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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.08 

ONDERWERP  Eindrapportage Plustaak re-integratie WerkSaam Westfriesland 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20001060 

AANLEIDING  Uw raad heeft in 2017, vanuit de resultaatbestemming 2016, een bedrag van € 100.000,- 

beschikbaar gesteld voor extra inzet op re-integratie. Daarnaast waren nog niet alle 

middelen ‘couleur locale’ over 2016, 2017 en 2018 besteed. Voor de besteding van de 

middelen heeft ons college een plan van aanpak met betrekking tot de lokale inzet op re-

integratie opgesteld. Met een deel van de beschikbare middelen heeft WerkSaam 

Westfriesland de opdracht gekregen om een Plustaak re-integratie voor gemeente 

Koggenland uit te voeren. U bent over het plan van aanpak via de raadsinformatiebrief 

2018 – 47 geïnformeerd met de memo lokale inzet op re-integratie. 

 

WerkSaam Westfriesland heeft de plustaak re-integratie in het jaar 2019 uitgevoerd. Via dit 

raadsvoorstel ontvangt u de eindrapportage van WerkSaam Westfriesland.  

KADER  GR WerkSaam Westfriesland 

Participatiewet 

WIJ STELLEN VOOR  1. Kennis te nemen van de eindrapportage project Maatwerk re-integratie 

Koggenland en vast te stellen dat de uitvoering van de plustaak re-integratie over 2019 

succesvol is afgerond. 

2. Het college opdracht geven om WerkSaam Westfriesland te verzoeken om een plan van 

aanpak op te stellen voor een vervolg van de Plustaak voor het jaar 2020. 

3. Het college te mandateren om deze plustaak in samenwerking met WerkSaam 

Westfriesland in het jaar 2020 uit te voeren. 

4. Het maximale budget vast te stellen op basis van het overgebleven budget van € 26.947,- 

en gedeeltelijk de middelen ‘couleur locale’ van 2019 en 2020, waarmee de dekking 

binnen de huidige budgetten plaatsvindt.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 In de opdracht aan WerkSaam Westfriesland zijn de volgende resultaten geformuleerd: 

Voor inwoners op trede 5 en 6 van de participatieladder: 

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

vermogen. 
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1 Gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004. 

2. Een daling van de uitkeringslasten en dus een lager tekort op de BUIG1 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 zou worden gezien wanneer: 

 De investering zou worden terugverdiend door afname van de buiglasten met als 

omslagpunt 7 uitkeringen minder. 

 Het merendeel van de deelnemende cliënten zou zijn gestegen op de 

participatieladder. 

 Een analyse beschikbaar zou zijn van de kansen en belemmeringen t.a.v. de re-

integratie. 

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

over kansrijke investeringen m.b.t. de re-integratie. 

ONDERBOUWING  Beslispunt 1 

Wij beschrijven hieronder per onderdeel de behaalde resultaten. 

1. Resultaten voor inwoners op trede 5 en 6 van de participatieladder 

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

vermogen. 

Behaalde resultaten: 

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

stromen naar werk en vervolgens extra intensief zijn begeleid. 

 Het totale cliëntenbestand is afgenomen van 225 naar 210. 

 De totale uitstroom is 97, waarvan 66% volledig uitgestroomd naar werk. 

 20 cliënten zijn gedeeltelijk uitgestroomd naar werk 

 Ruim 90% van het aantal cliënten dat tijdens het project is begeleid heeft minimaal 

1 stap op de participatieladder gemaakt. 

 

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

Koggenland. 

Behaalde resultaten: 

Gezien de terugloop in het cliëntenbestand is er 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 € 87.500. Daarnaast zijn 20 

cliënten parttime gaan werken, waarmee een besparing op de BUIG van € 75.000 is 

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

 



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

3 van 6 

Kijkend naar de jaarrekening 2019, wordt er in de eindrapportage aangegeven dat 

ondanks bovenstaande besparingen, gemeente Koggenland 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.  

2. De hogere uitgaven aan loonkostensubsidies. 

3. Een wijziging in de wijze waarop WerkSaam en gemeenten de debiteuren 

(terugvorderingen) in de boekhouding moeten opnemen. 

