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• De portefeuillehouders van de gemeenten zien substantiële inhoudelijke voordelen van het versterken van 
de regionale samenwerking. De kern daarvan is dat een hechtere samenwerking (mede met het oog op de 
enorme uitdagingen die er nog liggen op het terrein van de Participatiewet) het mogelijk maakt om meer tijd 
en aandacht te geven aan de inwoners die dat nodig hebben.

• In 2019 zijn er drie samenwerkingspilots uitgevoerd waaraan de drie uitvoeringsorganisaties hebben 
deelgenomen. Deze pilots zijn positief geëvalueerd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Ook hebben de pilots 
gezorgd voor het begin van een betere ambtelijke vertrouwensbasis.

• De portefeuillehouders hebben middels het volgende statement een inhoudelijke focus voor de uitvoering 
van de Participatiewet geformuleerd. De centrale doelstelling is:

• Hierbij is deelname aan de samenleving breed gedefinieerd: deelname aan regulier werk én deelname aan 
vrijwilligerswerk.

• Er is aan Berenschot een bestuursopdracht gegeven voor het uitwerken van een scenario voor het 
toekomstige uitvoeringsarrangement van de Participatiewet in de regio. 
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Aanleiding en inhoudelijke focus van de opdracht
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Wij willen de mogelijkheden optimaliseren om mensen naar vermogen deel te laten nemen in de 
samenleving en perspectief te bieden op deelname. We willen aansluiten bij het leven van mensen.
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• Er wordt mede op basis van eerdere onderzoeken en de recente pilots, één scenario ontwikkeld en 
uitgewerkt, gericht op de genoemde doelstelling. 

• De opdracht is gegeven door de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en 
Langedijk. De gemeente Bergen is geen opdrachtgever van dit onderzoek. De gemeente Uitgeest 
heeft de Participatiewettaken elders belegd en is daarom evenmin opdrachtgever. De gemeenten 
Bergen en Uitgeest worden wel geïnformeerd over de (tussentijdse) resultaten en uitgenodigd om 
deel te nemen in het scenario dat ontwikkeld wordt.

• Er is een bestuurlijke commissie ingesteld. Naast een bestuurlijke commissie wordt er een ambtelijke 
werkgroep ingesteld. De onderzoekers en de ambtelijk secretaris vormen de verbinding tussen de 
bestuurlijke commissie en de ambtelijke werkgroep.

• De ondernemingsraden en de cliëntenraden worden betrokken bij het onderzoeksproces.
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Opdrachtformulering (inhoud en proces)
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Deze presentatie geeft de contouren van het scenario. 
Op basis van de reactie van de bestuurlijke commissie en de raden wordt het scenario bij de 
uitwerking waar nodig inhoudelijk bijgesteld.
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• Voordat we de contouren van het scenario schetsen, beschrijven we de context en uitdagingen. 
• Bij het schetsen van de contouren maken we een onderscheid tussen inhoud (het beleggen van 

Participatiewettaken en de aansturing daarvan) en vorm (budgetten en governance).
• Het centrale uitgangspunt bij het uitwerken van de contouren is: vorm volgt inhoud. We beschrijven 

de contouren van het scenario daarom in de volgende volgorde:
- Beginstap: wat is de huidige wijze van beleggen van Participatiewettaken, de aansturing daarvan, 

incl. Participatiewetbudgetten en governancestructuur? 
- Tussenstap: in welke richtingen wijzen de uitgangspunten? Hoe duiden we deze expertmatig?
- Resulterend in de contouren van de toekomstige:

◦ wijze van beleggen van Participatiewettaken en de aansturing daarvan;
◦ wijze van beleggen van Participatiewetbudgetten, gegeven de voorgestelde wijzigingen;
◦ governancestructuur, gegeven de voorgestelde wijzigingen.
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N.B. de contouren zijn een middel om tot de centrale doelstelling – betere dienstverlening – te komen.
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• Voor het scenario is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het voornaamste uitgangspunt is 
passende dienstverlening voor de inwoner. Dit uitgangspunt is als volgt geconcretiseerd:
- De toegang is dichtbij en integraal: dit betekent dat de toegang lokaal is en dat de vraag op het 

terrein van participatie afgestemd wordt met evt. vragen op andere levensterreinen.
- De dienstverlening moet passen bij het doel van de inwoner: dit betekent dat het doel dat samen 

met de inwoner is vastgesteld leidend is voor wijze van dienstverlening.
- De dienstverlening biedt waar mogelijk maatwerk: omdat doelen van inwoners kunnen verschillen, 

moet ook de dienstverlening waar mogelijk maatwerk bieden.
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Tot nu toe slaagt de regio er goed in om inwoners aan de slag te helpen. Zo zijn er circa 500 mensen 
met een arbeidsbeperking met loonkostensubsidie aan de slag geholpen. Dat is relatief veel. Ook zijn 
de resultaten op de uitkeringsbudgetten en de Wsw relatief goed. 
Er zijn echter grote uitdagingen om dit zo te houden, inhoudelijk en financieel. Deze uitdagingen 
beschrijven we op de volgende sheets.
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De nieuwe 
doelgroepen van de 
Participatiewet zijn 
nu nog klein, maar 
blijven stijgen.

De inhoudelijke 
uitdaging is om een 
steeds groter 
wordende groep 
mensen met een 
arbeidsbeperking 
zoveel als mogelijk 
naar regulier werk te 
begeleiden.
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Inleiding vervolg: de inhoudelijke uitdaging (1b)
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De situatie in de regio Alkmaar
- Het ministerie van SZW raamt 

voor de regio een groot aantal 
voormalig Wajongers. Dit heeft 
te maken met ontwikkelingen in 
het verleden. Voor nu prettig 
voor het budget. Houd rekening 
met een bijstelling (aantallen + 
budget) vanaf 2022. 

- Ontwikkeling aantal nieuwe 
doelgroepen aan de slag gaat 
sneller dan landelijk. In 2019 circa 
1200 in regio en 1000 landelijk. 



Openbaar

Contouren scenario Participatiewet regiogemeenten Alkmaar

Inleiding vervolg: de inhoudelijke uitdaging (1c) Ȃ vóór corona 
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We hebben ook een eerste schatting gemaakt van de ontwikkeling na corona: zie de sheet in de bijlage.
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• 10-30% cliënten sociaal domein heeft meervoudige problematiek → voor hen is het van belang om de 
inhoudelijke voordelen van (integraal en lokaal) maatwerk te zoeken.

• 70-90% cliënten sociaal domein heeft enkelvoudige problematiek → voor hen is het van belang om de 
inhoudelijke voordelen van samenwerking (specialisatie en schaal) te zoeken.
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Inleiding vervolg: de inhoudelijke uitdaging (2)
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N.B. in Bergen, 
Castricum, Heiloo en 
Langedijk zijn geen 
huishoudens met 
Jeugd, P-wet en Wmo. 

2,2

2,5

Een grote inhoudelijke uitdaging is: hoe kunnen beide typen voordelen optimaal benut worden?



Openbaar

Algemeen:
• De Wsw verdwijnt geleidelijk. Daar komt een steeds grotere, nieuwe doelgroep voor in de plaats. 
• De nieuwe doelgroep moet zoveel mogelijk regulier aan de slag worden geholpen. 
• Voor een Wsw-er is nu zo’n €25K p.p. beschikbaar. Voor de nieuwe doelgroep zo’n €12K p.p. 
• Dat, terwijl de inspanningen om de nieuwe doelgroep zoveel mogelijk regulier aan de slag te krijgen 

en te houden mogelijk groter zijn dan nu voor de Wsw. 

Regio Alkmaar:
• Er zijn circa 500 personen met loonkostensubsidie aan de slag geholpen. Dat is relatief veel/goed. 
• Houd rekening met een jaarlijkse groei van 100-200 personen. 
• Momenteel heeft de regio gemiddeld een relatief hoog re-integratiebudget. Wat gaat de herziening 

Gemeentefonds 2022 doen? 
• Momenteel ook flinke besparingen op het bijstandsbudget (voordeel verdeling 8,5%). Dit is geen 

garantie voor de toekomst. 
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Inleiding vervolg: de financiële uitdaging (1)
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Inleiding vervolg: de financiële uitdaging (2)
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Saldi BUIG in de regio
- Grafiek laat de saldi 

BUIG zien in de 
regio (% en mln.) 
plus jaarlijks het 
hoogste en het 
laagste %-saldo. 

