Beschrijving berekeningsmethode realisatiecijfers
Eerste helft 2020 lopende betrekkingen
Voor iedere persoon met een lopende betrekking, zijnde een dienstbetrekking en/of een begeleid
werken‐plek, met een begindatum vóór 1/1/2020, worden de gegevens van 2e helft 2019 erbij
gezocht. Het betreft gegevens van betalende gemeente, datum indicatiebesluit, het soort handicap,
begindatum, einddatum, omvang betrekking in uren en percentage loonbetaling.
Deze gegevens worden gekoppeld aan de gegevens van 1e helft 2020.
Na koppeling wordt per maand gekeken welke gegevens van bovenstaande moet worden
aangehouden indien er sprake is van een wijziging. In januari wordt de betalende gemeente ingevuld
zoals in het eerste halfjaar is aangeleverd; als er echter een wijziging is geweest vanaf 1 februari 2020
dan wordt de betalende gemeente uit de gegevens van 2e helft 2019 gehaald. Dit wordt per maand
herhaald. Voorbeeld: Als de wijzigingsdatum na 1/6/2020 ligt dan worden de maanden januari tot en
met mei ingevuld met het gegeven uit 2e helft 2019, peildatum 31/12/2019.
Hetzelfde principe geldt voor de invulling per maand van de omvang van de betrekking, het wel of
niet uitbetalen van loon, het soort handicap (matig of ernstig) bij een nieuw indicatiebesluit. Steeds
wordt gekeken hoe de situatie is op de einddatum van de maand. Bij de uitbetaling loon geldt 0% of
100%, m.a.w. een loonbetaling van 1% of hoger is altijd 100% loonbetaling.
Vervolgens wordt het aantal Fte per maand bepaald: omvang gedeeld door 36. Daarna wordt per
maand het aantal Fte in arbeidsjaren bepaald: bij handicap matig: aantal fte * 1, en bij handicap
ernstig: aantal fte * 1,25. De realisatie is nul bij 0% loondoorbetaling in die maand.

Eerste helft 2020 instroom
Voor iedere persoon die in 1e helft 2020 is ingestroomd in een betrekking wordt vanaf de
begindatum dezelfde berekening uitgevoerd voor elke maand dat zij in dienst zijn. Bij deze groep
wordt alleen gekeken of er een herindicatie is geweest na indiensttreding met een ander
handicapbesluit dan bij de vorige indicatie op peildatum 31/12/2019. Zo ja, dan geldt het oude
besluit voor de maanden vóór het nieuwe besluit.
Bij instroom in 1e helft 2020 wordt, behalve voor handicapbesluit, dus altijd uitgegaan van het
gegeven op de peildatum, t.w. 30/6/2020. Deze situatie geldt voor elke maand vanaf de instroom.
Beide bestanden vormen samen de basis voor de realisatie in de 1e helft van 2020.

Tweede helft 2020 lopende betrekkingen
Bovenstaande acties worden ook uitgevoerd op de bestanden van de 2e helft van 2020.
Voor iedere persoon met een lopende betrekking met een begindatum vóór 1/7/2020, worden de
gegevens van 1e helft 2020 erbij gezocht. Het betreft gegevens van betalende gemeente, de datum
indicatiebesluit, het soort handicap, begindatum, einddatum, omvang betrekking in uren en
percentage loonbetaling.

Deze gegevens worden gekoppeld aan de gegevens van 2e helft 2020.
Na koppeling wordt per maand gekeken welke gegevens van bovenstaande moet worden
opgenomen indien er sprake is van een wijziging. In januari wordt de betalende gemeente ingevuld
zoals in het eerste halfjaar is aangeleverd; als er echter een wijziging is geweest vanaf 1 augustus
2020 dan wordt de betalende gemeente uit de gegevens van 1e helft 2020 gehaald. Dit wordt per
maand herhaald. Voorbeeld: Als de wijzigingsdatum na 1/12/2020 ligt dan worden de maanden juli
tot en met november ingevuld met het gegeven uit 1e helft 2020, peildatum 30/06/2020.
Hetzelfde principe geldt voor de invulling per maand van de omvang van de betrekking, het wel of
niet uitbetalen van loon, het soort handicap (matig of ernstig) na een herindicatie. Steeds wordt
gekeken hoe de situatie is op de einddatum van de maand. Bij de uitbetaling loon geldt 0% of 100%,
m.a.w. een loonbetaling van 1% of hoger is altijd 100% loonbetaling.
Vervolgens wordt het aantal Fte per maand bepaald: omvang gedeeld door 36. Daarna wordt per
maand het aantal Fte in arbeidsjaren bepaald: bij handicap matig: aantal fte * 1, en bij handicap
ernstig: aantal fte * 1,25. De realisatie is nul bij 0% loondoorbetaling in die maand.

Tweede helft 2020 instroom
Voor iedere persoon die in 2e helft 2020 is ingestroomd in een betrekking wordt vanaf de
begindatum dezelfde berekening uitgevoerd voor elke maand dat zij in dienst zijn. Bij deze groep
wordt alleen gekeken of er een herindicatie is geweest na indiensttreding met een ander
handicapbesluit dan bij de vorige indicatie. Zo ja, dan geldt het oude besluit voor de maanden vóór
het nieuwe besluit.
Bij instroom in de 2e helft 2020 wordt, behalve voor handicapbesluit, dus altijd uitgegaan van het
gegeven op de peildatum, t.w. 31/12/2020. Deze situatie geldt voor elke maand vanaf de instroom.
Beide bestanden vormen samen de basis voor de realisatie in de 2e helft van 2020.

Gemiddelde realisatie
Met bovenstaande acties is er voor elke maand voor heel 2020 een realisatie in arbeidsjaren bepaald.
Omdat er echter ook uitstroom is uit een betrekking moet worden bepaald op welk moment is
uitgestroomd aan de hand van de einddatum.
De realisatie van een maand is geldig als iemand in een maand met de dienstbetrekking is begonnen
en er is geen einddatum in dezelfde maand.
Nadat dit per persoon is bepaald worden de realisaties per maand geaggregeerd naar de betalende
gemeente. Voor de gemiddelde realisatie worden alle maanden bij elkaar opgeteld en gedeeld door
12 om uiteindelijk een gemiddelde realisatie van 2020 per betalende gemeente te krijgen.

Gemiddelde realisatie naar laatste betalende gemeente
Om de realisaties te kunnen toewijzen aan de laatst betalende gemeente moet worden bepaald
welke maand er voor het laatst sprake was van realisatie. Wanneer dit is bepaald dan wordt de
betalende gemeente van die maand aangemerkt als de laatst betalende gemeente.

Nadat dit per persoon is bepaald worden de realisaties per maand geaggregeerd naar de laatst
betalende gemeente. Voor de gemiddelde realisatie worden alle maanden bij elkaar opgeteld en
gedeeld door 12 om uiteindelijk een gemiddelde realisatie van 2020 per laatst betalende gemeente
te krijgen.

