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Geachte leden van de colleges en raden, 

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2017 en de ontwerpbegroting 2019 aan. Beide stukken 

hebben betrekking op de MGR als geheel en op beide modules. 

U ontvangt deze ontwerpstukken, zodat u in de gelegenheid bent uw zienswijze hierop te geven. 

Deze kunt u tot 18 juni 2018 indienen conform afspraken in de regio. 

Daarnaast vragen we uw aandacht voor het volgende. Conform de gemeenschappelijke regeling en 

de afspraken om de arbeidsbemiddeling uit te voeren, hevelt u jaarlijks het Participatiebudget aan de 

MGR over. Vanaf 2019 wordt het Participatiebudget een onderdeel van het Gemeentefonds. 

Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie, waarin gemeenten zelf keuzes kunnen maken hoe dit budget 

te besteden. Wel is nog herkenbaar welk deel van het Gemeentefonds oorspronkelijk bestemd is 

voor dit doel. In de ontwerpbegroting staat het regionale Participatiebudget in de komende jaren en 

de uitsplitsing naar de regiogemeenten. Voor 2019 verzoeken we u dit budget over te hevelen. Voor 

het budget in de jaren daarna gaan we de komende periode met u in gesprek, om te komen tot een 

goede balans tussen gemeentelijke financiële keuzes en de bedrijfsvoering van WerkBedrijf. 

Kaderbrief 

Voor de begroting geldt dat deze is geënt op de kaderbrief, die u eind november vorig jaar heeft 

ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Van deze 

mogelijkheid hebben alle gemeenten gebruik gemaakt, waarvoor onze dank. Daarbij zijn alle 

gemeenten ook ingegaan op de twee vragen die we hebben gesteld. 

De eerste vraag betrof het door WerkBedrijf toewerken naar een basispakket. In de kaderbrief is 

aangegeven dat borging van een lokale aanpak belangrijk is, maar het niet meer noodzakelijk lijkt dit 

te doen via het construct maatwerk. Uit uw reacties concluderen we dat toewerken naar één 

basispakket (nog) niet mogelijk is. In het voorliggend ontwerp van de begroting blijven we dan ook 

een onderscheid maken in een basispakket en een pakket voor maatwerk. We hopen dat gemeenten 

in het (regionale) strategische arbeidsmarktbeleid toewerken naar een regionaal antwoord op onze 

vraag. 
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In reactie op onze vraag naar de rol van IRvN waar het gaat om het strategisch informatiebeleid, 
stemmen vrijwel alle gemeenten in met de voorgestelde rol: ondersteunend en adviserend. Daarmee 
kunnen we vaststellen dat we hierop dezelfde visie hebben. 

Naast de beantwoording van deze vragen, zijn verschillende andere punten ingebracht in de 

zienswijzen. Deze hebben we waar mogelijk en wenselijk in de begroting verwerkt. In de bijlage bij 
deze brief gaan wij nader in op deze zienswijzen. 

Onderstaand gaan wij in op de belangrijkste elementen uit de jaarstukken en de begroting voor beide 
modules. Voor meer informatie over deze modules en voor informatie over de platformfunctie 
verwijzen wij naar de bijgevoegde documenten. 

Jaarrekening en -verslag 2017 

WerkBedrlif 
WerkBedrijf behaalde afgelopen jaar mooie resultaten. Met gemeenten maakten we 

prestatieafspraken over de uitstroom naar werk uit de bijstand, de toegevoegde waarde per SW-

medewerker en het aantal mensen In de arbeidsmatige dagbesteding. Deze doelstellingen behaalden 
we ruimschoots: 

• We leidden 2.169 mensen naar werk. Daardoor werden 1.256 mensen volledig onafhankelijk 
van een bijstandsuitkering. In 2016 waren dit 1.022 mensen. 

In 2017 plaatsten we in totaal 1.866 bijstandsgerechtigden op (fulltime of parttime) werk. 
Hiervan plaatsten we 946 mensen op parttime werk. 

• 5W-medewerkers van Werkbedrijf realiseerden een hogere toegevoegde waarde in 2017 

(dan in 2016). In 2017 bedroeg deze €7.128 per fte; in 2016€ 6.800 per fte. Deze hogere 
toegevoegde waarde bereikten we door het verlagen van het ziekteverzuim. Het gemiddelde 
ziekteverzuim in 2017 was 16%. In 2016 was dit nog 18,4%. 

• 398 mensen zijn actief (geweest) in de arbeidsmatige dagbesteding. In 2016 waren dit 300 
mensen 

Daarnaast hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van onze inspanningen. Het 

gaat om een nulmeting, de groep is te klein (3250 kandidaten) en de analyseperiode te kort (1 januari 
2015 tot en met 1 april 2016) om vergaande conclusies te trekken. Toch volgen uit de analyse wel een 

aantal interessante inzichten die aantonen dat WerkBedrijf op de goede weg is. Het gaat om de 
volgende zes uitkomsten: 

1. Kandidaten die gebruik maken van onze dienstverlening, stromen sneller uit dan kandidaten die 

niet in onze dienstverlening zitten. Dit verschil is significant indien een kandidaat 1 of meer 
maanden in de uitkering zit. 

