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Woord vooraf 
 
In december 2018 is afgesproken om geen aparte kwartaalrapportage Q4 op te stellen en de jaarrekeningen 
van de GR en Ferm Werk NV als vervanging voor de  rapportage te gebruiken.  
 
Met ingang van 2018 zijn er aangepaste voorschriften vanuit het BBV van toepassing bij het opstellen van 
de jaarrekening. Naar onze mening biedt de jaarrekening daardoor onvoldoende informatie voor de 
gemeenten over de resultaten en  prestaties van Ferm Werk in 2018 en de realisatie van de 
productbegrotingen.  
 
Om alsnog te voorzien in deze informatiebehoefte is besloten om deze jaarrapportage op hoofdlijnen op te 
stellen die meer inzicht geeft in de uitkomsten van 2018 in lijn met de eerdere kwartaalrapportages. 
 
Gezien het tijdstip van opstellen moet er het voorbehoud bij gemaakt worden dat er nog geen 
accountantscontrole heeft plaatsgevonden. Deze controle kan nog enige aanpassingen teweeg brengen. 
 
 
 

 Ontwikkelingen in Q4 
 
De trend dat minder inwoners dan verwacht afhankelijk zijn van een uitkering zet door. De vorig jaar 
ingezette ontwikkeling heeft een aantal gunstige effecten waaronder een dalende gemeentelijke bijdrage in 
zowel de kleine als grote geldstroom. Alle ontwikkelingen leiden ertoe dat -anders dan in voorgaande jaren- 
geen van de gemeenten is aangewezen op een vangnetuitkering. Zowel inzet van beleid, een bestendige 
koers op kostenbewustzijn, als de bijstelling van de landelijke budgetten leiden ertoe dat alle vier de Ferm 
Werk-gemeenten geld overhouden op het verstrekte rijksbudget.  
 
Wat betreft de ontwikkeling van het  aantal inwoners dat is aangewezen op een uitkering het volgende. Ten 
opzichte van de begroting 2018 realiseren we een daling van het gemiddelde bestand van 7,5 %. Ten 
opzichte van de reële beginstand van dit jaar, is er een daling van het bestand gerealiseerd van 3%. We 
hielden rekening met een daling van 1%.  
 
Het voorgaande leidt er toe dat we al na het tweede kwartaal een lagere bijdrage in de grote geldstroom 
prognosticeerden van 2.660 K. In de realisatie komen we uit op 3.285 K. Voor de kleine geldstroom 
(uitvoeringskosten) gingen we na Q2 uit van zo’n 324 K minder gemeentelijke bijdrage. In de realisatie wordt 
dit voordeel licht kleiner en komt het uit op  294 K.   
 
Totaal is er dus een lagere gemeentelijke bijdrage gerealiseerd van bijna  3,6 miljoen euro. Evenals 
voorgaande kwartalen is deze meevaller niet gelijk over de gemeenten verdeeld. De verschillen zijn 
aanzienlijk. Voor de kleine geldstroom speelt hierin vooral het aandeel van de gemeente in het product ten 
opzichte van het totaal. Dat komt er op neer dat als de gemeente meer doet en/of meer 
uitkeringsgerechtigden heeft ten opzichte van de begroting dan een andere gemeente, dat het voordeel in de 
meevaller lager is (want meer kosten verhoudingsgewijs). De verschillen in de grote geldstroom tussen 
gemeenten worden met name bepaald door het verdeelmodel dat het Rijk hanteert.  
 
In  Q2 meldden we dat de realisatie van garantiebanen achterbleef bij de doelstelling. We hebben daarbij 
ook aangegeven dat we inspanningen leveren om de achterstand in te lopen en dat we verwachtten om in 
de loop van 2019 op begroting te presteren. De inzet, overigens zonder aanpassing van beleid, heeft in de 
tweede helft van 2018 vruchten afgeworpen. Al dit jaar halen we meer dan het begrote aantal garantiebanen 
van 53, hoewel dit resultaat niet gelijk over de gemeenten verdeeld is. Het behalen van de doelstelling heeft 
nauwelijks nadelige invloed op de gemeentelijke bijdrage door het lagere bedrag aan betaalde 
loonkostensubsidie per cliënt.  
 
Wij gaan er vanuit dat wij in 2019 bij alle gemeenten de onderrealisatie bij de garantiebanen hebben 
weggewerkt. Er is Ferm Werk veel aan gelegen  deze inhaalrace te doen en te zorgen dat we inwoners die 
kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt het juiste aanbod doen. Ferm Werk heeft, zo blijkt, daarvoor de 
instrumenten én de beschikbare middelen. 
 
Wat betreft de aandacht voor de zogeheten categorie 2 en 3, is de inzet geïntensiveerd en wordt hecht 
samengewerkt met partners. Activiteiten en programma’s die worden ingezet zijn doelgroepgericht. We 
onderscheiden dus per doelgroep verschillende succesfactoren en maken daarop verschillende 
programma’s. Op pagina 9 is een aantal voorbeelden van deze programma’s te vinden.  
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In vorige kwartalen hebben we gewaarschuwd voor al te veel optimisme over de economie op langere 
termijn. Risico’s ten aanzien van de economie en daarmee de arbeidsmarkt zijn divers. Zo ontstaat inmiddels 
schaarste in enkele sectoren op de arbeidsmarkt. De concurrentie op de arbeidsmarkt neemt toe. Dat remt 
de groei en geeft prijsdruk op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen duiden wij niet als gunstig voor de 
groep inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben de slepende mondiale 
handelsconflicten en protectionistische reflexen die dit oplevert bij grote handelslanden, effect op de 
Nederlandse economie.  
 
