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Eindrapportage project Maatwerk re-integratie 

Koggenland 

 

1. Inleiding 

 

Voor 2019 heeft de gemeente Koggenland € 105.746 euro beschikbaar gesteld om het 

project Maatwerk re-integratie uit te voeren door WerkSaam Westfriesland. 

WerkSaam is daarbij gevraagd een vaste medewerker vrij te maken voor de uitvoering 

van dit project met het doel maatwerk re-integratie te bieden voor de inwoners van 

Koggenland. Hierbij zijn de volgende 2 doelen als prioriteit meegegeven: 

 

Voor inwoners op trede 5 en 6 van de doelladder: 

1. Het vergroten van de uitstroom naar betaald werk, meer inwoners werken naar 

vermogen. 

2. Een daling van de uitkeringslasten en dus een lager tekort op de BUIG voor 

Koggenland. 

 

Voor inwoners met als instroomreden taakstelling vluchteling: 

1. Waar mogelijk uitstroom naar betaald werk, naar vermogen 

2. Stijging op de participatieladder waarbij uitstroom naar betaald werk wel een 

stap dichterbij komt, maar nog niet per direct kan plaatsvinden. 

 

Verder is meegegeven dat het project als geslaagd zal worden gezien als: 

- De investering is terugverdiend door afname van de buiglasten met als 

omslagpunt 7 uitkeringen minder. 

- Het merendeel van de deelnemende cliënten is gestegen op de 

participatieladder. 

- Er een analyse beschikbaar is van de kansen en belemmeringen t.a.v. de re-

integratie. 

- En er op basis van deze analyse conclusies en aanbevelingen benoemd zijn over 

kansrijke investeringen m.b.t. de re-integratie.  
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2. Aanpak 

 

In de analyse van het cliëntenbestand voorafgaand aan het project is geconcludeerd dat 

77 cliënten (trede 5 en 6) potentieel aan het werk konden worden geholpen. 

Bij de start van het project is besloten om deze groep uit te breiden met alle cliënten 

die op dat moment onder begeleiding waren van een coach inclusief de vluchtelingen. 

Daar waar het traject van de desbetreffende cliënt al ver gevorderd was en uitstroom 

op korte termijn in beeld was, is besloten de cliënt bij dezelfde coach te laten. De vaste 

medewerker van het project kreeg bij deze cliënten de regie- en bewakingsrol om 

samen met de coach te zorgen voor uitstroom van deze cliënten. 

De overige cliënten, die nog een langer traject richting werk moesten volgen, werden 

samengevoegd in een caseload die volledig onder verantwoordelijkheid van de vaste 

projectmedewerker viel. 

Voorgaande leidde er toe dat het aantal deelnemers in het project werd uitgebreid van 

77 naar 155. 

Bij het activeren en begeleiden van de cliënten richting werk is vooral veel energie 

gestoken in het bieden van intensieve individuele begeleiding en is met betrekking tot 

het inzetten van financiële middelen voor werkstages, scholing, vervoer e.d. gebruik 

gemaakt van het reguliere re-integratie budget van WerkSaam. 
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3. Resultaten 

 
Daling cliëntenbestand 

Bij de start van het project is door de gemeente het doel gesteld te zorgen voor een 

daling van het cliëntenbestand. Hieronder is in beeld gebracht dat tussen 1 januari 

2019 en 1 januari 2020 het totale bestand (inclusief partners) is teruggebracht van 225 

naar 210. Het totaal aantal uitkeringen is met 7 afgenomen.  

Aantal personen: 

 

Aantal uitkeringen: 

 

 

Instroom 

De instroom is verder geen onderwerp geweest voor de aanpak van het project, maar 

geeft wel een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van het bestand tijdens het lopende 

jaar. 

Over 2019 zijn in totaal 82 (zie tabel) cliënten ingestroomd. In onderstaande grafiek is 

te zien wat de redenen waren voor instroom. De belangrijkste twee redenen zijn: 

- Einde dienstbetrekking   31% 

- Taakstelling vluchtelingen  29% 
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Uitstroom 

In de tabel is verder te zien dat de totale uitstroom tijdens het project is uitgekomen op 

97. Hier is er sprake van volledige uitstroom uit de uitkering. 

 

In onderstaande grafiek is te zien dat van deze 97 cliënten 66% is uitgestroomd naar 

betaald werk. Van de resterende uitstroom zien we hieronder de verdeling in 

percentages.  

 

31%
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Deeltijd uitstroom 

Naast de cliënten die volledig zijn uitgestroomd naar betaald werk zijn in de loop van 

2019 in totaal 20 cliënten gedeeltelijk uitgestroomd naar werk. Deze groep heeft werk 

gevonden maar door een beperkter aantal uren of door lagere verdiensten zijn zij nog 

aangewezen op een aanvulling vanuit de uitkering. 

