
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: L.H.M. Lammers 

Onderwerp: Buitengewone werkgevers 

Datum indiening vragen: 10 november 2017 

 

Vragen: 

De ONS Noordoostpolder fractie heeft een aantal vragen inzake het initiatief Buitengewone 

Werkgevers. 

 

ONS heeft tot op heden onvoldoende inzicht hoeveel mensen –vanuit de bijstand- er 

daadwerkelijk uiteindelijk een vaste aanstelling krijgen aangeboden door het project 

Buitengewone werknemers; 

 

Kan het college aangeven: 

 

1. Hoeveel mensen (aantallen) daadwerkelijk doorstromen naar ‘vast werk’  voor 

onbepaalde tijd. 

Antwoord: 

Sinds 2013 worden werkgevers die kansen bieden aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt gezien als Buitengewone Werkgevers voor Noordoostpolder. Als 

dank voor hun inzet krijgen zij publiciteit van de gemeente. De WerkCorporatie 

investeert voortdurend op verschillende manieren in de relatie met de 

Buitengewone Werkgevers. Ze krijgen uitnodigingen voor 

netwerkbijeenkomsten, ze worden regelmatig bezocht door een vaste 

contactpersoon en betrokken  bij bijeenkomsten van de BAN, het pieperfestival 

en andere grote bijeenkomsten.  

 

Het bieden van kansen bestaat uit stages, werkervaringsplaatsen en betaalde 

banen. Sommige werkgevers doen dit jarenlang voor 1 medewerker, anderen 

bieden met regelmaat kortdurende stages of werkervaringsplaatsen aan.  

 

In onderstaand overzicht staat het aantal personen dat is uitgestroomd (geen 

uitkering meer) naar werk en het aantal personen dat inkomsten heeft uit 

parttime werk  in de periode 01-01-2014 tot  01-11-2017.  

 

 2014 2015 2016 2017 

Uitstroom naar 

werk 

111 117 120 166 

Parttime werk 591 542 643 581 

 

 

2. Hoeveel mensen zijn dit (in percentage) op het totale bestand wat op zoek is naar 

‘vast werk’ door doorstroming vanuit de gemeentelijke bijstand geredeneerd. 

Antwoord: 

Van alle uitkeringen die in de periode 2014 tot nu zijn beëindigd is 29% 

beëindigd in verband met uitstroom naar werk 

 

3. Hoeveel totale gemaakte kosten zijn hiermee gemoeid. 

Antwoord: 

Gemeente en WerkCorporatie investeren in de brede doelgroep van de 

Participatiewet (de klassieke bijstandsgerechtigde, de nieuwe doelgroep met 



een arbeidsbeperking, nuggers, jonge schoolverlaters etc.) vanaf het moment 

dat de uitkering wordt aangevraagd of een melding binnenkomt tot het moment 

dat iemand duurzaam is uitgestroomd.  

De inzet verschilt van o.a. begeleiding door een klantmanager, de inzet van een 

specifiek traject, het bepalen van de loonwaarde, de inzet van een jobcoach, het 

geven van nazorg en het betalen van tijdelijke loonkostensubsidie. 

Voor alle inzet gezamenlijk gaat dat jaarlijks om ongeveer € 1.000.000. Dat is 

het budget dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt en dat wordt niet 

overschreden.  

 

4. Kan het college een (aantallen) memo aanleveren over het afgelopen jaar waarin 

vermeld: 

- De totale ambtelijke en niet ambtelijke uitvoeringskosten gemoeid met dit 

  project? 

Antwoord: 

Het concept van de Buitengewone Werkgevers is geen project maar een 

manier om lokale werkgevers te betrekken bij het aan het werk helpen van 

mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De ruim 200 Buitengewone 

Werkgevers die wij nu hebben doen dat ook vooral vanuit hun eigen 

motivatie. 

 

Er zijn geen uitvoeringskosten verbonden aan het concept Buitengewone 

Werkgevers. Er zijn uitvoeringskosten voor re-integratie van de brede 

doelgroep van de Participatiewet. Zie ook het antwoord bij vraag 3. 

 

- De totale besparingen in euro’s doordat mensen doorstromen naar vast werk.  

  Antwoord: 

Het college rekent niet in besparingen doordat iemand uitstroomt. Dat is 

een fictieve berekening waarbij je aannames doet over hoe lang iemand 

gemiddeld een uitkering krijgt en wat het scheelt als deze persoon eerder 

uitstroomt.  

Elke uitstroom levert een besparing op. Elke euro die een 

uitkeringsgerechtigde verdient (buiten het bedrag dat wordt vrijgelaten) 

levert ook een besparing op in uitkeringskosten. Het grote aantal mensen 

met inkomsten uit parttime arbeid zorgt er voor dat de gemiddelde 

uitkeringslast in onze gemeente laag blijft.  

 

 

Datum beantwoording vragen: 16 november 2017 

Contactpersoon: Tilly Weggen 

E-mail adres:  t.weggen@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 13326879 

 

 


