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De Participatiewet is ingevoerd in 2015. Een van 
de doelen is om niet meer te kijken wat mensen 
niet meer kunnen, maar om te kijken wat mensen 
nog wel kunnen. Daarom beschikken gemeenten 
over het instrument ‘loonkostensubsidie’ (LKS). 
Met behulp daarvan kan iedereen aan de slag en 
kunnen zijn of haar talenten volledig worden benut. 
Ook als sprake is van een beperkte loonwaarde 
(de productiecapaciteit is lager dan het wettelijk 
minimumloon).

Inleiding 
Gemeenten hebben een wettelijke taak. Ze worden gefinan-

cierd via het bijstandsbudget (voorheen ook wel inkomensdeel 

of BUIG-budget genoemd), het re-integratiebudget en via de 

algemene uitkering in het gemeentefonds. Het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wilde de gemeen-

ten financieel stimuleren om zo veel mogelijk mensen aan 

de slag te krijgen, zo nodig met een LKS. Maar wat gebeurt er 

als mensen met een LKS aan de slag worden geholpen? Leidt 

de bespaarde uitkering daadwerkelijk tot een besparing voor 

de gemeente? Of wordt de besparing afgeroomd door een 

verlaging van het budget in de toekomst? En hoe verhouden 

de kosten zich tot de besparingen? Moeten er uiteindelijk niet 

meer kosten gemaakt worden dan er aan besparingen wordt 

gerealiseerd? Deze en andere vragen worden in deze brochure 

aan de orde gesteld. Cedris vroeg aan Berenschot om hieraan 

uitwerking te geven. 

Eerst gaan we na wat de financiële uitgangspunten zijn die ten 

grondslag liggen aan de inzet van LKS volgens Participatiewet1. 

Vervolgens kijken we wat er bij de gemeente op de begroting 

gebeurt bij inzet van de LKS. Daarna bekijken we de gevolgen 

voor (werk)bedrijven. En ten slotte voor de medewerker zelf. 

Andere effecten, zoals sociaal-maatschappelijke effecten, en 

indirecte effecten op de begroting, zoals besparingen op de 

zorgkosten en bij veiligheid, laten we buiten beschouwing. 

1 In het regeerakkoord 2017 is aangekondigd het instrument van 
LKS in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot 
loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk 
minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van de 
persoon in kwestie. De gemeente vult afhankelijk van de gemeen-
telijke inkomensvoorziening waarvan de betrokkene gebruikmaakt, 
het inkomen aan. Deze brochure gaat alleen in op het bestaande 
instrument van LKS. 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

Algemeen: de businesscase van de 
Participatiewet
Door de Participatiewet is de toegang tot de Wsw stopgezet. De 

Wajong is alleen nog toegankelijk voor mensen met een volle-

dige en duurzame arbeidsbeperking. Alle nieuwe doelgroepen 

met een beperking, die nog aan de slag kunnen, vallen onder 

de Participatiewet. 

De doelgroep waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, 

ontwikkelt zich volgens het patroon in de volgende grafiek. 

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de bijstand 

(groen). Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Wsw. Door het stoppen van de instroom, 

neemt het aantal Wsw’ers geleidelijk af (oranje). Tegelijker-

tijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor het creëren van 

nieuw-beschutwerkplekken. Het aantal ontwikkelt zich grosso 

modo volgens de formule drie (Wsw’ers) eruit, één nieuw-be-

schutter erin (blauw). Daarbovenop hebben gemeenten de 

verantwoordelijkheid om mensen met een beperking die met 

ondersteuning bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, te 

helpen (geel en rood). 

In de beschikbare financiële middelen voor gemeenten is 

met deze ontwikkelingen als volgt rekening gehouden: het 

beschikbare geld voor de Wsw wordt steeds minder. Tegelij-

kertijd krijgen gemeenten elk jaar meer geld voor het aan de 

slag helpen van de doelgroep nieuw-beschut en de doelgroep 

begeleiding-regulier.

