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Aanleiding

 Bezuinigingen WSW ruim € 1.3 miljoen per 
1 januari 2011

 Bezuinigingen op re-integratiebudgetten WWB 
per 1 januari 2012

 Huidige daling WWB-trajecten 
 Aankondiging nieuwe regeling onderkant 

arbeidsmarkt (WWB/Wajong/WSW/WIJ) per 
1 januari 2012

 WNV (wet werken naar vermogen)
 Begrotingstekort beleidsarm € 1,5 miljoen
 Aanpassing lopende beleidsplan nodig



Nieuwe wet ‘WNV’ (werken naar 
vermogen) per 1 januari 2012 ?

 één ongedeeld (ontschot) budget. Totale 
bezuiniging (re-integratie, Wajong, WSW) 
ongeveer € 1 miljard in 2015 en € 2 miljard 
structureel.

 gemeenten de verantwoordelijkheid mensen 
met werkvermogen aan het werk te helpen.

 2 specifieke instrumenten binnen de regeling, 
waarvoor een indicatie nodig is: loondispensatie 
en beschut werk.

 Gemeenten niet verplicht om deze 
instrumenten aan te bieden; een indicatie geeft 
dus geen recht op plaatsing.

 Wajongers (gedeeltelijk) herkeurd; huidige 
Wsw-ers blijven hun rechten behouden.



Proces nieuwe instroom (bron: VNG)



Planning nieuwe wet 
‘WNV’(werken naar vermogen)

 Eind februari contouren op schrift 
naar Tweede kamer

 VNG: eerst bestuursakkoord sluiten
 Aparte projectdirectie SZW 

opgericht
 Planning nog steeds; invoering 

2012



Absolute voorwaarde: regionale 
samenwerking en afstemming

 Besluitvorming programmaraad 
‘participerend’ 

- regionaal arbeidsmarktbeleid

- rol/taak LANDER

 Besluitvorming DB en AB van GR 
LANDER



Kernteam aan de slag
 In opdracht van de programmaraad 

participerend
 Ketenjaarplan opstellen (SUWI-

verplichting!)
-Betaald werk
-Werk naar vermogen
-Vrijwilligerswerk

 Processchema rolverdeling 
gemeenten en uitvoerders

 Januari – augustus 2011



Positionering LANDER

Trede 3, 4 en 5…



Toegroeien 
‘De Vries’-
bedrijf
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werknemer 
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werkgever  
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Extern consulent 
 

werknemer 

meer dan 35% <80% meer dan 35% <80% 
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Uitkeringsgerechtigden in 
Rivierenland – 2010
Bronnen: UWV WERKbedrijf

Noot: het aantal Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) betreft uitsluitend 
degenen, die zich als zodanig hebben laten inschrijven. Het werkelijke aantal 
ligt beduidend hoger.

Categori
e

Totaal Bure
n

Culem-
borg

Gelder
-
malsen

Maas
-driel

Neder 
Betuw
e

Neerijn
en

Tiel West 
Maas en 
Waal

Zalt-
bomm
el

WWB 2.170 110 430 150 140 140 60 770 110 220

WW 2.977 306 451 298 309 219 132 748 231 283

WAO 5.349 597 641 564 663 443 261 1.062 500 618

WIA 1.108 124 142 112 121 93 49 273 89 105

WAZ 489 63 42 45 81 46 38 55 51 68

Wajong 2.107 162 262 241 156 249 66 604 144 223

Totaal 1416
0

136
0

1968 1410 1470 1190 606 3512 1125 1517

NUG 263 36 32 23 16 22 15 66 21 32



Organisatieontwikkeling: 
bezuinigen

 Inschatting toekomstige behoefte
 In drie stappen (2010-2011-2012) 

terugbrengen (semi)ambtelijke formatie
 Ultimo 2012 -/- 25 % 
 Aanvankelijk vrijwillige regelingen 

(ambt) of tijdelijke contracten (privaat)
 Uitkomst in financiële termen 

taakstellend (invulling kan wijzigen)



Flankerende maatregelen

 Versterken relatie werkgevers 
(2TM), Werkcentra, keurmerk 
sociaal ondernemen, MVO….

 Onderzoeken allianties…
 Stilleggen AWBZ-activiteiten…



Beleidsrijke begroting

 Effecten resultaatverbetering
 Effecten ingreep semiambtelijke 

formatie 
 Omzet 
 Effecten SLIM en Benut Talent



Uitkomst en financiering

 Beleidsrijk -/-  €1,1 miljoen 2011
 Tekort niet op eigen kracht op te lossen
 Inzet vermogen 2010-2011-2012
 Ultimo 2012 reserve € 2,8 miljoen
 = 7,5 % totale lasten (minimum afspraak 

AB)
 Gemeentelijk aandeel ???
 Opdrachten ???
 Risicoparagraaf



Proces besluitvorming LANDER

 2 februari medezeggenschap (CR en OR) adviezen
 3 februari laatste besluitvorming DB (DB stelt 

op)
-start ronde directeur raden en commissies
-start voorbereiding en implementatie (omkeerbaar)
-mandaat DB richting directeur

 11april AB (stelt vast) met inachtneming 
inbreng OR. Gemeenten besluiten met 
inachtneming inbreng CR

 Implementatie ;voorbereiding en omkeerbare 
stappen tot 11 april



Samengevat 2011
 Start project ‘benut talent’ 65 extra 

betaalde plaatsingen
 Start project SLIM
 Screening WSW-cliënten in blijvers, 

groeiers, vertrekkers
 Beëindiging aantal tijdelijke 

dienstverbanden staf/kader 8.85fte
 capaciteit - cliënten
 minder management
 minder ondersteunende diensten*



Samengevat 2012

 Terugbrengen semi-ambtelijke 
formatie 9.8 fte

 Inrichten nieuwe organisatie
 Vaststellen personele 

consequenties via Sociaal Statuut
 Herplaatsing medewerkers in 

nieuwe organisatie
 Streefdatum start 1 maart 2012



Dank voor uw aandacht
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