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RIJK LOKAAL BESTUUR

Transitie

De kern

Van claimcultuur naar 
participatiemaatschappij

Wettelijk kader

Gedragsverandering

Voer nieuwe wet uit

Efficiënt en effectief 
(= minder budget)

Rechtmatige uitvoering

• Nog geen integraliteit (soms wel Wmo en Jeugd 
samen, maar zonder P-wet);

• Veel partijen in de keten en complexe wetgeving
• Wisselende samenwerkingsverbanden
• Nieuw beleid op bestaande structuren; houdbaar?
• Rol van de Raad nog onderbelicht

√

!?

• Soms nog sprake van institutiedenken
• (Grote) financiële tekorten
• Redeneren vanuit budgetten, subsidies en indicaties 

i.p.v. in oplossingen en prestaties
• Weinig oog voor bedrijfsvoering
• ……….

Achter-
grond



Aanleiding

Wsw P-Wet

Individueel
(Payroll)

Individueel Publieke 
sector

Groepsdeta
Deta individueel 

??

Individueel 
Marktsector

Eigen productie
(= hetzij eigen producten, 
hetzij werk uit de markt 

halen)

Detacheringen

Per bedrijf 
maatwerkaf-

spraken

Teruggerekende 
loonwaarde 

gemiddeld ca. 
28%

Verloning via 
payroll onder 

verrekening LKS 
o.b.v. 

berekende LW

Intern
(= eigen productie)

Groepsdetachering

Mensen brengen naar werk

Werk halen voor mensen

Conclusie: voor dezelfde kwaliteiten verschillende 
tarieven. Dekkend voor vastgestelde loonwaarde? 

→ zoektocht; wel twijfel

Begeleid werken
(subsidie gebaseerd op?)

Achter-
grond



Participatiewet: werking van het model
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TOEGANG
ARBEIDSONT-

WIKKELING
WERKGEVERS-

DIENSTVERLENING

VRAAG

VRAAG

VRAAG

Geeft input in termen van competenties en ontwikkel-
potentie geredeneerd vanuit de vraag van werkgevers

INWONERS

INWONERS

INWONERS

Taken:
• Toets op 

competenties
• LW-indicatie
• Onafhankelijke 

opdracht

Taken:
• Voert opdracht uit
• Realiseren 

uitstroom
• Realiseren LW
• Inclusief

Taken:
• Haalt vraag op uit 

de markt
• Zorgt voor plaatsing
• Regelt 

arrangementen

IN DOOR UIT

Achter-
grond
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Direct bemiddelbaar

Arbeidsondersteuning

Maatschappelijke taken

Arbeidsmarkt

Maatschappij

Arbeidsmatige dagbesteding | beschut?

Arbeidsmatige dagbesteding | beschut?

Spanningen?

Gesubsidieerde
instellingen

Overig publiek 
domein

Bedrijfsleven

Gemeenten

Beschut (binnen?)

Vrijwilligerswerk

Verenigingen

Etc.

Achter-
grond



20% Arbeidsmatige 
dagbesteding

Beschut

LKS

LKS
RI-traject

RI-traject

Eigen kracht    /    Handhaven

L

O

O

N

W

A

A

R

D

E

BEGELEIDINGSINTENSITEIT LAAGHOOGDagbesteding

30%

50%

100%

80%

w.o. de 
Wsw-

doelgroep

Participatiewet: inzicht in doelgroepen
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DB: geen traject

Legenda:
DB = direct bemiddelbaar
RI = re-integratie
LKS = Loonkostensubsidie

Achter-
grond
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Gebrek aan loonwaarde
t.o.v. WML

kosten Wsw-CAO”
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Begeleidingskosten 
doelgroep

Wsw-
doelgroep

“Nieuwe” 
doelgroep

O
p

b
o

u
w

 su
b

sid
ie

Participatiewet: inzicht in doelgroepen

N.V.T.

Achter-
grond
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Opslag winst 
en risico

Directe kosten

Opslag 
indirecte 

kosten
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Loonwaarde

Opbrengst 
verkopen

- / -

Toerekenbare 
kosten

= /=

(“toevallige”)
Loonwaarde

KOSTENTOEREKENING
“SOLL”

KOSTENTOEREKENING
“IST”

Lo
o

n
w

aard
e is re

su
ltan

te
Als de prijs in de 
markt lager ligt, dan 
oorzaken zoeken in:
• Efficiëntie 

bedrijfsvoering
• Commercieel 

proces

Loonwaarde is een 
resultante van het al 
dan niet efficiënte 
bedrijfs- en/of 
commerciële proces.