Los van de opdracht en in de meeste gevallen de intrinsieke 

wens die gemeenten hebben om ondersteuning te bieden 

aan de nieuwe doelgroepen, moeten gemeenten de aantallen 

realiseren (een zeker basisniveau) om binnen de budgettaire 

kaders te blijven. Het systeem is erop gericht dat gemeenten 

die sneller lopen dan gemiddeld (meer mensen vanuit de 

uitkering al dan niet met een LKS aan de slag weten te krijgen) 

een financiële besparing realiseren. Gemeenten die minder 

snel gaan dan gemiddeld (minder mensen aan de slag weten te 

helpen, al dan niet met LKS), realiseren een tekort. 



In deze brochure onderzoeken we vooral wat het effect is op 

de bijstandsuitgaven van de inzet van LKS. Er is ook een door 

Berenschot, in opdracht van Cedris, ontwikkelde rekentool 

beschikbaar die de effecten in verschillende situaties berekent. 

Elke gemeente kan hiermee aan de slag en met behulp van de 

rekentool nagaan wat in de specifieke gemeentelijke situatie de 

financiële gevolgen zijn van verschillende strategieën. 

Gemeente
De financiële gevolgen voor de gemeente van het inzetten van 

mensen met een LKS bij bedrijven laten we zien in de volgende 

figuur. We gaan uit van een gemeente met ruim 100.000 

inwoners en iemand in de bijstand, met 55% loonwaarde die 

voor 28 uur per week aan de slag gaat. 

Gemeente x Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

a. Te betalen LKS aan werkgever € 7.861 € 7.861 € 7.861

b. Bespaarde uitkering € 15.500 € 15.500 € 15.500

c. Doorwerking bijstandsbudget € - € - 45 € - 45

d. Resultaat inkomensdeel (b+c-a) € 7.639 € 7.639 € 7.594

e. Begeleidingsvergoeding mogelijk te 
dekken uit re-integratiebudget

€  5.500 € 5.500 € 5.500

f. Bonus nieuw-beschut € - € - € -

Toelichting
a. Te betalen LKS aan werkgever. 

Gemeenten kunnen de LKS inzetten voor iedereen die op zoek is naar werk, 

maar niet in staat is zelfstandig het volledige wettelijk minimumloon te 

verdienen. Het kan zowel gaan om mensen in de bijstand als om niet-

uitkerings gerechtigden (nuggers). 

In het vorenstaande gestileerde voorbeeld gaan we ervan uit dat iemand 

vanuit de uitkering met een LKS bij een werkgever aan de slag wordt gehol-

pen. De werkgever betaalt aan betrokkene het minimumloon en de gemeente 

betaalt aan de werkgever een LKS. 

De LKS wordt berekend door het tekort aan loonwaarde (100% minus 55%) 

te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumloon, vermeerderd met de 

werkgeverslasten. Voor de werkgeverslasten wordt een voorgeschreven 

percentage van 23% gehanteerd. Als betrokkene 28 uur per week aan de slag 

gaat, bedraagt de LKS circa € 7.861 per jaar. 

Let op dat we er in jaar 1 al van uitgaan dat de kandidaten het gehele jaar 

aan de slag gaan. Als betrokkenen niet meteen op 1 januari aan de slag gaan, 

dan gaan de kosten en besparingen in jaar 1 naar rato omlaag. 

b. Bespaarde uitkering.

De kandidaat gaat aan de slag en ontvangt van de werk gever het wettelijk 

minimumloon. Bij 28 uur per week is het loon voldoende om volledig uit 

de uitkering te komen. De uitkeringskosten waren voor de gemeente circa 

€15.500 per jaar. Deze uitgaven komen dus te vervallen. 

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de huishoudsituatie (zie ook 

hierna). Een echtpaar ontvangt bijvoorbeeld een hogere uitkering dan een 

alleenstaande jongere. Dat betekent dat de potentiële besparingen op de 

uitkering ook afhankelijk zijn van de huishoudsituatie. Mensen met een hoge 

uitkering realiseren dus een hogere besparing op de uitkeringen als zij aan de 

slag gaan dan mensen met een lage uitkering. 