Wat betreft de arbeidsmarkteconomie in onze regio en de impact daarvan op het beleid  van Ferm Werk nog 
het volgende.  
In de Ferm Werk-gemeenten is al jaren sprake van een stevige werkgelegenheid, al blijkt uit onderzoek dat 
het aantal banen is afgenomen. De goede werkgelegenheid in onze regio enerzijds maar ook de bereidheid 
van werkgevers anderzijds, heeft er toe geleid dat hier vergeleken met andere regio’s weinig inwoners zijn 
aanwezen op een uitkering. Terwijl landelijk ongeveer 4% van de beroepsbevolking een uitkering heeft, ligt 
dat voor de Ferm Werk gemeenten ruim onder de 2%. Dat lage percentage uitkeringsgerechtigden ten 
opzichte van de beroepsbevolking betekent echter ook dat degenen die wel afhankelijk zijn van een uitkering 
een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door hun slechtere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt 
ligt voor hen een snelle uitstroom naar werk minder in de rede. Voorts betekent dit dat er een grotere inzet 
nodig is om deze groep naar werk te begeleiden en dat de trajecten dus langer duren.  
 
In 2018 was sprake van een aanzienlijke daling van het aantal inwoners dat was aangewezen op een 
uitkering. Daarnaast was er een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakte van andere 
instrumenten van Ferm Werk. Deze nieuwe doelgroepen zijn een gevolg van de invoering van de 
Participatiewet in 2015. Daarbij is de instroom in de Sociale Werkvoorziening afgesloten en is de instroom in 
de Wajong, voor jong gehandicapten, nagenoeg op slot gegaan.  
 
Door deze ontwikkeling is het totaal aantal inwoners dat Ferm Werk bedient in 2018 niet gedaald en naar 
verwachting zal dat ook de komende jaren niet gebeuren. Daarnaast brengt dit met zich mee dat de trajecten 
naar werk en participatie langer duren voordat ze resultaat hebben.  
 
Hier zit tevens een belangrijke oorzaak van de lagere uitstroom naar werk in 2018. Ferm Werk had zich 
voorgenomen om 20% van het bestand te laten uitstromen naar werk. We zijn uitgekomen op ongeveer 16% 
gemiddeld. De lagere uitstroom komt naast de verandering van de doelgroep ook door verscherping van 
eisen die gelden op de arbeidsmarkt.  
 

Verslagjaar 2018    uitstroom % t.o.v. uitstroom % t.o.v. 

 Uitstroomcijfers    totaal beginstand naar werk beginstand 

 Gemeente Woerden  
 

221 36,83% 89 14,8% 

 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  106 36,55% 52 17,9% 

 Gemeente Montfoort  
 

36 34,62% 17 16,3% 

 Gemeente Oudewater  
 

24 28,92% 13 15,7% 

 Totaal Ferm Werk  
 

387 35,93% 171 15,9% 
 
 
De kaderbrief 2020 bevat voorstellen om de dienstverlening van Ferm Werk beter te laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt (doorgaande werk-leerlijnen) en aanpassingen die zich richten op inwoners met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt (project basis arbeidsmarkt).   
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Overzicht van de belangrijkste resultaten na Q4 
 
 

Ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld  Ferm Werk totaal   

Aantallen gemiddeld 

realisatie begroting realisatie verschil 

2017 2018  eind 2018 begr. - realisatie 

Uitkeringen levensonderhoud             1.096        1.141                 1.056                        -85  

Garantiebanen               29                  53                      57                           4  

Nieuw beschut             0                    18                      4,7                        -13  

Fte Wsw      307                    291                  294                           3  

Fte detabanen      19                    43                      23                        -20  

Totale doelgroep         1.451           1.546               1.435                   -111  
 
Het gemiddelde aantal cliënten over 2018 eindigt licht hoger  t.o.v. de prognose van Q3. Dit kan verklaard 
worden door de toename bij de garantiebanen en de lagere uitstroom uit de WSW. T.o.v. 2017 neemt het 
gemiddeld aantal cliënten bij Ferm Werk  met ruim 1% af. De toename van het aantal garantiebanen 
verklaart deze kleine afname van het totale bestand van cliënten waar Ferm Werk haar dienstverlening aan 
levert. 
 

Uitkomsten van de grote en kleine geldstroom in de basis dienstverlening 
Het resultaat van de grote geldstroom is nagenoeg gelijk gebleven aan die in de kwartaalrapportage Q3. Wel 
is er tussen de verschillende onderdelen een verschuiving opgetreden.  Uiteindelijk resulteert er een 
voordeel voor de gemeentelijke bijdrage van € 3.285k. 
 
Bij de kleine geldstroom zijn in Q4 de volgende ontwikkelingen opgetreden: 

 Besluit door het AB tot het doteren van € 190.000 aan een bestemmingsreserve t.b.v.  2019 

 Vrijval van de voorziening voor de bovenwettelijke WW en ZW uitkering van € 215.000 

 Hogere personeelslasten door extra inhuur in verband met onvoorzien ziekteverzuim € 45k 
 
Desondanks resteert er een voordeel voor de gemeentelijke bijdrage van € 294k, vrijwel gelijk aan de 
prognose na Q3.   
 