Uitgelicht: loonwaarde Wsw?

Achter-
grond
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Wsw: van product centraal… 

Achter-
grond
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Wsw: … naar mens centraal

Achter-
grond



Ons project!

• Meer inzicht in de besteding van middelen voor werk, inkomen en 
begeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

• Kostprijsmodel? → Allocatiemodel op basis van kostprijzen

Sluit naadloos aan op actualiteit (behoefte aan inzicht kostprijs | 
begeleiding | detacheringsfaciliteit)
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Achter-
grond



5 hoofdthema’s

• Kostprijs arbeid (zie verdieping hierna)

• Kostprijs begeleiding (idem)

• Bestuurlijke context

• Positie werkgevers

• Maatschappelijke effecten (studenten Avans)

16

Achter-
grond



Uitgelicht 1:
Kostprijs arbeid
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Loonkosten o.b.v. vastgestelde loonwaarde

Opslag vakantiegeld en sociale lasten
Optioneel: verrekening fiscale voordelen

Opslagen voor (optioneel):

Winstopslag niet meegenomen

• Vakantie
• Feestdagen
• Overhead 

Elementen kostprijs arbeid

• Leegloop
• Ziekte
• Overig indirect 

Kostprijs 
arbeid



Tariefanalyse
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1,00€        2,00€        3,00€        4,00€        5,00€        6,00€        7,00€        8,00€        9,00€        10,00€     11,00€     12,00€     13,00€     14,00€     15,00€     

- Bruto tarief per uur
- Inclusief werkgeverslast
- Inclusief opslag werkgeverstaak
- Exclusief begeleiding
- Exclusief LIV ( € 0,51 of € 1,01 per uur)
- Exclusief LKV (€ 1,01 of € 3,05 per uur)

Kostprijs 
arbeid



Prijselasticiteit

Huidige
Prijs-

stelling

Prijs
lage 

lonen
landen

Ideale 
prijs-

stelling

Kan de kostprijs naar 
beneden via efficiency 
c.a.?Prijs kan ‘ongestraft’ 

omhoog

Externe prijsstelling Interne bedrijfsvoering

Kwaliteit| MVO om 
productie te behouden

Prijs
studenten 

| thuis-
werkers | 

zzp’ers

Kostprijs 
arbeid
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Arbeidsmarkt: Maatschappelijke taken

Arbeid:
“Alle lichamelijke en geestelijke inspanning van mensen die beschikbaar is om in het productieproces te worden 
ingeschakeld. Arbeid is daarbij gericht op het verdienen van een inkomen (betaald werk, betaalde baan).” 
(In NL: minimaal WML)

Wat te doen met?

• Regulier
• Payroll
• Detacheren
• Intern?
• Beschut?

• Intern-niet-rendabel
• Beschut-niet-rendabel
• Re-integratietraject
• Opleidingen

• Vrijwilligerswerk
• Mantelzorg 
• Thuisonderwijs
• …..

WML moet in de kostprijs van 
hetzij het uurloon, hetzij het 
product minimaal terugverdiend 
kunnen worden. 

Activiteiten waaraan geen 
volledig WML toegerekend kan 
worden. (Arbeidsmatige) 
dagbesteding?

Aan de werkzaamheden kan geen 
loon toegerekend worden; is ook 
maatschappelijk aanvaard.

Kostprijs 
arbeid



Algemeen beeld

• LW SW schommelt gemiddeld rond de ondergrens van de P-wet

• Aantal PMC’s scoort hoger

• Echter: geen relatie met gemeten loonwaarde (!)

• Algemeen beeld directies: loonwaarde zou gemiddeld ca. 50% moeten zijn.

• Vragen:

• Is SW in de huidige vorm in staat doelen uit de P-wet te realiseren?

• Hoe geven gemeenten invulling aan de P-wet?

• Wat is de wisselwerking tussen beide?

• Hoe kijkt het bedrijfsleven naar deze ontwikkelingen?

22

Kostprijs 
arbeid



Rekentool 

• O.b.v. info uit project

• Eerste aanzet; gezamenlijke doorontwikkeling wenselijk zo niet 
noodzakelijk

• Kostendekkend voor exploitatie

• Ontwikkelkosten gefinancierd door I-Gak in dit project

• Tarief: € 250 op jaarbasis

• Ondergrens: 50 deelnemers

23

Kostprijs 
arbeid



Website
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Kostprijs 
arbeid

pdetarekentool

https://www.pdetarekentool.nl/


Uitgelicht 2:
Kostprijs 
begeleiding



Componenten kostprijs begeleiding

Directe kosten

Werkplek-
aanpassing

Begeleiding 
werknemer

Begeleiding 
werkgever

Begeleiding 
thuissituatie*

*) Dit zou best wel eens beperkt kunnen zijn en niet meer dan een
verwijsfunctie zijn naar bv Wmo | Jeugd | SHV | o.i.d..