Gemeenten kunnen ook nuggers aan de slag helpen met een LKS. Dan 

ontstaat er niet direct een bespaarde uitkering. Echter, het is wel mogelijk dat 

de kandidaat op de kortere of de langere termijn anders wel recht zou krijgen 

op een uitkering. In dat geval wordt een mogelijke uitkering in de toekomst 

voorkomen. Dat moet in de afweging worden meegenomen. Hierbij kunnen 

ook de kosten die mogelijk elders gemaakt worden (onder andere Wmo) 

betrokken worden. Voor de eenvoud van het model, zijn deze in de rekentool 

niet opgenomen.

c. Doorwerking bijstandsbudget.

Gemeenten ontvangen voor het betalen van bijstand en de LKS het zoge-

naamde bijstandsbudget. Het saldo van de betaalde LKS en de bespaarde 

uitkering werkt door in het budget dat gemeenten ontvangen. De mate 

waarin het saldo doorwerkt is afhankelijk van de gemeentegrootte. De 

doorwerking voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners is relatief 

beperkt. Bij gemeenten met minder dan 15.000 inwoners is sprake van een 

besparing voor twee jaar. Daarna wordt deze besparing afgeroomd van het 

bijstandsbudget (100% doorwerking na twee jaar). Bij de overige gemeenten 

is sprake van gedeeltelijke afroming2.

d. Resultaat inkomensdeel (b+c-a).

Het totaal financieel effect voor de gemeente noemen we het ‘resultaat inko-

mensdeel’. Dat is de som van de kosten aan LKS, de bespaarde bijstandsuit-

kering en de door werking in het bijstandsbudget. In dit voorbeeld bespaart de 

gemeente dus in totaal € 7594 op het bijstandsbudget door de kandidaat met 

55% loonwaarde voor 28 uur per week met een LKS aan de slag te helpen. 

2 Er is ook doorwerking via aanpassing van het macrobudget. Ver-
anderingen in de bijstandsuitgaven werken een-op-een door in het 
macrobudget voor het eerstkomende jaar. Deze doorwerking geldt 
voor alle gemeenten, ongeacht de grootte. 



e. Begeleidingsvergoeding, mogelijk te betalen uit re-integratiebudget.

Tot slot worden kosten gemaakt voor de plaatsing en de begeleiding van 

de werknemer. Vaak wordt er jobcoaching ingezet. Ook het zoeken van een 

baan en de bemiddeling kosten geld. Gemeenten kunnen deze kosten betalen 

vanuit het re-integratiebudget dat het Ministerie van SZW beschikbaar stelt. 

Maar de kosten kunnen ook uit andere budgetten worden betaald. Als het 

re-integratiebudget bijvoorbeeld ontoereikend is, kan financiering plaatsvin-

den vanuit gerealiseerde besparingen op het inkomensdeel. Gemiddeld houdt 

het Ministerie van SZW in het re-integratiebudget rekening met € 4.000 

voor iedereen die met begeleiding aan de slag kan bij reguliere werkgevers. 

Voor iedereen op een (nieuw-)beschutwerkplek gaat het ministerie uit van 

€ 8.500. Het (gewogen) gemiddelde van deze bedragen is € 5500. In de tool 

zijn er drie opties: € 4.000, € 8.500, en € 5.500 per jaar voor iedereen met een 

arbeidsbeperking die aan de slag is. In het voorbeeld hiervoor gaan we uit 

van € 5.500. Als het re-integratiebudget niet toereikend is, moeten andere 

bronnen worden aangesproken. Het is ook mogelijk om een businesscase 

op te stellen waarin de re-integratiekosten vanuit de besparingen op het 

bijstandsbudget worden gefinancierd. 

f. Bonus beschut werk.

De bonus beschut werk wordt uitgekeerd in de jaren 2017-2020 over de gere-

aliseerde beschutwerkplekken in de jaren 2015-2019. Gemeenten ontvangen 

achteraf op basis van daadwerkelijk gerealiseerde beschutwerkplekken maxi-

maal € 3.000 extra per gerealiseerde beschutwerkplek. Of een bonus wordt 

uitgekeerd wordt als volgt vastgesteld: UWV maakt een koppeling tussen 

de persoon met een positief advies beschut werk en de polisadministratie. 

Als sprake is van ten minste één verloond uur, dan is er een gerealiseerde 

beschutwerkplek en wordt de bonus uitgekeerd. 