Totaal Ferm Werk Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realisatie 

Bijdr. kleine geldstroom 5.354 6.278 5.984 -294 

Bijdr. grote geldstroom 3.780 5.210 1.925 -3.285 

totale bijdrage 9.134 11.488 7.908 -3.580 

     Totaal Ferm Werk Ferm Werk - realisatie 2018  grote geldstroom (basisdienstverlening 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018  2018 begr.-realisatie 

Bijdr. inkomensregelingen 2.791 3.512 793 -2.719 

Bijdr. begeleide participatie 730 1.285 742 -543 

Bijdrag. arbeidsparticipatie 259 413 389 -24 

totale bijdrage 3.780 5.210 1.925 -3.285 

     Totaal Ferm Werk Ferm Werk - realisatie 2018  kleine geldstroom (basisdienstverlening) 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realisatie 

Omzet -3997 -3985 -3.939 46 

Kosten van de omzet 737 870 722 -148 

Netto toegevoegde waarde -3.260 -3.115 -3.217 -102 

Totale uitvoeringskosten 8.614 9.393 9.201 -192 

totale bijdrage 5.354 6.278 5.984 -294 
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Overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie van de  grote geldstroom 
 

Verschillen grote geldstroom      begroting  realisatie verschil 

bedragen in € x 1000          2018    2018   

Buig uitkering 14.100 15.996 -1.896 

Wegvallen vangnet 680 0 680 

Lasten Buig incl. LKS 15.916 14.686 -1.230 

Lagere lasten BBZ 76 28 -47 

Lagere lasten minimaregelingen 2.300 2.075 -225 

Lagere lasten WSW 1.178 719 -459 

Lagere lasten nieuw beschut 107 24 -84 

Arbeidsparticipatie 413 389 -24 

 
 

 
-3.285 

 
De vermelde rijksbijdrage BUIG is ontleend aan het op 1 oktober  2018 bekendgemaakte definitieve budget 
voor 2018. Dit resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage van 1.896 K. Hierdoor hoeven gemeenten 
geen beroep meer te doen op de zogeheten Vangnetuitkering. Hiermee was in de begroting nog wel (deels) 
rekening gehouden. Door enerzijds de meevaller in de Rijksbijdrage en anderzijds de correctie door het 
wegvallen van de begrote vangnetuitkering (680 K) kan niet het gehele bedrag aan hogere rijksbijdrage 
terugvloeien naar de gemeenten.  
 
De uitkeringslasten zijn lager dan begroot door een lager aantal uitkeringen dan waarmee in de begroting 
2018 rekening werd gehouden. Daarnaast worden de begrote bedragen voor de loonkostensubsidies 
garantiebanen en nieuw beschut niet volledig gerealiseerd. De betaalde loonkostensubsidies zijn per cliënt 
lager dan begroot door een hogere loonwaarde dan verwacht. Deze drie elementen leiden tot een financieel 
voordeel voor gemeenten van 1.230 K.  
Dat in de praktijk de loonwaardes hoger blijken dan (op grond van landelijke berekeningen) werd verwacht, 
betekent dat de banen die gevonden zijn goed aansluiten bij de kandidaten. Hoe hoger de loonwaarde, des 
te lager de loonkostensubsidie. Die overbrugt immers het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. 
Het financiële voordeel dat behaald kan worden kan daarmee als prikkel worden gezien om zo goed 
mogelijk te matchen tussen de mogelijkheden van de cliënt en de eisen van de baan.  
 
De rijksbijdrage WSW uit de meicirculaire 2018 is ongewijzigd gebleven. Per saldo leidt dit tot een lagere 
gemeentelijke bijdrage WSW van € 459k. Het niet volledig realiseren van de doelstelling bij nieuw beschut 
leidt bovendien (naast minder loonkostensubsidies) tot nog een lagere gemeentelijke bijdrage van € 84k  
 
Overzicht van de verschillen tussen de begroting en de realisatie van de kleine geldstroom 
 

Ferm Werk - Realisatie 2018 kleine geldstroom (basisdienstverlening)   

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 
 

      2017 2018 2018 realisatie begr. 
 

Omzet 
  

-3.997  -3.985  -3.939  46  
 

directe kosten omzet 
 

737  870  722  -148  
 

Dekking uitvoeringskosten -3.260  -3.115  -3.217  -102  
 

       
 

Personeelskosten 
 

6.580  6.580  6.588  8  
 

Overige bedrijfslasten 
 

2.813  2.713  2.613  -200  
 

Incidentele baten minus lasten 0                    0                          0  0  
 

Continuous improvement* 0  100  0  0  
 

Uitvoeringskosten  
 

9.393  9.393  9.201  -192  
 

       
 

dekking uitvoeringskosten -3.260  -3.115  -3.217  -102  
 

Gemeentelijke bijdrage 6.133  6.278  5.984  -294   
  
*  De gerealiseerde kosten t.b.v. Continuous improvement  zijn verwerkt in de realisatie bij de betreffende kostensoort.  

