Einde pilots
De pilotperiode is inmiddels ten einde. In onze zoektocht naar de financiële sturing hebben wij een vijftal met elkaar
samenhangende thema’s onderkend. Dit zijn:
1. De kostprijs voor arbeid
2. De kostprijs voor begeleiding
3. De rol van werkgevers
4. De bestuurlijke impact
5. De maatschappelijke kosten en baten
Elk van deze thema’s zijn in ons onderzoek in meer of mindere mate aan de orde gekomen. Samen met de pilotorganisaties zelf – de Diamant-groep en de Sociale Dienst Drechtsteden – en de expertgroep hebben we de afgelopen twee
jaar intensief en met name praktisch onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden zowel de SW-doelgroep als de
overige doelgroepen uit de P-wet op een en dezelfde manier in ieder geval financieel aan te sturen.
Met name het komen tot de noodzakelijke inzichten omtrent de kostprijs voor begeleiding heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost. Ook de andere onderdelen waren niet makkelijk, maar de inzichten rondom begeleiding waren enorm
complex en weinig inzichtelijk. Met dank aan Branko Hagen is het ons gelukt dit terrein te ‘ontginnen’ met name gericht op de financiële sturing. De invulling van, en de kosten voor begeleiding zijn – naar onze mening terecht - inmiddels een zeer actueel thema. Wij hebben in ons onderzoek verrassende bevindingen gedaan, die uitnodigen tot verder
onderzoek. Hiertoe roepen wij dan ook op.
Onze bevindingen hebben wij verwoord in een handzaam boekje. Hierbij zijn wij Marleen Janssen-Groesbeek van
Avans Hogeschool en Anneke Wilms van Instituut Gak veel dank verschuldigd. Zonder hun bijdrage zou het ons niet
gelukt zijn de resultaten zo helder, kort en bondig te verwoorden. Het boekje wordt in week 35 uitgegeven. Tegelijkertijd is er voor de geïnteresseerde lezer/professional per thema een whitepaper beschikbaar op onze website. In die
whitepapers gaan wij uitgebreid in op de achtergrond van ons onderzoek en geven wij meer op detailniveau inzicht in
onze bevindingen. Ten slotte hebben we voor het bereken van een uurtarief een webbased tool ontwikkeld. Deze tool
wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld. Met de tool wordt vanuit de vastgestelde loonwaarde, rekening houdend met individuele afspraken en contractafspraken de kostprijs voor arbeid inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze
kostprijs kan het tarief bepaald worden. Wij danken de pilotorganisaties en de expertgroep voor hun bijdrage de afgelopen twee jaar. We hebben goed en constructief samen gewerkt wat geleid heeft tot het eindresultaat waar we trots
op mogen zijn.
Wij danken de pilotorganisaties en de expertgroep voor hun bijdrage de afgelopen twee jaar. We hebben goed en
constructief samen gewerkt wat geleid heeft tot het eindresultaat waar we trots op mogen zijn.