In het vorenstaande voorbeeld gaan we ervan uit dat betrokkenen geen 

indicatie beschut hebben. De gemeente ontvangt in dat geval geen bonus. Als 

de gebruiker in de tool aangeeft dat het gaat om nieuw-beschutters, wordt 

aangegeven welk bedrag wordt ontvangen. 

Aandachtspunten
 • We presenteren in dit voorbeeld de directe financiële 

gevolgen op de korte termijn. Op de langere termijn 

zien deze er mogelijk anders uit. Met name als het 

LKS-instrument wordt ingezet als onderdeel van een 

breed instrumentarium gericht op een zo laag mogelijke 

bijstandsafhankelijkheid. Als de baan met LKS wordt 

ingezet als opstap naar een volledig reguliere baan of een 

baan met een lagere te betalen LKS, zijn de besparingen 

op termijn groter dan we hiervoor laten zien. Immers, op 

termijn vervallen ook (geheel of gedeeltelijk) de LKS en de 

te betalen begeleidingsvergoeding. 

 • Er is ook een effect op de uitvoeringskosten van de 

Participatiewet. Er hoeft namelijk geen uitkering meer te 

worden betaald. Maar de gemeente betaalt wel de LKS. 

Middelen voor de uitvoering zitten in het gemeentefonds. 

Het gemeentefonds is kostengeoriënteerd. Dat betekent 

dat de Rijksoverheid ernaar streeft dat de middelen in 

het gemeentefonds aansluiten bij de gemaakte kosten. 

We gaan er daarom van uit dat de verandering in 

de uitvoeringskosten leidt tot een overeenkomstige 

verandering in het gemeentefonds. Daardoor hebben 

veranderingen in de uitvoeringskosten per saldo geen effect 

op de gemeentebegroting. 

 • Gemeenten ontvangen voor de begeleiding middelen in het 

re-integratiebudget. Het re-integratiebudget is een jaarlijks 

vast bedrag. Dat bedrag is niet oneindig. Bij plaatsing van 

grote aantallen met een LKS, kan het re-integratiebudget 

worden overschreden. In dat geval moet andere bronnen 

worden aangesproken, zoals het cluster Inkomen en 

Participatie in het Gemeentefonds. Ook kan gestuurd 

worden op (extra) besparingen op het bijstandsbudget, die 

vervolgens worden ingezet voor (meer) re-integratie. 



Werkgevers
De financiële gevolgen voor de werkgevers hebben we uit-

gewerkt in het volgende overzicht. 

Werkgever Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

a. Te betalen loonkosten €  17.468 € 17.468 € 17.468

b. Ontvangen LKS van gemeente € 7.861 € 7.861 € 7.861

c. Ontvangen lage-inkomens-
vergoeding 

€ 1.471 € 1.471 € 1.471

d. Te verzilveren loonwaarde (a-b-c) € 8.137 € 8.137 € 8.137

e. Ontvangen vergoeding voor begelei-
ding en eventueel beschutbonus

€ 5.500 € 5.500 €  5.500

f. Bespaarde kosten door 
bezetten sw-plek

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting
a. Te betalen loonkosten.

De werkzoekende treedt bij het de werkgever in dienst en ontvangt jaarlijks 

het wettelijk minimumloon. De loonkosten bestaan uit het te betalen mini-

mumloon bij 28 uur per week en de werkgeverslasten. In dit voorbeeld gaat 

het om € 17.468 per jaar. 

b. Ontvangen LKS van gemeente.

Conform de loonwaarde van de medewerker ontvangt de werkgever een LKS 

van de gemeente. We zagen hiervoor dat het bij een loonwaarde van 55% 

gaat om circa € 7.861 per jaar. 

c. Ontvangen lage-inkomensvergoeding (LIV).

Voor het in dienstnemen van betrokkene ontvangt de werk gever onder 

voorwaarden ook de LIV van de Rijks overheid. In dit voorbeeld gaan we uit 

van € 1.471.

d. Te verzilveren loonwaarde (a-b-c).

Per saldo blijft de te verzilveren loonwaarde over. Dat is het bedrag aan 

productiewaarde dat de werkgever moet realiseren om de totale loonkosten 

te financieren. Het gaat in dit voorbeeld om € 8.137 per jaar. 

e. Ontvangen vergoeding voor begeleiding en eventueel 

beschut bonus.