Opslagen
Directievoering

Overhead
Opleidingen | 
overleg |ziek

Kostprijs 
begeleiding
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Ontwikkeling

Tijd

Werkplek 1 Werkplek 2 (e.v.)

Tijdlijn begeleiding

Vormen van begeleiding:
• Licht
• Gemiddeld
• Zwaar

Verstoringen:
❖ Verandering op de 

werkplek
❖ Persoonlijke 

omstandigheden
❖ Ziek

Stabiel

Stabiele
groei

Inleer-
Fase

Intake |
Assessment

Inleer-
Fase

Stabiele
Groei

Stabiel

Uitval |
Terugval

Kostprijs 
begeleiding

27



Welke begeleiding?

Goed 
werkgeverschap

Ondersteuning bij:
• Jeugdproblematiek
• Leefsituatie
• Schuldproblematiek
• …….

Welzijnswerk 
c.a.

Toegang

Jeugdzorg

Wmo-zorg

De drie decentralisaties vanuit gemeenteperspectief

Maatschappelijke 
ontwikkeling

Inkomens-
voorzieningen 

(incl. SHV)

Arbeidsmatige 
dagbesteding

Beschut

LKS - stabiel

LKS - groei

Bemiddelbaar      
regulier

Beschikbaar  
werk

Arbeids-
ontwikkeling c.a.

Begeleiding
(uiteraard wel 
signaal en 
doorverwijzen) 

≠

Extra bege-
leiding doelgroep≠

Kostprijs 
begeleiding



Dit alles in een matrix
Begeleidingsmatrix

Fasering

Aard van de begeleiding

Licht Gemiddeld Zwaar

ZV MV ZV MV ZV MV

Assessment

Ontwikkelfase

Stabiele fase

Uitval

Inschatting maken van de verdeling van de totale 
populatie van het aantal personen (fte) per ‘cel’.

Veronderstelling:
Inzet reguliere consulent; 
minder dan gemiddelde 
ureninzet benodigd.

Veronderstelling:
Inzet reguliere consulent, 
gemiddelde ureninzet 
benodigd.

Veronderstelling: 
Inzet van duurdere 
consulenten; meer dan 
gemiddelde ureninzet 
benodigd.

ZV = Zonder Verstoring
MV = Met Verstoring

Kostprijs 
begeleiding
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Financiering vs. uitvoering

Pl 
*
Ql

Pm
* 

Qm

Pz 
*
Qz

= Budget begeleiding

∑≡ • Individuele afspraken
• Groep vs. individueel
• LVG | NAH | Psychisch | etc.
• ………

Ruimte voor de professional!

Maar: 

Binnen de (financiële) kaders!

Besteding begeleiding

Kostprijs 
begeleiding
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Stand van zaken thema’s

• Doel: zicht krijgen op normering begeleiding

• Lastig en weerbarstig:
• Diversiteit aan begeleiding(sbehoefte)

• Financiering vs. uitvoering

• Diverse fasen van ontwikkeling

• Diversiteit aan problematiek

31

Kostprijsmodel begeleiding

Kostprijs 
begeleiding



Onderzoek begeleiding

• Op basis van werklijst Coronel Instituut, aangevuld met kenmerken

• Verdeling over pilotorganisaties en PMC’s

• Verdeling over loonwaardecategorieën

• Géén statistische uitspraken mogelijk

32

Kostprijs 
begeleiding



Overzicht deelwaarnemingen
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Kostprijs 
begeleiding



Gemiddelde ureninzet begeleiding

34

Kostprijs 
begeleiding



Gemiddelde prijs voor begeleiding
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Categorie Aantal Inzet (uur) Tarief Bedrag

Hoog 49 82 € 85 € 7.000

Midden 70 50 € 85 € 4.250

Laag 82 19 € 85 € 1.600

Gemiddeld (gewogen) 201 45 € 85 € 3.850

Werkplekaanpassing c.a. €    650

Totaal gemiddeld tarief € 4.500

Kostprijs 
begeleiding



Verdeling problematieken in deelwaarneming
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Kostprijs 
begeleiding



Belangrijke belemmerende factoren
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Kostprijs 
begeleiding



Overige bevindingen

• Niet of nauwelijks afstemming tussen begeleiding bij werk en 
begeleiding op andere leefgebieden.