 
Over heel 2018 is de dekking van de uitvoeringskosten uit de Netto toegevoegde waarde hoger uitgekomen 
dan begroot ( +102k) en dan in Q3 verwacht (+7k). De totale uitvoeringskosten zijn over 2018 lager dan 
begroot (- 192k) en hoger dan in Q3 verwacht (+9k). Per saldo blijft er voordeel voor de gemeentelijke 
bijdrage over 2018 van € 294k.  
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Uitkomsten van de grote en kleine geldstroom in de aanvullende dienstverlening 
 

Samenvatting bijdrage gemeente aanvullende dienstverlening grote en kleine geldstroom 

totaal overzicht realisatie begroting  realisatie verschil 

bedragen in € x 1000 2017 2018 2018   

Schuldhulpverlening 182 192 159 -33 

Huisvesting statushouders 57 38 39 1 

Regeling TMZ 153 0 151 151 

Ondersteuningsfonds 35 26 36 10 

regeling WIW 22 22 21 -1 

overige lasten 6   6 6 

  455 278 413 135 

M.b.t. de aanvullende dienstverlening zijn slechts twee posten die een behoorlijke afwijking t.o.v. de 
begroting laten zien:  

- De invoering van de regeling tegemoetkoming meerkosten zorg (Regeling TMZ) is niet kon niet meer 
worden verwerkt in de begroting van 2018. Dit, omdat de begroting zoals bekend in een zeer vroeg 
stadium wordt opgesteld en deze regeling daarna werd ingevoerd. Dat betekent dat met de uitgaven 
151 K geen rekening is gehouden en dat dit een afwijking is t.o.v. van de begroting.  

- De uitkomst van  de schuldhulpverlening is in de realisatie lager uitgekomen.  
 
De gemeentelijke bijdrage is ultimo 2018 135k hoger dan begroot. Eind Q3 was verwacht dat de 
gemeentelijke bijdrage  € 174k hoger zou zijn. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de lagere kosten voor 
de schuldhulpverlening.  
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Uitgebreide Toelichting  
 

Toelichting grote geldstroom Basisdienstverlening 
 

Inkomensregelingen 
 
Dekking Rijk BUIG 
Het rijksbudget BUIG is bedoeld voor de betaling van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het 
BUIG-budget wordt ook gebruikt voor de toegekende loonkostensubsidies bij garantiebanen en nieuw 
beschut.  
Ferm Werk rapporteert altijd op basis van het laatst bekend gemaakte budget  
Bij het opstellen van de begroting is het rijksbudget nog niet bekend. Pas in september 2017 is het voorlopig 
budget voor 2018 bekend gemaakt, in april 2018 het nader voorlopige budget 2018 en op 1 oktober 2018 is 
het definitieve budget voor 2018 bekend gemaakt. Het definitieve budget betekent een voordeel voor de 
gemeentelijke bijdrage van € 1.896k t.o.v. de begroting.  
  
De budgetten per gemeente zijn afhankelijk van de totale omvang van het beschikbare macrobudget van het 
Rijk en het verdeelmodel dat bij de gemeente van toepassing is. In dit macrobudget worden op verschillende 
momenten aanpassingen gedaan o.b.v. conjunctuur, de realisatie in het jaar t-1, effecten rijksbeleid en loon- 
en prijsbijstelling. Uiteindelijk wordt pas in september 2018 de definitieve omvang van het macrobudget en 
het gemeentelijk budget 2018 bekend. 
 
De verschillen tussen de gemeenten wordt vooral veroorzaakt door het toegepaste verdeelmodel. Bij 
Montfoort en Oudewater is het BUIG-budget volledig gebaseerd op het historisch verdeelmodel en bij 
Bodegraven-Reeuwijk voor 25%. Er wordt gerekend met de uitgaven van het jaar t-2 (2016). Bij Woerden en 
Bodegraven-Reeuwijk (voor 75%)  wordt het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde 
multi-niveau verdeelmodel toegepast met de positieve bijstelling als resultaat. 
 
Net als in 2016 en 2017 kan ook in 2018 beroep worden gedaan op de vangnetregeling. Gezien de 
bijstellingen van het BUIG-budget en de positieve ontwikkelingen in het uitkeringenbestand in 2018 zijn alle 
Ferm Werk gemeenten uitgekomen met het toegekende BUIG-budget en maken in 2018 gebruik dus geen 
gebruik van de vangnetregeling. 
 
Uitgaven BUIG 
De uitkeringslasten zijn bij alle gemeenten lager door een lager aantal uitkeringen. Deze daling compenseert 
de lichte stijging van de gemiddelde hoogte van de uitkeringen  ruimschoots. De hoogte van de uitkering  is 
afhankelijk van de samenstelling van het bestand. Zo verlaagt een groter percentage alleenstaanden in de 
uitkering de gemiddelde hoogte. Ook het bedrag van te verrekenen inkomsten (bijvoorbeeld uit parttime 
arbeid) is mede bepalend voor de gemiddelde hoogte. Deze gegevens veranderen logischerwijs 
voortdurend.  Daarnaast  is het benodigde bedrag voor de loonkostensubsidies garantiebanen en nieuw 
beschut lager. Onderstaand wordt hierop een uitgebreide toelichting gegeven. 
 