De werkgever maakt kosten voor begeleiding van betrokkene. De kosten 

worden vergoed door de gemeente. De gemeente ontvangt daarvoor het 

re-integratiebudget. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de begeleiding 

zelf te organiseren en die aan de werkgever aan te bieden in natura. 

Omdat de kosten van de doelgroep beschut vaak hoger zijn dan in het inko-

mensdeel en in het re-integratiebudget beschikbaar zijn, heeft het Ministerie 

van SZW de € 3.000-bonus beschikbaar gesteld. Als in de tool de financiële 

consequentie van een nieuw-beschutter worden berekend, laat de tool in 

deze regel het totaal van re-integratiekosten en de bonus zien. 

f. Bespaarde kosten door bezetten sw-plek.

Indien de inzet van mensen met een uitkering plaatsvindt op de vrijkomende 

infrastructuur van een voormalig sw-bedrijf (als gevolg van de daling van het 

aantal Wsw’ers), worden transitie-/krimpkosten voorkomen. In het verleden 

heeft Cedris daar onderzoek naar gedaan. Op basis daarvan gaan we er in 

de tool van uit dat voor elke vrijvallende werkplek – als deze niet wordt 

opgevuld – € 1.000 transitiekosten moet worden betaald. Als de plek wel 

wordt opgevuld, worden kosten van € 1.000 voorkomen. De tool biedt de 

mogelijkheid om aan te geven dat de kandidaten op een vrijvallende sw-plek 

komen. In het voorbeeld hiervoor heeft de gebruiker aangegeven dat er geen 

vrijvallende wordt bezet. 

Aandachtspunt 
Afhankelijk van de prestaties die door de werkgever worden 

geleverd ontstaat er een positief of negatief saldo op de 

begroting. Als het gaat om een (werk)bedrijf in eigendom 

van de gemeente, gaat dat bedrag op de kortere of de langere 

termijn terug naar de gemeente(begroting). Als het gaat om 

een externe werkgever, dan komt het bedrag niet terug naar de 

gemeente en blijft het bij de werkgever c.q. eigenaar van het 

bedrijf. 



Wat betekent dit voor de werknemer? 
Als mensen vanuit de bijstand aan de slag gaan, vervalt de 

uitkering. Daar komt salaris voor in de plaats. De vraag is wat 

dat betekent voor de inkomenspositie. 

a. Netto-uitkering voor plaatsing € 11.792

b. Netto besteedbaar inkomen na plaatsing € 12.839

c. Netto-inkomenseffect (b-a) € 1.047

In de tabel hiervoor staan jaarbedragen. De uitkering 

is gebaseerd op het sociaal minimum. Dat wijkt af van 

het wettelijk minimumloon. Voor een alleenstaande en 

alleenstaande ouders is de uitkering gelijk aan 70% van het 

wettelijk minimumloon. Voor een echtpaar is de uitkering 

gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast 

gaat de uitkering omlaag als huishoudkosten gedeeld kunnen 

worden met anderen (de kostendelersnorm). 

De vraag wat het verschil is tussen het bedrag dat iemand 

ontving in de bijstand en het bedrag dat iemand krijgt als hij/

zij aan de slag is, hangt ten eerste af van de huishoudsituatie 

waarop de uitkering is gebaseerd. Ten tweede hangt het af 

van het aantal uren dat er per week gewerkt wordt, waarop 

het salaris is gebaseerd. Met name het aantal uren is voor de 

gemeente een te beïnvloeden sturingsvariabele. Dus: hoe meer 

uur iemand per week gaat werken, hoe meer nettosalaris hij/

zij overhoudt. Daar staat wel tegenover dat de uitgaven voor 

de gemeente en het (werk)bedrijf omhoog gaan. Immers, de 

werkgever betaalt een hoger salaris en hogere werkgeverslasten. 

Daartegenover staat een hogere loonkostensubsidie. De netto-

effecten op de begroting moeten van geval tot geval worden 

berekend. 

