
Managementsamenvatting - Programma 1 Werk en Inkomen 
 

In het programma Werk en inkomen richten we ons vooral op mensen in de beroepsbevolking en 
hun gezinnen. En op jongeren die op de arbeidsmarkt komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
die dat kan actief is. Bij voorkeur in een betaalde baan, een basisbaan of anders als vrijwilliger, in een 
participatiebaan of activeringstraject.  Aan inwoners die er niet in slagen op eigen kracht een 
minimuminkomen te verwerven bieden we inkomensondersteuning.  Op deze wijze werken we aan 
een inclusieve arbeidsmarkt. 
 
Indicatoren 
 Behaald 

2019 
Beoogd 
2020 

Doel 2021 

Aantal bijstandsuitkeringen 9.958 9.950 11.950* 

Aantal personen dat uitstroomt naar regulier werk 861 1.200 1.300* 

Het aantal personen dat uitstroomt naar 
school/onderwijs 

nnb nnb 200* 

*cijfer gebaseerd op aug raming van CPB waarin rekening is gehouden met corona-effecten 
* afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt irt corona 
*Nieuw doel 
                   

% bewoners (18 jaar en ouder) dat zegt moeite te hebben met rondkomen van het 
huishoudinkomen 

stijging 

Aantal minderjarige kinderen opgroeiend in een bijstandssituatie stijging 

Aantal verstrekte inkomensondersteunende voorzieningen stijging 

 

 Behaald 
2019 

Beoogd 
2020 

Doel 2021 

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening 2.695 2.000 2.700 

 
Toelichting beleid 
Door de coronacrisis is de economie een aantal maanden op slot gegaan met alle gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Het Rijk heeft meerdere maatregelen doorgevoerd om de klappen voor bedrijven 
en samenleving op te vangen. Deze maatregelen lopen nog door maar hebben een economische 
recessie niet kunnen voorkomen. De gevolgen voor de economie zijn per sector verschillend. 
Bepaalde sectoren worden harder getroffen dan andere. Vooral kwetsbare werknemers met 
tijdelijke contracten dragen de gevolgen omdat ze hun baan verliezen en er niet direct ander 
gelijksoortig werk beschikbaar is. Om- her en bijscholing binnen en tussen sectoren is de komende 
tijd de uitdaging.  
 
De gevolgen van de coronacrisis zien we terug in een toename van het aantal mensen in de bijstand. 
De uitstroom naar regulier werk is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
de mogelijkheid om in een andere sector aan het werk te gaan. We verwachten dat een deel van de 
nieuwe instroom relatief snel weer kan uitstromen. Aangezien jongeren een van de groepen is die 
extra kwetsbaar is in deze tijd, stimuleren we ze om weer naar school te gaan zodat ze op een 
gunstiger moment de arbeidsmarkt kunnen betreden.  
 
Door de coronacrisis zijn mensen hun baan kwijtgeraakt waardoor meer mensen in een 
uitkeringssituatie terecht zijn gekomen en als gevolg daarvan meer moeite hebben met rondkomen. 
Ook zien we een toename van het aantal kinderen die opgroeien in een gezin met een 



bijstandsinkomen. We streven er naar om in eerste instantie te voorkomen dat mensen in een 
uitkeringssituatie terecht komen en als dat niet haalbaar is om mensen zo snel mogelijk uit de 
uitkering te helpen en met behulp van onze re-integratie instrumenten weer aan het werk gaan. 
Hierbij focussen we niet alleen op de nieuwe instroom, maar stimuleren we mensen die al langer met 
een uitkering leven om ook de stap naar werk te maken. Als dat niet direct lukt ondersteunen we 
met aanvullende inkomensvoorzieningen. Voor gezinnen proberen we de gevolgen voor kinderen zo 
veel mogelijk te verzachten zodat ze geen achterstand oplopen bij het opgroeien. We hebben bij 
schuldhulpverlening een nieuwe wettelijke taak om vroegtijdig problemen te signaleren. Door eerder 
mensen te helpen verwachten we veel problemen te voorkomen. 
 
Door coronacrisis en de gevolgen hebben we te maken met een nog grotere opgave dan dat we al 
hadden voor 2021. 
 
Financieel overzicht 
Totaal is met programma Werk en inkomen in 2021 een bedrag aan lasten gemoeid van 265,8 
miljoen euro en aan baten 164,4 miljoen euro. Onderstaande diagrammen geven inzicht in de inzet 
en herkomst van de middelen.  
 

Lasten 1.1 Werk en Activering:  € 66,5 miljoen 

(Bedragen x 1000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale Werkvoorziening; 
30200; 45%

Participatie; 23900; 36%

Uitvoeringskosten; 100; 0%

Loonkosen en subsidie; 3400; 5%

Begeleid werken; 1200; 2%

Re-integratie; 5900; 9% Werk in Zicht; 1800; 3%



Baten 1.1 Werk en activering: € 9,5 miljoen 
Bedragen x €  1000 
 
 

 
 
 
Lasten 1.2 Inkomen en armoedeverlichting: € 199,3 miljoen 
Bedragen x € 1000 

 
 
 

Sociale Werkvoorziening; 7400; 78%

Loonkostensubsidies; 1600; 17%

Re-integratie; 300; 3%
Werk in Zicht; 200; 2%

Buig; 178.000; 89%

Armoede- en minima; 14.300; 7%
Schuldhulpverlening; 7.000; 4%



Baten 1.2 Inkomen en armoedeverlichting: € 154,9 miljoen  
Bedragen x € 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buig; 153.800; 99%

Overig; 1.100; 1%