- In 2018 en 2019 
flinke besparingen 
op BUIG. 

- Jaarlijks beeld laat 
zien dat uitkomsten 
onzeker zijn.
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• Klantmanagement werk en inkomen, en de aansturing daarvan, zijn belegd bij Halte Werk (Alkmaar, 
Heerhugowaard, Langedijk) en de BUCH-werkorganisatie (Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest). De 
aanpalende taken bijzondere bijstand, minimabeleid, schuldhulpverlening zijn ook zo belegd.

• De werkgeversdienstverlening is belegd bij het WSP, waarin Halte Werk, de BUCH, WNK deelnemen.
• De aanpalende taak uitvoering van de Wsw is belegd bij WNK (voor alle gemeenten). WNK voert 

tevens nieuw beschut plus een deel van de re-integratietrajecten uit voor alle gemeenten.
• Het beleid van BUCH-gemeenten wordt voorbereid en uitgevoerd door de BUCH-werkorganisatie. 

Het beleid van Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk wordt voorbereid door de gemeenten i.s.m. Halte 
Werk en uitgevoerd door Halte Werk. (N.B. Heerhugowaard en Langedijk gaan fuseren.)

• Het gezamenlijke bestuur van de uitvoeringsorganisaties is georganiseerd in drie G.R.’en.
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Huidige wijze van beleggen taken in de regio
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De voornaamste knelpunten in de huidige wijze van beleggen van taken zijn:
• Het beleid, het bestuur en het management zijn relatief complex georganiseerd.
• De complexiteit is met name een knelpunt bij de werktaken. De arbeidsmarkt functioneert nl. in 

belangrijke mate regionaal, waardoor de uitstroom hoger kan zijn bij meer schaal en specialisatie.
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• Toelichting vooraf: bij de financiering van de Participatiewet is sprake van drie budgetten: 
- BUIG-budget, waaruit uitkeringen en loonkostensubsidies worden gefinancierd; 
- gebundeld re-integratiebudget, t.b.v. re-integratietrajecten en begeleiding nieuwe doelgroepen;
- Uitvoeringsbudget, dat versleuteld is in het Gemeentefonds;
- Rijksbijdrage Wsw (formeel onderdeel van het re-integratiebudget).

• In de huidige situatie verschilt de wijze van beleggen van budgetten per uitvoeringsorganisatie: 
- De BUCH-werkorganisatie beheert het BUIG-budget, re-integratiebudget en uitvoeringsbudget en 

legt daarover rechtstreeks verantwoording af aan de besturen van de moedergemeenten.
- Halte Werk beheert alleen haar eigen uitvoeringsbudget; het beheer van het BUIG-budget en het 

re-integratiebudget is belegd bij de moedergemeenten. 
- De Rijksbijdrage Wsw wordt namens de zes deelnemende gemeenten beheerd door WNK.
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De huidige wijze van beleggen van Participatiewetbudgetten
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Het voornaamste knelpunt bij de huidige wijze van beleggen van budgetten is dat de budgetten voor 
het bevorderen van uitstroom niet regionaal integraal aangewend worden. 
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1. Passende dienstverlening
- De toegang is dichtbij en integraal;
- De dienstverlening moet passen bij het doel van de inwoner en biedt waar mogelijk maatwerk.

2. Gerichtheid op samenwerking
- Er moet sprake zijn van een cultuur van effectief samenwerken; 
- De samenwerking tussen professionals wordt gezocht ongeacht gemeentegrenzen.

3. Ruimte voor professionals
- Het handelingsperspectief van de professionals moet versterkt worden (zie ook uitkomsten van de pilots);
- De caseload voor professionals is haalbaar en effectief.

4. Eenvoudige governancestructuur
- Er moet sprake zijn van een eenvoudige governance; 
- Wat simpel kan, simpel organiseren en financieren.

