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• De ambities en de realiteit van de Participatiewet

• De complexe wereld van de financiering van de

Participatiewet

• De Brabantse boodschap



Doelstellingen en ambities
van de Participatiewet
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Bij de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015:

Eén regeling voor mensen met arbeidsvermogen
De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar
werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De Participatiewet draagt zo
bij aan de ambitie van het kabinet om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen
aan de maatschappij. Werk biedt de beste sociale zekerheid. Het is bovendien
meer dan een inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen
eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. De doelgroep van de wet bestaat
uit mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke,
ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan
het werk te komen.

Citaat uit Memorie van Toelichting 4e nota wijziging PW
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Ambities Participatiewet: aantallen aan het werk



Ambitie eind 2050: 225.000 banen
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• Bestaande uit 100.000 ex WSW. Waarvan:
- 1/3 Beschut werken
- 2/3 Regulier met Loonkostensubsidie.

• Ca. 125.000 personen die voorheen in de Wajong zouden
instromen.

• En passant wordt ca. € 2 miljard bezuinigd op de sector.

• Hoe dan?
• Decentrale uitvoering door gemeenten (beleidsvrijheid en

dichter bij de burger)
• Banenafspraak: 125.000 extra banen.
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Doelstelling ultimo 2021: 130.000 mensen aan het werk

Hoeveel mensen zijn er eind 2021
daadwerkelijk aan het werk?

Hoeveel mensen zijn er eind 2021
daadwerkelijk aan het werk?



Ambitie versus huidige realiteit

• Ambitie/raming PW ultimo 2021 is 130.000 mensen aan het werk

• Realisatie ultimo 2021 96.000 mensen aan het werk (34.000 banen minder)
(Bron: sectorinformatie Cedris)

• Als gevolg van:
- Hogere uitstroom Wsw dan geraamd (ca. 7.000)
- Lagere instroom/realisatie banen met LKS (ca. 27.000)

• Oorzaken:
* Abrupt einde oude organisatiewijze (Wsw, Wajong) en introductie nieuwe PW;
* Schotten tussen (uitkerings)systemen (bijstand, UWV, mensen zonder uitkering);
* Zeer ingewikkelde en steeds wijzigende wet- en regelgeving;
* Complexe en te krappe financiering.
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Rijksbudgetten voor de uitvoering van de Participatiewet

BUIG budget
 Bijstandsuitkeringen
 Loonkostensubsidies

Gemeentefonds
 IUSD: WSW en begeleidingsbudget beschut werk
 Algemene uitkering: re-integratie klassiek,  uitvoeringskosten en

begeleidingsbudget regulier en voormalig Wajong



BUIG Bijstandsuitkeringen

9

Gemeentelijk aandeel
 O.b.v. volumeraming gemeente en prijsraming

gemeente;

 Meer dan 40.000 inwoners objectieve
verdeling, minder dan 15.000 historisch,
daar tussen mix van beide.

Macrobudget
 O.b.v. landelijke volumeraming en landelijke

prijsraming;

 SZW stelt o.b.v. CPB ramingen t.a.v. het
bijstandsvolume;

 Bijstellingen o.b.v. realisatie voorgaand jaar,
beleidswijzigingen, LPO en conjunctuur.

• In 2015 Participatiewet én nieuw verdeelmodel o.b.v. ‘kans op bijstand’ en
financiële prikkel;

• Macrobudget van ca. 5,7 mrd. ('de taart') wordt verdeeld over de gemeenten
('de taartpunten') o.b.v. gemeentelijk aandeel.



• Vanaf 2022 apart budget voor loonkostensubsidies binnen de BUIG: ‘LKS
naar realisatie’;

• Macrobudget LKS o.b.v. landelijk gerealiseerde uitgaven t-1 plus de
verwachte macrotoename aan LKS-uitgaven;

• Verdeling o.b.v. realisatie: het budgetaandeel is gelijk aan het gerealiseerde
aandeel in de LKS-uitgaven t-1;

• BUIG budget blijft voor de bijstandsuitkeringen geheel of gedeeltelijk
historisch of objectief verdeeld. Wel uitname van LKS'ers uit het volume en
aanpassing van de uitkeringsprijs voor parttime LKS/ bijstand.