 

2. Resultaten voor inwoners met als instroomreden taakstelling vluchteling: 

1. Waar mogelijk uitstroom naar betaald werk, naar vermogen. 

Behaald resultaat: 

 Er zijn in totaal 15 vluchtelingen uitgestroomd naar werk  

 

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

dichterbij komt, maar nog niet per direct kan plaatsvinden. 

Behaald resultaat: 

 Ruim 90% van het aantal cliënten dat tijdens het project is begeleid heeft 

minimaal 1 stap op de participatieladder gemaakt. 

 

3. Algemeen resultaten: Er is een analyse beschikbaar van de kansen en belemmeringen 

t.a.v. de re-integratie en op basis van deze analyse zijn conclusies en aanbevelingen  

benoemd over kansrijke investeringen m.b.t. de re-integratie. 

WerkSaam Westfriesland heeft in de eindrapportage kansen en belemmeringen 

opgenomen. Daarnaast hebben zij een conclusie en aanbevelingen benoemd. Onder het 

kopje beslispunt 2 zal hier inhoudelijk op worden ingegaan. 

 

4. Conclusie 

Uit de eindrapportage van WerkSaam Westfriesland blijkt dat de resultaten zoals die aan 

WerkSaam Westfriesland zijn gegeven succesvol zijn behaald. 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. 

 

Helaas is er door andere redenen, te weten de hogere uitgaven aan loonkostensubsidies en 

de wijziging van opname debiteuren in de boekhouding, over het jaar 2019 geen sprake 

van een besparing op de BUIG lasten. Echter zonder de uitvoering van de Plustaak zouden 

de BUIG lasten voor gemeente Koggenland hoger zijn geweest.  
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Beslispunten 2 en 3 

1. WerkSaam Westfriesland heeft in de eindrapportage op basis van hun ervaringen 

bij het uitvoeren van de plustaak een aantal kansen en belemmeringen beschreven. 

Op basis van de kansen en belemmeringen geeft WerkSaam een aantal 

aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gedaan vanuit het perspectief dat een 

eventueel vervolg op de plustaak op dezelfde wijze kan worden aangepakt als in de 

eindrapportage is beschreven. De aanbevelingen zijn: 

 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 met het werkgeverservicepunt 

 Gebruik maken van trajecten en arrangementen voor vluchtelingen 

 Samenwerken met het Max-WW project voor het beperken van de instroom 

 Samenwerken met specialistische coaches voor cliënten die onder het 

wettelijk minimumloon kunnen verdienen 

Voor zowel het einde als een eventueel vervolg stelt WerkSaam Westfriesland voor 

om een apart plan te schrijven. In dit plan kunnen dan de financiële voorwaarden 

en de verdere acties worden vastgelegd. 

2. Wat niet terugkomt in de eindrapportage is dat WerkSaam Westfriesland heeft 

aangegeven dat nog niet alle trajecten zijn afgerond. Om de afronding succesvol te 

laten verlopen is er nog de extra/afrondende begeleiding nodig zoals WerkSaam 

Westfriesland tijdens het uitvoeren van de plustaak heeft gedaan. Dit zal worden 

meegenomen in het plan van aanpak. 

3. Om de uitvoering zo praktisch en snel mogelijk te laten verlopen vragen wij uw 

raad om ons college deze opdracht te verlenen en tevens mandaat te verlenen om 

in samenwerking met WerkSaam Westfriesland de plustaak uit te voeren. 

 

Beslispunt 4 

1. WerkSaam Westfriesland heeft het totale beschikbare budget niet gebruikt voor de 

uitvoering van de Plustaak in het jaar 2019. Er is een restant budget van € 26.947. 

2. Uw raad heeft via uw besluiten van 18 maart 2019 en 2 maart 2020 ons college het 

mandaat verleend om de middelen ‘couleur locale’ vanuit het participatiebudget 

voor de jaren 2019 en 2020, te besteden. Een gedeelte van het budget over het jaar 

2019 is nog niet besteed. Wij zullen WerkSaam Westfriesland vragen binnen het 

plan van aanpak de besteding van deze middelen mee te nemen. 