5. Betaalbaarheid in stand houden
- Het uitvoeringsarrangement moet betaalbaar zijn, ook op langere termijn;
- Besparingen zijn geen doel op zich; de omvang van een evt. reorganisatie wordt tot een minimum beperkt.
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Tussenstap: bestuurlijke uitgangspunten voor het scenario
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• Richtingen voor de toekomstige wijze van beleggen van taken:
- De wens bestaat om te komen tot meer lokaal maatwerk. Deze wens wordt breed gedeeld.
- Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Castricum en Heiloo zien substantiële inhoudelijke voordelen 

van het versterken van de regionale samenwerking. Hechtere samenwerking maakt het mogelijk om 
meer tijd en aandacht te geven aan de inwoners en voorbereid te zijn op een steeds grotere en 
complexere taak, met bijbehorende financiële risico’s. 

- De beoogde hechtere samenwerking moet effectief zijn, niet alleen qua wijze van organiseren, 
maar ook qua cultuur van samenwerking. De pilots uit 2019 zijn een stap in deze richting.

• Richtingen voor de toekomstige governance:
- De beleidsvoorbereiding en -uitvoering van Halte Werk is in de huidige situatie relatief complex en 

dient heroverwogen te worden (zie ook de expliciete wens van Heerhugowaard-Langedijk).
- De sturing is met drie uitvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke regeling relatief complex. Er is 

behoefte aan vereenvoudiging. 
- De overheadkosten moeten inzichtelijk worden gemaakt en tot een minimum beperkt worden.
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In welke richtingen wijzen de geformuleerde uitgangspunten?
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Zowel de inhoudelijke als de financiële uitdagingen komen in deze richtingen duidelijk naar voren.
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• Qua inhoud is de Berenschotvisie dat de voordelen van (lokaal, integraal) maatwerk en samenwerking 
gecombineerd kunnen worden. We kijken daarbij voor wie en hoe deze voordelen behaald worden:
- Inhoudelijke voordelen van maatwerk en integraliteit

◦ Gelden vooral bij het ondersteunen van cliënten met meervoudige problematiek.
◦ Deze voordelen kunnen worden gerealiseerd door medewerkers primair proces rondom de 

betreffende inwoner met elkaar te verbinden.
- Inhoudelijke voordelen van samenwerking met focus op het bevorderen van de uitstroom

◦ Gelden bij het bevorderen van uitstroom van alle cliënten: de arbeidsmarkt functioneert regionaal 
en het bevorderen van de uitstroom is gebaat bij specialisatie en schaal.

◦ Deze voordelen kunnen worden behaald door o.a. bestanden te delen t.b.v. betere matches; de 
werkgeversbenadering op te schalen; specialistische kennis en infrastructuur samen te benutten. 
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Nadere duiding van het dilemma maatwerk vs. samenwerking
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Conclusie: maatwerk en samenwerking zijn beide nodig. Er spelen vaak meerdere problemen. Echter, focus 
blijft van essentieel belang om doelen van participatie en uitstroom te realiseren. Je moet dus ‘slim’ integreren: 
bepaalde taken en specialismen opschalen en andere taken juist lokaal verbinden met andere leefgebieden. 
Dit vraagt op het terrein van werk en inkomen in de regio juist weer om verbinding, om de regie te houden.
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Gegeven de uitgangspunten en de duiding, is de vervolgvraag: hoe integreren we taken ‘slim’? Welke taken 
worden opgeschaald en welke worden juist sterker lokaal verbonden? Deze 3 contouren geven daar invulling aan:
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Contouren toekomstige wijze van beleggen van taken
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Klantmanagement inkomen*, bijzondere bijstand, armoedebeleid en schuldhulpverlening worden sterker verbonden 
met andere ondersteuningsvormen in het sociaal domein. Dit vergt het lokaal beleggen van deze taken en het 

bevorderen van contact tussen medewerkers primair proces van deze taken. Dit resulteert in meer maatwerk voor 
inwoners met meervoudige problematiek dan in het huidige arrangement.