 

Vluchtelingen 

Gedurende het project is er geen speciale aanpak ontwikkeld voor de vluchtelingen 

maar zijn ze integraal meegenomen bij het in kaart brengen van het totale bestand.  

Door deze aanpak zijn de vluchtelingen met participatietrede 3/4 en met 

participatietrede 4/5 of in een bestaande caseload gebleven of in de caseload van de 

vaste medewerker gekomen. Vanuit deze aanpak zijn in totaal 15 vluchtelingen 

uitgestroomd naar werk. 

 

Besparing op de BUIG lasten 

Gezien de terugloop in het cliëntenbestand van is er op dit onderdeel sprake van een 

besparing op de BUIG. Het totale bestand is tijdens het project teruggelopen met 7 

uitkeringen en 15 personen. Dit levert een besparing op de BUIG van 7 uitkeringen 

(gemiddeld € 12.500): € 87.500 

Daarnaast zijn 20 clienten parttime gaan werken, waarmee een besparing op de BUIG 

van (gemiddeld 30% inkomsten x 12.500): € 75.000 is gerealiseerd 

De totale besparing op de BUIG komt daarmee op: € 162.500 

 

Totale lasten en baten 2019 BUIG (jaarrekening 2019) 

Kijkend naar de jaarrekening 2019, zien we dat de gemeente Koggenland ondanks 

bovenstaande besparingen, toch meer BUIG lasten heeft dan dat daar aan 

rijksvergoeding tegenover staat. Dit heeft te maken met: 

1. De kosten voor uitkeringen worden niet alleen bepaald door uitstroom naar werk 

(zoals hier boven beschreven), maar ook door wijziging in de relatie (wel/niet 

een partner) of wijziging van ander inkomen (bijv. alimentatie), waardoor de 

totale besparing op de uitkeringen op € 119.945 uitkomt (groen in het schema 

hieronder) 

2. De hogere uitgaven aan loonkostensubsidies: er zijn meer mensen aan het werk 

gegaan die loonkostensubsidie nodig hebben. Hoewel deze inwoners dus werken, 

en daardoor geen of minder uitkering nodig hebben, drukken deze kosten wel op 

de BUIG. (oranje) 
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3. Een wijziging in de wijze waarop WerkSaam en gemeenten de Debiteuren 

(terugvorderingen) in de boekhouding moeten opnemen. Hierdoor zijn er veel 

minder inkomsten uit terugvordering. (rood) Zonder de wijziging in de 

boekhouding zou het BUIG resultaat zijn verbeterd met € 174.035. 

 

Participatieladder 

Als doelstelling voor de participatieladder is meegegeven dat het merendeel van de 

cliënten een stap op de participatieladder zou moeten maken. 

Bij de 97 cliënten die zijn uitgestroomd is duidelijk dat ze allemaal minimaal 1 stap op 

de participatieladder hebben gezet. Wat hierbij wel opvalt, is dat de uitstroom niet 

alleen plaats heeft gevonden bij cliënten die op trede 5 en 6 zaten. In onderstaande 

tabel zien we dat 45% van de cliënten is uitgestroomd vanuit trede 3 en 4 en dat 49% 

cliënten is uitgestroomd uit trede 5/6. 

 

Participatieladder    Aantal uitstroom 

 

Trede 1/2     6% 

Trede 3/4      45% 

Trede 5/6      49% 

Totaal      100% 
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Naast de stijging in trede door uitstroom hebben nog 45 mensen een stap van 1 trede 

gemaakt richting uitstroom naar werk. 

De resterende 13 hebben geen stijging in trede gekend. 

 

 

 
Financieel overzicht Plustaken Koggenland 

 
In hoofdstuk 2 van deze eindrapportage is beschreven dat bij het activeren en 

begeleiden van cliënten vooral is ingezet op individuele begeleiding. Voorzieningen voor 

cliënten zijn gefinancierd uit het reguliere re-integratie budget dat WerkSaam 

beschikbaar heeft voor de gemeente Koggenland. 

In onderstaande tabel zijn alleen nog extra kosten opgenomen voor en opleidingstraject 

asbestsaneerder voor een Nugger (niet uitkeringsgerechtigde). Om hiermee op termijn 

een uitkeringsaanvraag te voorkomen. 

 

Het budget is niet volledig benut, omdat uitgegaan is van de werkelijk gemaakte 

kosten. Bij de opdrachtverlening is een maximaal budget beschikbaar gesteld en is 

vooral benadrukt dat maatwerk nodig is.  