2. Na de leeftijd van 35 jaar is de uitstroom veel lager dan van jongere kandidaten. Ruim 50% (27-35 
jaar) stroomt binnen een Jaar uit, tegenover 25% tussen de 35-55 jaar. Een verklaring kan zijn dat 
kandidaten boven de 35 jaar vaker kinderen hebben. Kandidaten met kinderen hebben minder 
ultstroomkans, zeker alleenstaande ouders. 

3. Scholing zorgt voor uitstroom. Kandidaten die een bepaalde vorm van scholing hebben gevolgd, 
maken, maken gemiddeld zeven maanden korter gebruik van hun uitkering. 

4. Kandidaten die de afgelopen zes maanden parttime hebben gewerkt hebben een beduidend 
grotere uitstroomkans dan mensen die niet parttime hebben gewerkt. Parttime werk lijkt de 
belangrijkste succesfactor bij de uitstroom naar werk. Het hebben van recente werkervaring is 
een belangrijke voorspeller in de uitstroom naar werk. 
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5. Parttime werk, leeftijd en opleiding zijn de belangrijkste voorspellers of Iemand uitstroomt of 
niet. Als je parttime hebt gewerkt dan is daarna je leeftijd het belangrijkste uitstroomcriterium. 
Als je niet parttime hebt gewerkt speelt je opleiding een grote rol In je kans op uitstroom. 

6. Kandidaten die een WorkFast traject hebben gevolgd, stromen gemiddeld 4 maanden eerder uit 

de uitkering, 

ICT Rijk van Nijmegen 
IRvN ondernam in 2017 verschillende acties rondom informatiebeveiliging en de inrichting van de 

technische infrastructuur. In 2017 zijn vier gemeenten gemigreerd. 

Financieel resultaat 
Financieel sluiten we voor de MGR het jaar af met een voordelig resultaat van C 132.000 ten opzichte 

van de begroting. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken. Deze is bij de 

jaarstukken gevoegd. 

Begroting 2019 en verdere Jaren en wijziging 2018 

WerkBedriff 
We hebben de komende jaren ambities en opgaven te realiseren. Enerzijds gaat het om het toeleiden 

van bijstandsgerechtigden naar werk (1.100), het verhogen van de toegevoegde waarde per SW-
medewerker en het bieden van arbeidsmatige dagbesteding aan 400 mensen. Anderzijds heeft 

WerkBedrijf meer kwalitatieve ambities en opgaven te realiseren. We willen namelijk vooral mensen 

die onze ondersteuning nodig hebben, aan werk of dagbesteding helpen en zorgen dat ze aan het 
werk blijven (zoals onze SW-medewerkers). Om dat voor mekaar te krijgen is een behoorlijke 

Investering nodig. Deze is intensiever en langduriger dan voorheen. Het gaat om mensen met een 
arbeidsbeperking en jongeren. Zij hebben begeleiding en ondersteuning nodig. Vaak ook als ze geen 

bijstand meer ontvangen en een tijd aan het werk zijn. Ook dan hebben mensen ondersteuning 

nodig. Ondersteuning die we als Werkbedrijf willen blijven bieden. 

We zetten als Werkbedrijf verder vol in op het realiseren van parttime werk. We zagen in 2017 een 

toename van het aandeel plaatsingen op parttime werk. We zien ook dat dit voor veel mensen een 
belangrijke stap is om ervaring en ritme op te doen en op termijn volledig uit de uitkering te komen. 

Onze ambities en opgaven voor 2019 en verder kunnen nog door het hernieuwde strategisch 
arbeidsmarktbeleid wijzigen. Het kader wordt door u vastgesteld. We hebben begrepen dat het 

vaststellen van dit kader in 2018 is voorzien. 

ICT Rijk van Nijmegen 
IRvN wil de komende jaren inzetten op de verbetering van de dienstverlening aan de klant door de 

Servicedesk door te ontwikkelen. Ook het Beheer willen we professionaliseren. Verder willen we de 
komende Jaren de huidige werkplek vervangen door een werkplek met Windows10 en Office2016. 

Bij Informatiebevelliging gaan we door met de implementatie van de BIG-maatregelen. Op het 

gebied van de technische infrastructuur willen we o.a. de centrale computerfaciliteiten upgraden. 



MGR Rijk van Nijmegen 4 

WIJ hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw eventuele zienswijze graag 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, 

De Voorzitter, De Secretaris, 

drs. H.M.F. Bruis 

Bijlagen: 

1. Bespreking jnswijzen kaderbrief 

2. Jaarstukken 2017 

3. Ontwerpbegroting 2019 
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