 

Begeleide participatie 
 
Ontwikkelingen SW 
In de meicirculaire 2018 is de bijdrage per SE  vastgesteld op € 25.248 en is er gerekend met gemiddeld 
306,54 SE.  Hierin is in de Septembercirculaire geen wijziging gekomen. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat de gerealiseerde rijksbijdrage per SE fors hoger uitvalt dan begroot. 
Vergeleken met de begroting 2018 nemen de jaarlijkse totale personeelskosten van de SW in de prognose 
toe met € 670 per SE. Dit wordt verklaard door de Cao loonstijging, de loonstijging als gevolg van de nieuwe 
functiewaardering en hogere reis- en opleidingskosten in de grote geldstroom.  Per saldo komt de totale 
gemeentelijke bijdrage aan de WSW 459k lager uit dan de begroting. 
 
 
Ontwikkeling garantiebanen en nieuw beschut 
Garantiebanen worden ingezet bij reguliere werkgevers voor inwoners met arbeidsbeperkingen, die niet in 
staat zijn zelfstandig het Wettelijk minimum loon te verdienen. De werkgever krijgt een loonkostensubsidie 
ter compensatie van de lagere productiviteit. Werkplekken nieuw beschut zijn in principe arbeidsplaatsen bij 
Ferm Werk binnen en bedoeld voor inwoners die alleen in een dergelijke beschermde omgeving kunnen 
werken. Bij nieuw beschut is er sprake van een dienstverband en komt er analoog aan de garantiebanen 
een compensatie voor de lagere productiviteit via de loonkostensubsidie.  
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De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidies is opgenomen in de BUIG uitkering.  
 
In de kwartaal rapportage Q2 is gemeld dat de gerealiseerde aantallen garantiebanen en nieuw beschut 
plekken fors achterbleven bij de begroting. Ferm Werk vindt het van het grootste belang dat extra 
inspanningen zijn gedaan om te zorgen dat deze achterstand op de realisaties worden ingelopen. Wat 
betreft de garantiebanen heeft Ferm Werk dat meer in eigen hand dan bij de nieuw beschut banen.  
 
Voor garantiebanen geldt dat in samenwerking met de gemeenten met iedereen in het doelgroepenregister 
wordt gesproken en zo mogelijk een passend aanbod wordt gedaan. Daarnaast heeft Ferm Werk meer 
capaciteit vrij gemaakt om inwoners te spreken, te bemiddelen en te begeleiden. Het gaat dus om een 
intensivering van bestaande aanpak en nadrukkelijk niet om het inzetten van allerlei nieuwe zaken. Zie ook 
hieronder bij arbeidsparticipatie het traject Jongeren met een garantiebaan. Een voorbeeld is het opstarten 
van overleg met de VSO (Pro) scholen om de kandidaten vroegtijdig in beeld te hebben en te helpen in de 
bemiddeling naar werk. Veelal is dit een baan die aan wordt geboden bij het bedrijf waar ze vanuit school 
stage hebben gelopen. Het is ook mogelijk om een kandidaat te bemiddelen richting een ander bedrijf. Dit 
overleg zal met name effect hebben aan het einde van elk schooljaar.  
 
Er is ook een interne training gestart om de uitstroom te bevorderen in de komende maanden: “Indicatie 
werkt!”. De training is bedoeld voor cliënten met een indicatie banenafspraak of waarvan we verwachten dat 
ze via de praktijkroute een indicatie gaan krijgen. De training zal gegeven worden door onze eigen trainers. 
Het betreft een doorlopende training. Dat betekent dat cliënten elke week mogen instromen.  
 
Bij de garantiebanen heeft de intensivering geresulteerd in dat de doelstelling over 2018 meer dan volledig 
gerealiseerd is. Er is wel een verschil tussen de Ferm Werk gemeenten onderling. De gemeente 
Bodegraven- Reeuwijk en Montfoort lopen voor op de begroting, terwijl bij Woerden en Oudewater de 
realisatie nog achterblijft bij de begrote aantallen. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitgangspositie aan 
het begin van 2018. Voor 2019 is het de doelstelling dat ook bij Woerden en Oudewater de aantallen 
garantiebanen in de begroting 2019 behaald gaan worden.  
 
Wat opvalt, is de mate van duurzaamheid van de garantiebanen bij Ferm Werk. Terwijl bijna overal in het 
land de duurzaamheid van de garantiebanen een groot probleem is, vertaalt de aanpak van Ferm Werk bij 
de voorbereiding en plaatsing van de cliënten zich in een hoge mate van duurzaamheid van de 
garantiebanen. In 2018 zijn er 35 kandidaten een heel jaar geplaatst geweest en zijn er maar 6 cliënten 
uitgevallen.  
 
Voor nieuw beschut heeft de samenwerking met gemeenten en UWV de afgelopen maanden de aandacht 
en we verwachten dat deze inspanningen langzamerhand resultaat zullen opleveren. Dit tegen de 
achtergrond dat het een landelijk probleem is om de doelstellingen op dit terrein te realiseren. In het tweede 
halfjaar hebben wij 5 cliënten nieuw in beeld gekregen. Met alle nieuwe cliënten is een intake gesprek 
gevoerd of ingepland om het verdere verloop te bepalen.  
 
De gemiddelde hoogte van de betaalde loonkostensubsidie in 2018 ligt lager dan het ministerie in haar 
berekeningen aanhoudt. In 2018 is de gemiddelde loonkosten subsidie bij garantiebanen € 5k ( begroting € 
10k) en bij nieuw beschut € 6k (begroting € 13k).  
 