 
 

   
 

Budget 2019  € 105.746 

   
Werkzaamheden vaste medewerker  
(salariskosten schaal 10/36 uur voor 1 jaar) € 75.000  
Werkzaamheden projectleider 
(8 uur overleg/24 uur begeleiding voor tarief  
Van 62 euro per uur inclusief BTW) € 1.984  
Factuur NUG (opleiding asbestsaneerder) € 1.815  

  € 78.799 

   

Saldo 31-12-19  € 26.947 
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4. Kansen en belemmeringen 

 

Inleiding 

Gedurende het project zijn de ervaringen van de vaste medewerker tijdens het project 

periodiek besproken met de gemeente Koggenland. Op basis van deze bijeenkomsten 

en de presentaties die hierbij zijn gegeven zijn de volgende kansen en belemmeringen 

in kaart gebracht. 

 

Kansen en belemmeringen 

 

Inzet plegen op lagere participatietreden als 5 en 6 en regelmatig screenen van 

bestanden 

Bij de start van het project zijn (voor zover mogelijk) alle cliënten in het bestand 

onderzocht op mogelijkheden tot uitstroom. Dit heeft geleid tot een update van het 

bestand (ook qua registratie) waarbij de vaste medewerker constateerde dat ook 

cliënten met participatietrede 3/4 goede mogelijkheden hadden op uitstroom naar werk. 

Regelmatig screenen voorkomt dat cliënten worden “vergeten”  en houdt het bestand 

“up to date” voor het inschatten van de kansen op uitstroom uit de uitkering en acties 

die hierbij kunnen worden ingezet. 

 

Inzet van loonkostensubsidie vergroten 

Steeds meer cliënten zijn bij het starten met werk niet in staat het wettelijk 

minimumloon te verdienen. Met loonkostensubsidie kunnen werkgevers overgehaald 

worden om deze cliënten een werkplek aan te bieden. Op korte termijn biedt dit voor de 

cliënt een kans om te starten met werken en voor de werkgever een mogelijkheid om 

een maatschappelijke bijdrage te leveren zonder dat dit veel extra kosten met zich mee 

brengt.  

 

Mogelijkheden van vluchtelingen 

Daar waar we bij het totale bestand zien dat de problematiek van de cliënten die 

instromen langzamerhand groter wordt (cliënten zonder problemen vinden zelf werk 

omdat er veel vraag is) zien we dat veel minder bij vluchtelingen. Bij deze doelgroep is 

het merendeel prima in staat om te werken maar moeten zij een kleine drempel over 

om daadwerkelijk te kunnen starten met werken. Met werkstages, taaltrainingen, korte 

opleidingen en certificaten kan al snel resultaat geboekt worden met uitstroom naar 

regulier werk als eindstation. 
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Samenwerken met hulpverleningsinstanties 

Zowel bij de huidige cliënten als de cliënten die instromen, zien we dat er steeds meer 

sprake is van meervoudige problematiek. Vaak zijn er psychische problemen 

gecombineerd met problemen op het gebied van huisvesting en/of financiën. 

Deze toename in problematiek vraag van de coach die deze cliënten naar werk moet 

begeleiden meer samenwerking met hulpverleningsinstanties als GGZ, Wijkteams, 

budgetcoaches e.d. De kans op het starten van een succesvol traject naar werk neemt 

toe wanneer deze instantie gezamenlijk helpen om de voorliggende problemen op te 

lossen. 

 

Groot aantal cliënten met meervoudige problematiek 

Om deze cliënten in beweging te krijgen moet op meerder leefgebieden inzet gepleegd 

worden. Bij WerkSaam is over het algemeen meer expertise aanwezig over het 

begeleiden naar werk. Door de meervoudige problematiek zullen de trajecten naar werk 

langer gaan duren en is er intensievere begeleiding nodig om ook met deze cliënten 

resultaten te behalen om ze uiteindelijk naar werk te kunnen begeleiden. 

 

Gebrek aan werk dat aansluit bij niveau en mogelijkheden cliënten 

Het huidige cliëntenbestand heeft een langere aanloop nodig om uiteindelijk regulier 

werk te kunnen doen. WerkSaam heeft daarvoor werkgevers nodig die mee willen 

werken om het werk wat ze beschikbaar hebben en het type personeel dat ze zoeken 

aan te passen aan het niveau van de cliënten. Concreet gaat het dan om: 

- Aanpassen van werktempo en werkniveau 

- Bieden van extra begeleiding 

- Langere inwerkperiodes 

 

 

5. Conclusies  

 

Bij de aanpak van het project is bewust gekozen voor het benaderen van een bredere 

groep dan de 77 cliënten die in de oorspronkelijke analyse naar voren kwamen als 

cliënten met een grote kans op uitstroom naar werk. Hiermee is het aantal cliënten dat 

in beweging is gebracht vergroot en is met meer (155) cliënten een stap richting werk 

gezet of de mogelijkheid om uit te stromen naar werk dichter bij gekomen. 