Bij klantmanagement werk en het bevorderen van uitstroom naar werk (i.e. het faciliteren van duurzame matches bij 
werkgevers) worden de inhoudelijke voordelen van samenwerking sterker benut. Dit vergt het regionaal beleggen van 

deze taken, nl.: het delen van bestanden; opschalen van de werkgeversbenadering en het opbouwen en delen van 
specialismen. Dit resulteert in een hogere uitstroom naar werk dan in het huidige arrangement.

a

b

Het verder verbinden van de regionale samenwerking bij (i) beleid, bestuur en management, (ii) (een deel van) de 
werkinfrastructuur en (iii) (een deel van) de ondersteunende functies. Op dit punt is meer synergie mogelijk. Dit 

resulteert in lagere overheadkosten dan in het huidige arrangement, specifiek voor beleid, bestuur en management, en 
evt. ook voor bedrijfsvoeringsondersteuning, ICT, huisvesting en overige ondersteuning en infrastructuur.

c

* Incl. begeleiding van klanten die niet kunnen uitstromen naar werk (in sommige gemeenten zorgklanten genoemd).
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• Gegeven de voorgestelde contouren, ligt het voor de hand om: 
- het re-integratiebudget en bijbehorende uitvoeringsbudget te beleggen op regionaal niveau,
- de BUIG-budgetten eveneens te beleggen op regionaal niveau (voorkeur), zodat de re-integratie-

en uitkeringsgelden integraal beheerd kunnen worden (communicerende vaten)
- het beheer van de Wsw-gelden ongewijzigd te laten.

• Ten opzichte van de huidige situatie zijn de voornaamste wijzigingen bij de budgetaanwending:
- het re-integratiebudget en bijbehorende uitvoeringsbudget worden niet langer per gemeente 

aangewend, maar gezamenlijk aangewend gericht op het maximaliseren van de gezamenlijke 
uitstroom, zodat zoveel mogelijk inwoners profiteren van de nieuwe structuur. 

- t.o.v. de huidige situatie brengt het opschalen van werktaken en -budgetten een hogere uitstroom 
en daarmee een besparing op de uitkeringsgelden met zich mee.

- de baten (en evt. incidentele lasten) hiervan worden zo eerlijk mogelijk verdeeld onder de 
deelnemende gemeenten.
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Toekomstige wijze van beleggen van Participatiewetbudgetten
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Let op: budgetbeheer en governancestructuur (zie hierna) moeten in samenhang worden bezien. 
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• Gegeven de contouren en het uitgangspunt van eenvoud, ligt het voor de hand om te komen tot 
meer combinatie van taken met eenduidige bestuurlijke aansturing, beleid en managementaansturing 
waarbij de dienstverleningsprocessen op elkaar afgestemd worden. Daarbij kunt u denken aan de 
onderling samenhangende BUIG-, re-integratie en begeleidingstaken (shared services). 

• Ten opzichte van de huidige situatie zijn de voornaamste wijzigingen bij deze governancestructuur:
- de structuur is eenvoudig en zorgt ervoor dat de samenwerking tussen professionals kan worden 

gezocht ongeacht gemeentegrenzen en dat overheadkosten tot een minimum worden beperkt.
- de medewerkers uit het primair proces behouden zoveel mogelijk dezelfde functie en kunnen op 

dezelfde locaties blijven werken; hooguit de werkprocessen of leidinggevenden veranderen.
- omdat de organisatorische wijzigingen grotendeels beperkt blijven tot de overheadfuncties, worden 

de frictiekosten (de kosten bij de overgang naar een nieuwe structuur) tot een minimum beperkt.
• Een alternatief voor de genoemde structuur dat minder eenvoudig is maar wel de inhoudelijke 

voordelen faciliteert, is één werkorganisatie waarin alleen de werktaken regionaal belegd worden.
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De toekomstige governancestructuur
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N.B. de organisatorische en juridische vorm behoeft in dit (contouren)stadium nog geen uitwerking.
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Bijlage
Opdrachtformulering (inhoud en proces), coronascenario’s, 
detailinformatie over wijze van beleggen van werktaken en 
governance