 

Arbeidsparticipatie 
 
Arbeidsparticipatie heeft betrekking op de inzet van re-integratie- en participatie-instrumenten voor inwoners 
die behoren tot de doelgroep die is genoemd in de Participatiewet. Voornamelijk zijn dit mensen met een 
uitkering. 
 
Ontwikkeling participatie activiteiten 
 
We zien dat het inrichtingsprincipe van instroom-doorstroom-uitstroom telkens meer succes afwerpt. Bij 
diverse projecten (bij zowel diensten en individuele detacheringsprojecten) starten er medewerkers in een 
groep of bij een werkgever, waarbij er een eerste kennismaking is met de werkzaamheden of werkgever. 
Vervolgens worden de medewerkers op individuele basis gedetacheerd voor een tijdelijke periode om te zien 
of er over gegaan kan worden tot het aanbieden van een dienstverband. Deze vorm van projectmatig 
aanbieden willen wij bij meerdere werkgevers uitbreiden in 2019 door dit op te nemen in onze leerwerk lijnen 
Horeca, zorg/schoonmaak, techniek en logistiek. 
 
Naast de begeleiding naar werk of opleiding van kandidaten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt 
besteedt Ferm Werk ook veel aandacht aan de doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  
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In het derde kwartaal heeft Ferm Werk een aantal maatwerkprojecten opgestart,  waarvan een aantal in 
samenwerking met andere partijen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het toeleiden van jongeren naar 
een garantiebaan of het begeleiden van kandidaten met parttime werk naar volledige 
uitkeringsonafhankelijkheid. Beide projecten zijn vooral gericht op cliënten van categorie 2 en 3 en staan 
open voor deelnemers van alle gemeenten. 
 
Ook zijn we samen met een werkgever bezig met het opzetten van een naaiatelier. Dit project is met name 
gericht op het activeren van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ( categorie 3)  die met de 
bestaande instrumenten moeilijk bereikbaar zijn. Onze samenwerkingspartner heeft aangegeven dat hij in 
het derde kwartaal van  2019 in de gelegenheid is om hiermee te starten. Vooruitlopend op de 
samenwerking met de werkgever starten wij binnen Ferm Werk al begin 2019 waarbij in eerste instantie 
vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naast werkzaamheden in het naaiatelier in een meer 
beschutte omgeving ook diverse trainingen krijgen waaronder taal, empowerment en coaching.  
 
Per gemeente worden ook nog lokale projecten en samenwerkingsverbanden afgestemd. In Montfoort zijn 
afspraken gemaakt over 10 extra trajecten voor cliënten in categorie 3 met SWOM. In Oudewater betreft dit 
de integrale aanpak “ Oudewater werkt! ” en in Bodegraven wordt ingezet op de samenwerking met SAM. 
 
Al deze initiatieven zijn gericht op het vergroten van de dynamiek binnen het bestand en om meer cliënten in 
de gelegenheid te stellen om het maximaal haalbare te bereiken op het gebied van arbeidsparticipatie of 
sociale activering. 
 
 
Ontwikkeling 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 vastgestelde loonwaarde 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. 
 
Zoals aangegeven bij vorige rapportage werd er aanvankelijk gedacht dat de inzet van detacheringsbanen 
nodig was vanwege terughoudendheid bij werkgevers. Dit blijkt bij de huidige veranderde arbeidsmarkt 
minder een rol te spelen. Wij zien ook weer in Q3 dat werkgevers staan te springen om personeel en nu na 
een korte proefperiode de mensen zelf in dienst nemen zonder tussenkomst van De Wissel. Ervaring leert 
dat het potentieel dat nu een beroep op Ferm Werk doet een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
heeft. Beide effecten zorgen voor een lager gemiddeld aantal banen. De resultaten van de 
detacheringsbanen zijn positief over 2018. Er zijn ruim 24 personen uitgestroomd naar regulier werk. 
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Overzicht per gemeente 

 

Gemeente Woerden 
 

 
 
 

Ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Woerden  

Aantallen gemiddeld 

realisatie begroting realisatie verschil 

2017 2018   2018 begr. - realisatie 

Uitkeringen levensonderhoud 613 632 591 -41 

Garantiebanen 14 35 26,0 -9 

Nieuw beschut 0 11 1,0 -10 

Fte Wsw 224 214 214,9 1 

Fte detabanen 9 17 10,6 -6 

Totale doelgroep              860                909              844                        -65  

 
 

Gemeente Woerden Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. kleine geldstroom 3.094 3.781 3.504 -277 

Bijdr. grote geldstroom 2.314 3.244 1.140 -2.104 

totale bijdrage 5.408 7.025 4.644 -2.381 

     
Gemeente Woerden 

Ferm Werk - realisatie 2018  grote geldstroom 
(basisdienstverlening 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. inkomensregelingen 1.656 2.097 415 -1.682 

Bijdr. begeleide participatie 563 932 529 -403 

Bijdrag. arbeidsparticipatie 95 215 197 -18 

totale bijdrage 2.314 3.244 1.140 -2.104 

     
Gemeente Woerden 

Ferm Werk - realisatie 2018  kleine geldstroom 
(basisdienstverlening) 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Netto toegevoegde waarde -2.894 -2.874 -2.229 645 

Totale uitvoeringskosten 5.988 6.655 5.733 -922 

totale bijdrage 3.094 3.781 3.504 -277 
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Gemeente Bodegraven-Reeuwijk   
 