Verder is in de aanpak een onderscheid gemaakt tussen al lopende trajecten bij een 

andere coach en een “verse” caseload voor de vaste medewerker van het project. Door 



  

10 

 

zowel als regisseur op te treden bij de bestaande coaches als het op pakken van een 

relatief verse caseload heeft er een efficiënte verdeling van tijd en aandacht 

plaatsgevonden waarbij maximaal is ingezet op bereiken van uitstroom naar werk. 

 

Het project heeft opgeleverd dat: 

1. 155 cliënten nader zijn onderzocht en gesproken over mogelijkheden om uit te 

stromen naar werk en vervolgens extra intensief zijn begeleid. 

2. Het totale cliëntenbestand is afgenomen van 225 naar 210. 

3. De totale uitstroom tijdens het project is uitgekomen op 97. 

4. Van deze 97 cliënten 66% volledig is uitgestroomd naar werk. 

5. Er in totaal 20 cliënten gedeeltelijk zijn uitgestroomd naar werk 

6. Er in totaal 15 vluchtelingen zijn uitgestroomd naar werk  

7. Ruim 90% van het aantal cliënten dat tijdens het project is begeleid minimaal 1 

stap op de participatieladder heeft gemaakt. 

 

 

6. Aanbevelingen 

 

Met betrekking tot een eventuele verlenging van het project Maatwerk re-integratie en 

over de vorm waarin dit kan plaatsvinden is op dit moment nog geen duidelijkheid. 

Onderstaande aanbevelingen worden gedaan vanuit het perspectief dat een eventueel 

vervolg op dezelfde wijze kan worden aangepakt als in deze rapportage is beschreven.  

Een vaste medewerker richt zich in samenwerking met al bestaande coaches op het 

stappen zetten richting werk met cliënten en maakt daarbij gebruik van het bestaande 

re-integratie-budget van de gemeente Koggenland. Financieel gezien is dan alleen 

budget nodig voor de salariskosten van de medewerker en de projectleider (zie 

financieel overzicht). 

Om het resultaat nog verder te verbeteren wordt aanbevolen dat de vaste medewerker 

de volgende onderwerpen verder gaat oppakken tijdens het project. 

 

- Verbeteren samenwerking: Afspraken maken over trajecten met collega’s van 

het Werkgevers Service Punt: 

Deze collega’s hebben intensieve contacten met werkgevers in de regio. Zij kunnen 

in gesprek met werkgevers vragen om aanpassingen van werkplekken of bieden van 

werkstages waardoor meer cliënten de stap richting werk kunnen maken. 
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- Gebruik maken van trajecten en arrangementen voor vluchtelingen: 

Eind vorig jaar is WerkSaam gestart met een apart team voor het begeleiden van 

vluchtelingen naar werk. Met behulp van Europese subsidie worden in dit team 

trajecten en arrangementen opgezet die vluchtelingen moeten toeleiden naar werk. 

Deze trajecten en arrangementen kunnen worden ingezet voor de cliënten van 

Koggenland.  

 

- Samen werken met het Max-WW project voor het beperken van de instroom: 

Dit project is vanuit WerkSaam opgestart om zoveel mogelijk mensen die een WW-

uitkering hebben te begeleiden naar werk, voor dat ze instromen in de bijstand.  

De collega’ van dit project kunnen worden ondersteund om intensiever te kijken 

naar Ww-ers die in de gemeente Koggenland toe zijn aan instroom in de bijstand. 

Ook hier kan een directe lijn naar collega’s van het WSP worden benut om ww-ers 

die nog redelijk kort werkloos zijn weer uit te laten stromen naar betaald werk. 

 

- Samen werken met specialistische coaches voor cliënten die onder het wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen: 

WerkSaam kent een speciaal maatwerk-team voor cliënten die niet voldoende 

capaciteit hebben om het wettelijk minimumloon te kunnen verdienen. De expertise 

die deze coaches hebben en de contacten de zij hebben met werkgevers kunnen van 

meerwaarde zijn om deze doelgroep in de gemeente Koggenland beter te 

begeleiden naar werk. Op dit moment is nog niet bekend om hoeveel cliënten dit 

gaat. Dit moet dan in kaart worden gebracht met daarbij een goed overzicht van 

organisatie in Koggenland die al dergelijk cliënten in dienst hebben met een 

loonkostensubsidie. Intensievere samenwerking kan dan meer plaatsingen met 

loonkostensubsidie opleveren. 

 

7. Tot slot 

 

Zoals gezegd is het vervolg van het project nog niet duidelijk. Voor zowel het einde al 

een eventueel vervolg is het voorstel om hiervoor een apart plan te schrijven. In dit 

plan kunnen dan de financiële voorwaarden en de verder acties worden vastgelegd. 

 

 

 

 