3. Inmiddels heeft ons land te maken met de Corona crisis.  Welke (financiële) 

nadelige effecten de crisis precies gaat hebben valt op dit moment niet in te 

schatten. Wel is er duidelijk dat er sinds de start van de crisis een groter beroep op 

de bijstand is gedaan. Daarnaast wordt er een groot beroep gedaan op de Tijdelijke 

Ondersteuningsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO), die WerkSaam 
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Westfriesland uitvoert. Op dit moment schatten wij in dat ook in 2020 er een tekort 

zal ontstaan op de BUIG. 

KANTTEKENINGEN  Indien het restant van het budget (zie kopje financiën) niet wordt ingezet voor de 

afronding van de nog niet afgeronde trajecten krijgen deze inwoners minder begeleiding 

bij hun afronding. Het risico hiervan is dat de ingezette trajecten minder succesvol afgerond 

zouden kunnen worden. Ons college vindt dit een ongewenst risico. Door de corona crisis 

wordt er op dit moment een toename in de bijstandsaanvragen gezien. Het zou een 

gewenst effect zijn als de nog af te ronden trajecten zoveel als mogelijk succesvol worden 

afgerond.  

FINANCIËN  Budget plustaak re-integratie 2019 

Er is aan WerkSaam Westfriesland een budget van € 105.746 beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van de plustaak. WerkSaam heeft een bedrag van € 78.799 uitgegeven. Er is een 

restant budget van € 26.947 over. 

 

Budget plustaak re-integratie 2020 

De kosten voor het vervolg van de plustaak in 2020 worden gedekt uit het restant van het 

budget van de plustaak 2019, te weten € 26.974 en gedeeltelijk de middelen ‘couleur locale’ 

van de jaren 2019 en 2020, te weten respectievelijk € 17.964 en € 20.102.  

   

DUURZAAMHEID  n.v.t.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Uw raad heeft ook de volgende alternatieve mogelijkheden: 

1. Resterend budget terugvragen van WerkSaam Westfriesland en toevoegen aan de 

reserve sociaal domein. Zoals eerder aangegeven in dit voorstel heeft dit niet onze 

voorkeur gelet op het risico dat de ingezette trajecten minder succesvol afgerond 

zouden kunnen worden (zie ook kopje kanttekening). 

2. WerkSaam Westfriesland vragen om een plan van aanpak voor een structurele 

plustaak op te stellen. In het plan van aanpak dienen de financiële voorwaarden en 

de verdere acties benoemd te worden. Na ontvangst van dit plan van aanpak kan 

uw raad besluiten om (structurele) middelen beschikbaar te stellen voor de 

uitvoering van de plustaak. Eerder heeft uw raad ons college de opdracht gegeven 

om de taken binnen het sociaal domein budget neutraal uit te voeren. Voor het 

uitzetten van een (structurele) plustaak bij WerkSaam Westfriesland ontvangt 

gemeente Koggenland geen middelen van het Rijk. De bekostiging hiervan zal dan 

vanuit eigen middelen plaats moeten vinden. Mede gelet op de onzekere tijden 

door de coronacrisis is er in onze optiek geen ruimte binnen het budget van het 

sociaal domein om extra (structurele) middelen in te zetten voor een eventuele 

nieuwe plustaak.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Met betrekking tot de uitvoering van deze plustaak is er geen relatie met het Pact van 

Westfriesland.  
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Datum college: 26 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  WerkSaam Westfriesland wordt op de hoogte gesteld van het besluit. Uw raad wordt via de 

raadsinformatiebrief geïnformeerd over het nieuwe plan van aanpak. Wij zullen WerkSaam 

Westfriesland verzoeken om uiterlijk in het 1e kwartaal 2021 een eindrapportage te 

leveren. Uw raad wordt geïnformeerd over de eindrapportage.  

BIJLAGEN  1. Eindrapportage project Maatwerk re-integratie Koggenland (I20.002795) 