 
 
 

Ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Aantallen gemiddeld 

realisatie begroting realisatie verschil 

2017 2018   2018 begr. - realisatie 

Uitkeringen levensonderhoud 294 304 284 -20 

Garantiebanen 10 10 18,9 9 

Nieuw beschut 0 5 3,4 -2 

Fte Wsw 45 42 41,9 0 

Fte detabanen 6 11 8,4 -3 

Totale doelgroep                      355                       372                 356                        -16  
 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. kleine geldstroom 1.310 1.413 1.431 18 

Bijdr. grote geldstroom 722 1.053 299 -754 

totale bijdrage 2.032 2.466 1.730 -736 

     
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Ferm Werk - realisatie 2018  grote geldstroom 
(basisdienstverlening 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. inkomensregelingen 563 751 80 -671 

Bijdr. begeleide participatie 50 202 110 -92 

Bijdrag. arbeidsparticipatie 109 100 109 9 

totale bijdrage 722 1.053 299 -754 

     
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Ferm Werk - realisatie 2018  kleine geldstroom 
(basisdienstverlening) 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Netto toegevoegde waarde -595 -603 -515 88 

Totale uitvoeringskosten 1.905 2.016 1.947 -69 

totale bijdrage 1.310 1.413 1.431 18 

 
Dit is het saldo van de uitkomsten van de grote en de kleine geldstroom. Onderstaand treft u een overzicht 
van deze uitkomsten aan. De belangrijkste oorzaak voor de hogere gemeentelijke bijdrage in de kleine 
geldstroom t.o.v. de begroting 2018 ligt in het feit dat er in de begroting abusievelijk geen kosten opgenomen 
waren voor de garantiebanen, terwijl het aantal te realiseren banen wel in de begroting was opgenomen. 
In de realisatie in 2018 zin 19 garantiebanen gerealiseerd, waardoor er € 38k uitvoeringskosten zijn 
opgenomen. Dit verklaart volledig de afwijking van de gemeentelijke bijdrage aan de kleine geldstroom. 
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Gemeente Montfoort 
 

 
 
 

Ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Montfoort   

Aantallen gemiddeld 

realisatie begroting realisatie verschil 

2017 2018  2018 begr. - realisatie 

Uitkeringen levensonderhoud 108 118 101 -17 

Garantiebanen 4 4 9,5 5 

Nieuw beschut 0 1 0,3 -1 

Fte Wsw 18 17 18,1 1 

Fte detabanen 2 13 3,0 -10 

Totale doelgroep                      132                    153                       132                        -21  
 

gemeente Montfoort Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke bijdrage 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. kleine geldstroom 534 619  597  -22  

Bijdr. grote geldstroom 411  552  325  -227  

totale bijdrage 945  1.171  922  -249  

     
gemeente Montfoort 

Ferm Werk - realisatie 2018  grote geldstroom 
(basisdienstverlening 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. inkomensregelingen 323 408  198  -210  

Bijdr. begeleide participatie 53 74 74  0  

Bijdrag. arbeidsparticipatie 35 70  53  -17  

totale bijdrage 411  552  325  -227  

     
gemeente Montfoort 

Ferm Werk - realisatie 2018  kleine geldstroom 
(basisdienstverlening) 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Netto toegevoegde waarde -245  -265  -227  38  

Totale uitvoeringskosten 779  884  824  -60  

totale bijdrage 534  619  597  -22  
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Gemeente Oudewater 
 

 
 
 

Ontwikkeling aantallen cliënten gemiddeld gemeente Oudewater   

Aantallen gemiddeld 
realisatie begroting realisatie verschil 

2017 2018   2018 begr. - realisatie 

Uitkeringen levensonderhoud 81 87 80 -7 

Garantiebanen 1 4 3,1 -1 

Nieuw beschut 0 1 0,0 -1 

Fte Wsw 20 18 19,1 1 

Fte detabanen 2 2 1,5 -1 

Totale doelgroep 104 112 103 -9 
 

gemeente Oudewater 
Ferm werk - realisatie 2018 samenvatting gemeentelijke 
bijdrage 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. kleine geldstroom 416 463 452 -11 

Bijdr. grote geldstroom 333 361 161 -200 

totale bijdrage 749 824 613 -211 

     
gemeente Oudewater 

Ferm Werk - realisatie 2018  grote geldstroom 
(basisdienstverlening 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Bijdr. inkomensregelingen 249 256 101 -155 

Bijdr. begeleide participatie 64 77 30 -47 

Bijdrag. arbeidsparticipatie 20 28 30 2 

totale bijdrage 333 361 161 -200 

     
gemeente Oudewater 

Ferm Werk - realisatie 2018  kleine geldstroom 
(basisdienstverlening) 

Bedragen in € x 1.000 realisatie begroting realisatie verschil 

Indexering 2% in 2018 en 2019 2017 2018 2018 begr.-realis. 

Netto toegevoegde waarde -263 -244 -246 -2 

Totale uitvoeringskosten 679 707 697 -10 

totale bijdrage 416 463 452 -11 
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Bijlage realisatie Productbegroting 2018 
 

Algemene uitgangspunten voor begroting en prognose van de grote geldstroom in 2018 
 
Uitkeringen levensonderhoud  

 Het volume van de uitkeringen is gebaseerd op de gemiddelde stand van de uitkeringen in 2018. 