• Weinig registratie over aard, omvang en aanleiding begeleiding.

• Grote spreiding ureninzet voor begeleiding.

• Gemiddelde inzet t.b.v. financiering begeleiding lijkt mogelijk.

• Vervolgonderzoek nodig ter onderbouwing constateringen, nadere 
uitwerking en verankering in proces.

38

Kostprijs 
begeleiding



Onbeantwoorde 
issues | politieke 
keuzes



Loonkostensubsidie of uitkering?
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Keuzes



Landelijke politiek aan zet
• Geen individuele tarieven; werk met gemiddelde(n) evt. per categorie

• Oog voor extra kosten voor plaatsen doelgroep

• Begeleiding is een voortdurend proces zolang sprake is van verminderde 
loonwaarde

• Onderscheid “werk” en “maatschappelijke taken” (maatschappelijke discussie?)

• Concurrentie met publieke middelen in private markt?

• Faciliteer en motiveer de transformatie:
• Neem de tijd

• Gerichte financiering 

• Geef lokale initiatieven de ruimte
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Keuzes



Lokale politiek aan zet
• Meer sturen en financieren op loonwaarderealisatie

• Financiering op basis van (gemiddeld) aanwezige loonwaarde. Met oog voor 
maatschappelijke impact

• Extra investering ten opzichte van aanwezige loonwaarde? Wat mag het kosten? 
Geoorloofd (Staatsteun?)?

• Afstemming begeleiding verschillende leefgebieden (Wmo | Jeugdwet)

• Concurrentie met publieke middelen in private markt?

• Optimale schaalgrootte met homogene samenwerkingsverbanden

• Eén wet; één doelgroep ➔ één benadering

• Ruimte aan de professional

• Financiering is volgend aan doelstelling
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Keuzes



Voor de uitvoerders
• Oproep meer te sturen op data:

• Inzicht in gemiddelde gemeten loonwaarde
• Gemiddelde tariefstelling
• Samenstelling bestand in loonwaarde en begeleidingsbehoefte
• Inzet begeleiding
• Benodigde capaciteit
• …….

• Zicht op samenstelling bestand v.w.b. loonwaarde én begeleidingsbehoefte
• Coördineer de hulpverlening rondom een gezin
• Niet concurreren op de prijs voor arbeid (fair prijs voor arbeid)
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Keuzes



Vragen | Discussies



Alle links op een rijtje

• Publicatie "Naar een detacheringsfaciliteit voor de P-wet”

• Whitepapers:
• Achtergrond van het onderzoek

• Kostprijs van arbeid

• Kostprijs begeleiding

• Bestuurlijke context

• Positie werkgevers

• Pdetarekentool

• Checklist begeleiding Coronel-instituut 
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http://www.adlasz.nl/cache/337_337/337.pdf
http://www.adlasz.nl/cache/338_338/338.pdf
http://www.adlasz.nl/cache/339_339/339.pdf
http://www.adlasz.nl/cache/341_341/341.pdf
http://www.adlasz.nl/cache/342_342/342.pdf
http://www.adlasz.nl/cache/340_340/340.pdf
https://www.pdetarekentool.nl/
https://ape.significant-groep.nl/cases/praktische-handreiking-vaststellen-begeleidingsnoodzaak


Gestelde vragen
Nr. Vraag Antwoord

1
Wat is een normaal percentage van de 
opslag op het tarief om zogenaamde 
"leegloop" te financieren?

Dat verschilt per branche. Zelf rekenen wij met 
10%. Het lijkt verstandig hier data over te 
verzamelen om tot een gemiddelde te komen.

2

Ik ben erg benieuwde naar de uitkomsten 
van het onderzoek. Mogelijk kan onze 
organisatie voordeel uithalen en meer 
sturing te geven op deze kosten.

Dat hopen wij uiteraard ook. De pilotorganisaties 
heeft het in ieder geval de nodige inzichten 
gegeven.

3

Wat weegt zwaarder, passende plek of 
passend tarief? Hoe voorkomen we 
'misbruik', werkgevers die minimale willen 
betalen voor maximale inzet van 
werknemer?

Die weging is niet aan ons. De P-wet geeft feitelijk 
geen ruimte meer te subsidiëren dan het gebrek 
aan loonwaarde. Ons onderzoek gaat er juist om 
een ‘fair price’ voor arbeid te betalen. Als de 
publieke organisaties hetzelfde stramien gebruiken, 
wordt er hopelijk minder onderling geconcurreerd 
op de prijs voor arbeid.
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