 

Aan de andere kant: als iemand minder uur per week gaat 

werken, gaat het salaris omlaag. Als er dusdanig weinig uren 

wordt gewerkt dat het nettoloon lager wordt dan de uitkering 

waar hij/zij anders recht op zou hebben, wordt het verschil als 

aanvullende uitkering aangevuld door de gemeente. Naast LKS 

betaalt de gemeente aan betrokkene dus ook een aanvullende 

uitkering. 

In het voorbeeld hiervoor kan berekend worden dat als er 

sprake is van een bruto-uitkering van € 15.500 de uitkerings-

ontvanger circa € 11.792 per jaar netto te besteden heeft. In 

het hiervoor geschetste voorbeeld heeft de werknemer jaarlijks 

netto circa € 12.839 te besteden. Met andere woorden, hij/zij 

realiseert door aan de slag te gaan een inkomensverbetering 

van netto € 1.047 per jaar. 

Als hij/zij meer (dan 28) uur per week gaat werken, neemt het 

netto-inkomenseffect toe. Als hij/zij minder gaat werken, gaat 

het netto-effect omlaag. Het break-evenpoint is afhankelijk 

van de hoogte van de uitkering, cao-afspraken in de betref-

fende sector en dergelijke, maar ligt in dit geval bij 25 tot 27 

uur. Met andere woorden: in dat geval gaat hij/zij er netto 

niet meer op vooruit als hij/zij gaat werken. De kosten voor 

LKS en uitkering zijn in dat geval voor de gemeente het laagst. 

Wel blijft deze persoon doorgaans afhankelijk van aanvullend 

minima of armoedebeleid. 



Voorbeeld van een mogelijke businesscase
Tot slot laten we een mogelijke businesscase zien voor het aan 

de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Deze 

businesscase stellen we op met behulp van de tool. 

We gaan uit van dezelfde gemeente als hiervoor. We laten in 

de volgende tabel de verschillende groepen zien die aan de slag 

worden geholpen. We presenteren de structurele effecten op 

het inkomensdeel. We helpen alle mensen voor gemiddeld 28 

uur per week aan de slag. De uitkomsten staan in de tabel.

Wel/geen nugger Wel Wel Geen Geen Totaal

Loonwaarde 55% 30% 30% 55% 49%

Aantal 20 10 10 40 80

Te betalen LKS aan werkgever € 157.212 € 122.276 € 122.276 € 314.423 € 716.187

Bespaarde uitkering € - € - € 155.000 € 620.000 € 775.000

Doorwerking bijstandsbudget € 925 € 719 € -193 € - 1.798 € - 346

Resultaat inkomensdeel € - 156.287 € -121.556 € 32.532 € 303.779 € 58.467

We zien dat we in dit voorbeeld twintig nuggers met een loon-

waarde van 55% aan de slag helpen, tien nuggers met een 

loon waarde van 30% (nieuw-beschutters), tien mensen vanuit 

de uitkering met een loonwaarde van 30% (nieuw beschutters) en 

veertig mensen vanuit de uitkering met een loonwaarde van 55%.

We zien dat sommige groepen een tekort realiseren op het 

inkomensdeel (de nuggers). Dat komt omdat er een LKS 

wordt betaald, terwijl daar geen bespaarde uitkering tegenover 

staat. De mensen die vanuit een bijstandsuitkering aan de slag 

gaan realiseren per saldo allemaal een positief saldo op het 

inkomensdeel.

We zien dat het totaal aan LKS bijna gelijk is aan het totaal 

aan bespaarde uitkeringen. Per saldo realiseert de gemeente 

een kleine besparing van € 58.467. We gaan er in dit voor-

beeld van uit dat de begeleidingskostenkosten vanuit het 

re-integratie budget worden betaald. 

Martin Heekelaar 

Senior managing consultant bij Berenchot 

m.heekelaar@berenschot.nl 

06 - 2315 2767



Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadvies-
bureau met 325 medewerkers wereldwijd. Al bijna 
80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de 
publieke en private sector met slimme en nieuwe 
inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. 
Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds 
opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 
adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze 
individuen die allen dezelfde passie delen: 
organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in 
werkbare constructies. Door ons brede werkterrein 
en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers 
ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En 
zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle 
aspecten van een vraagstuk aan te pakken.
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