
Berekening realisaties 2017 in arbeidsjaren 
 
De berekening van het aantal realisaties in 2017 gebeurt op 2 verschillende manieren: naar 
betalende gemeente en naar laatste betalende gemeente in 2017. 
 
Algemeen 
Onderstaande berekening geschiedt op het jaarbestand van personen met een Wsw-dienstverband. 
Voor de berekeningen wordt eerst het aantal fte bepaald: hiervoor wordt de omvang van het 
dienstverband gedeeld door 36, het normaantal uren voor zowel dienstbetrekkingen als begeleid 
werken (zo afgesproken tussen Ministerie, Cedris en VNG).  
Voor de berekening van de realisaties wordt uitgegaan van een arbeidsjaar, ofwel het aantal uren dat 
een persoon volgens contract gemiddeld per jaar werkt bij een voltijdbaan (volledige baan). Een 
voltijdbaan wordt ook wel een fulltime-equivalent (fte) genoemd. Voor een dienstbetrekking is het 
maximum aantal uren per week in de Wsw 36 uur; voor begeleid werken kan het aantal uur in de 
Wsw maximaal 40 uur zijn. De standaard eenheid (SE) in de berekening is 1. Voor personen met een 
ernstige arbeidshandicap wordt het aantal fte vermenigvuldigd met SE 1,25. 
Vervolgens wordt aan de hand van de begin- en einddatums en de wijzigingsdatums per maand het 
aantal SE berekend indien de persoon in en tot en met het eind van die maand werkzaam is. 
Voorbeeld: 
in januari is persoon A met een ernstige arbeidshandicap werkzaam voor 24 uur per week. De 
berekening van het aantal SE voor januari is: (24/36) * 1,25 = 0,83 SE. 
Persoon B met een matige arbeidshandicap is werkzaam voor 24 uur per week. De berekening van 
het aantal SE voor januari is (24/36) * 1 = 0,67 SE. 
Persoon B met een matige arbeidshandicap is vanaf 15 februari voor 32 uur per week werkzaam. De 
berekening van het aantal SE voor februari is (32/36) * 1 = 0,89 SE. 
Dit levert zo aan het eind van iedere maand een aantal SE’s op. 
Het aantal SE’s heeft een waarde nul voor een maand als er geen dienstverband is (de begindatum 
ligt na deze maand of de einddatum ligt voor de maand) of als het dienstverband voor het einde van 
de maand is beëindigd (de einddatum ligt in deze maand). 
 

1. Berekening naar betalende gemeente 
Voor de berekening naar betalende gemeente worden alle maandcijfers, zoals hierboven 
berekend, geaggregeerd op betalende gemeente waarbij de cijfers voor elke maand worden 
opgeteld. Vervolgens worden de cijfers van alle maanden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 
12. Zo ontstaat één gemiddelde voor de dienstbetrekkingen en één gemiddelde voor 
arbeidsovereenkomsten begeleid werken. De som van deze 2 gemiddelden vormt het 
uiteindelijke gemiddelde realisatiecijfer in arbeidsjaren per betalende gemeente. 
Hierbij wordt een eventuele wijziging van Betalende gemeente vanaf de maand waarin de 
wijziging heeft plaatsgevonden, meegenomen. 
 

2. Berekening naar laatste betalende gemeente in 2017 
Deze berekening is nieuw en heeft een iets andere opzet. Bedoeling is om te bepalen wat de 
gemiddelde realisatie is over het hele jaar zoals ook bij punt 2 beschreven, waarbij deze 
realisatie wordt toegeschreven aan de betalende gemeente waar de personen als laatste een 
dienstverband hadden: dus de betalende gemeente op 31/12/17 of de betalende gemeente 
op het (laatste) moment van uitstroom. Voor deze betalende gemeente wordt een 
gemiddelde vastgesteld door het totaal van alle SE’s in alle maanden te delen door 12. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde realisatie iets anders komt te liggen dan onder 
berekeningswijze 1. 

 
Voorbeeld: 



Iemand was tot en met 30/9/2017 aan Betalende gemeente A gekoppeld en vervolgens 3 
maanden aan Betalende gemeente B. De gehele realisatie over 2017 wordt toegerekend naar 
gemeente B en niet, zoals onder berekeningswijze 1 voor 9/12e aan gemeente A en 3/12e aan 
gemeente B. Doordat het budget ook op basis hiervan geheel naar gemeente B gaat, hoeft 
gemeente B derhalve voor 2018 niet 9 maanden te factureren aan gemeente A. 

 
Optredende verschillen: 

- Een aantal gemeenten, dat geen betalende gemeente is, zal in de berekening naar betalende 
gemeente niet voorkomen. Deze gemeenten zullen derhalve ook niet voorkomen in de 
budgetverdeling. 

- Betalende gemeenten, die te maken hebben gehad in 2017 met overnames en/of 
verhuizingen, waarbij de Betalende gemeente van de betreffende personen gewijzigd is in de 
loop van 2017, zullen in de realisatiecijfers op eindstand 31/12/17 (of op het moment van 
uitstroom) wat hoger uitkomen, indien het de laatste gemeente is geweest, of wat lager 
uitkomen indien personen de gemeente ‘verlaten’ hebben en het dienstverband elders is 
voortgezet. 

 