BUIG Loonkostensubsidies
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Hoe groot is het landelijke LKS budget
ten opzichte van het BUIG budget?



Gemeentefonds: IUSD
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 IUSD: Integratie Uitkering Sociaal Domein

 Financiering decentralisaties Jeugdwet, WMO en Participatiewet

 Participatiebudget:

T/m 2022:

• Re-integratie klassiek

• WSW

• Begeleidingsbudgetten regulier, nieuw beschut en voormalig Wajong

Vanaf 2023:

• WSW

• Begeleidingsbudget nieuw beschut



• Toegang WSW dicht per 2015;

• Budget WSW steeds lager tot uiteindelijk nul (2050);

• Eén subsidiebedrag per SE;

• Verdeling volgt werkelijke verdeling volume, met een kleine bijstelling voor de

verwachte verdeling in het komende jaar;

• Blijft in de IUSD, uiteindelijk decentralisatie-uitkering.
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IUSD: WSW



• Budget neemt toe door toename doelgroep;

• Verdeling o.b.v. wachtlijst WSW en instroom in werkregeling Wajong;

• Blijft in de IUSD, uiteindelijk decentralisatie-uitkering;

• Onderzoek  loopt naar zowel verdeling budget als reële kosten van nieuw

beschut.
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IUSD: Begeleidingsbudget
nieuw beschut



Gemeentefonds: algemene uitkering
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 Vrij besteedbaar voor financiering gemeentelijke taken;

 Verdeelmodel o.b.v. statistische variabelen die ‘zoveel mogelijk’ de werkelijke

kosten nabootsen;

 Nieuw verdeelmodel vanaf 2023;

 ‘Trap op trap af’ met rijksbegroting;

 Budgetten niet direct herleidbaar meer naar taken rekentool Cedris/

Divosa.



T.b.v. financiering Participatiewet:

• T/m 2022 Cluster Inkomen & Participatie

• Uitvoering Participatiewet en Minimabeleid (w.o. schuldhulpverlening)

• Vanaf 2023 Cluster Participatie

• Uitvoering Participatiewet en Minimabeleid (w.o. schuldhulpverlening)

• Re-integratie klassiek

• Begeleidingsbudget regulier en voormalig Wajong
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Gemeentefonds:
algemene uitkering



Financiering van gesubsidieerde banen
onder de Participatiewet
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Loonkostensubsidie

Begeleidingsvergoeding
regulier

Begeleidingsvergoeding
Beschut werken

Uitvoeringsbudget

Fiscale faciliteiten:
Lage inkomensvoordeel (LIV)
Loonkostenvoordeel (LKV)

En indien deels in uitkering:
- bijstand, WIA/WAO, Wajong etc.
(met als bonus voor medewerker:

effect belastingtoeslagen)



Knelpunten in de financiering
van de Participatiewet

• Complex en steeds in verandering;
• Financiële knelpunten:

– Vergoeding voor begeleidings- en uitvoeringskosten onvoldoende;
– Toenemende kosten door WAB, nieuwe CAO's SW en PW: Aan de Slag,

en stijging WML;
– Pwet en BUIG Min. SZW verantwoordelijk, gemeentefonds Min. BZK;
– Geschatte loonwaarde versus werkelijke productiviteit;
– Herleidbaarheid budgetten i.r.t. financieringsafspraken en

onderbouwing budgettekorten.
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‘Noodkreet’: gemeenten die de banen realiseren,
moeten daar voldoende budget voor krijgen

 Voldoende budget: businesscase is nu niet rond te krijgen (tekort ca. € 9.000
per persoon per jaar).

 Verdeling van de deelbudgetten naar realisatie:
1.000 mensen aan het werk, dan structureel voor 1.000 mensen budget

voor 1.000 personen loonkostensubsidie +
voor 1.000 personen begeleidingsbudget +
voor 1.000 personen uitvoeringsbudget.

 Als we de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven in stand willen houden,
dan moet dat gedekt kunnen worden.

De Brabantse boodschap

Al die deelbudgetten mogen ook
in één budget, dat is wel zo simpel



Vragen?
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