteraard ook tot minder dynamiek. Voorts zal er altijd minder sprake zijn van 
dynamiek na één kwartaal, dan na drie kwartalen. Dat is ook logisch: na drie kwartalen heeft een inwoner 
meer tijd gehad om stappen te kunnen zetten.    
 
Wat laten de dynamiekcijfers zien?  
Uitstroom uit te uitkering, bij voorkeur door werk, blijft altijd het hoofddoel waarnaar wij streven. Echter, 
voordat inwoners in staat zijn om de stap naar bijstandsonafhankelijkheid te maken, zetten zij vaak vele 
randvoorwaardelijke stappen in die richting. Denk hierbij aan stappen richting een dagritme, of stappen 
richting meer participatie. Dit zijn prachtige resultaten waar de medewerkers van Ferm Werk zich elke 
dag met veel elan voor inzetten. U ziet deze resultaten terug in de dynamiekcijfers.  
 
Tot slot 
Wij hopen dat onze nieuwe dynamiekcijfers u een bredere kijk geven op het werk dat Ferm Werk voor uw 
gemeenten uitvoert en de resultaten die dat oplevert. Wij doen dit voor u en daarom vinden wij het 
belangrijk dat deze cijfers voor u van toegevoegde waarde zijn. In de verdere doorontwikkeling van onze 
Kwartaal-in-Zichtrapportages zullen wij hier dan ook aandacht aan besteden. Uw feedback wordt daarbij 
erg op prijs gesteld.   
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