 De hoogte van de gemiddelde uitkering is gebaseerd op de totale kosten van 2018 gedeeld door de 
gemiddelde stand. 

 Het bedrag van de Rijksbijdrage Buig is voor alle gemeenten gebaseerd op de bedragen uit het 
definitieve budget dat begin oktober 2018 bekend gemaakt is. 

 Hierbij is rekening gehouden met de bijstelling als gevolg van de loon- en prijsbijstelling. Dit leidt tot een 
stijging van gemiddeld € 160 per uitkering. 
          

    
Garantiebanen ( 25,5 uur per fte) 

 De gerealiseerde gemiddelde prijs voor de loonkostensubsidie bedraagt €  4.535. Per gemeente is dit 
bedrag verschillend.            

 De kosten voor plaatsing en begeleiding (€ 2.000) zijn opgenomen bij de kleine geldstroom.  

 De additionele trajectkosten ( € 2.000) zijn opgenomen bij de grote geldstroom onder Arbeidsparticipatie.
              

BBZ, regeling TMZ en inkomensondersteuning minima        

 Bij de BBZ is rekening gehouden met het toegekende vaste budget, het aanvullende budget (Montfoort 
en Oudewater), de gevolgen van de systeemwijziging als gevolg van de normbaten en de 
rijksvergoedingen via het declaratiesysteem.  

 Ferm Werk adviseert om de toekenning voor de verstrekte bedrijfskredieten BBZ via het 
declaratiesysteem niet rechtstreeks in de exploitatie te boeken, maar op te nemen op de balans omdat 
het een op termijn aan het Rijk terug te betalen vergoeding betreft.     
           

SW              

 De loonkosten in de realisatie zijn incl. lage inkomensvoordeel (LIV), de uitwerking van de 
functieherwaardering en een indexatie in 2018 van 2%. Dit komt gemiddeld op € 30.043 per SE per jaar. 

 In de loonkosten zitten verder de reiskosten, opleidingskosten en overige personeelslasten. 

 De Rijksbijdrage WSW komt uit de Meicirculaire 2018 en wijkt positief af van het bedrag voor 2018 in de 
septembercirculaire 2017. Deze dekking bestaat uit een vast bedrag per SE x het gemiddelde aantal SE 
over dat jaar. Beide componenten zorgen voor een hogere bijdrage dan voorzien. 

 Het bedrag per SE in de realisatie 2018 is hoger dan het bedrag per SE uit de meicirculaire 2018 en 
varieert per gemeente. Gemiddeld is het  € 26.325.  

 Het gemiddelde aantal SE medewerkers ligt bij Ferm Werk lager dan het aantal waarmee het Rijk 
gerekend heeft. Dit geeft in 2018 een eenmalig voordeel.      
           

Beschut nieuw ( 31 uur per fte)            

 De gemiddelde  loonkosten op WML (40 uur),  inclusief LIV, per FTE van 31 uur per jaar komen op € 
16.488  

 Aantallen beschut werk zijn aangepast aan realisatie  

 De gemiddeld betaalde loonkosten subsidie bedraagt € 5.337  

 De betaalde loonkostensubsidie is per gemeente verschillend 

 De dekking van het Rijk bestaat daarnaast uit een bonus beschut werken van € 3.000 per gerealiseerde 
en gecontinueerde werkplek.       

 De toegekende bedragen over 2017 zijn verwerkt in deze afrekening. De bedragen die over 2018 
toegekend gaan worden, worden verwerkt in 2019 

 
Arbeidsparticipatie            
In de realisatie zijn de gerealiseerde kosten voor de klassieke arbeidsparticipatie opgenomen vermeerderd 
met een bedrag van € 2000 aan trajectkosten per gerealiseerde garantiebaan. 
    
Detabanen ( 40 uur per fte)           

 De loonkosten op WML (40 uur), incl. pensioenpremie en incl. LIV, per FTE komen op € 23.716 
gemiddeld per jaar. 

 De kosten van de detacheringsbanen zijn neutraal verwerkt in de grote geldstroom. Alle gerealiseerde 
kosten zijn als kosten verwerkt in de kleine geldstroom, gedeeltelijk ( 3 fte) bij de uitvoering en 
grotendeels als noodzakelijke kosten voor het realiseren van de Netto Toegevoegde Waarde. 
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Resultaten grote geldstroom in 2018 
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Resultaten kleine geldstroom in 2018 
 

 
 
Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. 
Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. 
T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht 
in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart. 
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Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. 
Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. 
T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht 
in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart. 
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Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. 
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T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht 
in de realisatie van 2017 verwerkt. 
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Voor garantiebanen bedragen de kosten € 4.000 per baan. Hiervan wordt € 2.000 opgenomen bij de grote geldstroom en ongeveer € 2.000 in de kleine geldstroom. 
Bij de detabanen geldt het verschil tussen kosten en detacheringsopbrengst als dekking markt. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 56+ banen. 
T.o.v. de begroting 2018 zijn de verdeelsleutels voor arbeidsparticipatie en Inkomensregelingen aangepast. Dit is eind 2017 besloten en met terugwerkende kracht 
in de realisatie van 2017 verwerkt. De regeling TMZorg is in na het opstellen van de begroting 2018 in het 2e kwartaal van 2017 gestart. 
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