SZ Kompas
Zicht op financiële gevolgen van het participatiebeleid

Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Steeds meer
taken op het terrein van de sociale zekerheid worden dichter bij de burger – dus bij
gemeenten – belegd. Deze decentralisatietendens gaat in het algemeen gepaard met
een grote (budgettaire) druk. De goede dingen goed doen is dan essentieel om met de
beperkte middelen het optimale resultaat te behalen. Dat betekent ook de aanwezige
geldstromen met elkaar in verband brengen tot een samenhangend geheel. Maar ook
een herbezinning van taken die gemeenten zelf doet en welke door derden uitgevoerd
worden. Welke middelen worden met welk doel waarvoor ingezet? Het maken van de
juiste beleidskeuzes is daarom cruciaal voor een effectief participatiebeleid en het in
control zijn in termen van doelrealisatie en kostenbeheersing.
Het moge duidelijk zijn dat het gezien de enorme
(financiële) impact van de veranderingen essentieel
is inzicht te hebben in de budgettaire gevolgen van
uw beleidskeuzes. Een brede blik op alle financiële
aspecten, dus naast de inkomsten en uitgaven

gerelateerd aan de betaalde uitkeringen ook op de mogelijk
te genereren loonwaarde en de efficiëntie en effectiviteit van
de uitvoeringsorganisatie. En dat voor de gehele doelgroep
van de Participatiewet.

Product

Aanpak

Met het SZ Kompas bent u in staat de klant- en geldstromen te
alloceren en te beheersen. Het gaat dan dus om de allocatie
van de middelen voor de te realiseren doelstellingen in het licht
van de Participatiewet. Tegelijkertijd biedt het SZ Kompas u de
mogelijkheid de effectiviteit van de uitvoering te monitoren. Vragen
als: Zijn de maatregelen effectief? Wordt het beleid gerealiseerd?
Blijven we binnen de budgetten? worden dan beantwoord. Het
SZ Kompas is met andere woorden een scenario-analysemodel
waarmee u de financiële gevolgen van beleidskeuzes meerjarig
kunt doorrekenen. Het SZ Kompas rekent op basis van uw
vooronderstellingen en keuzes meerjarig door wat de effecten zijn
op het klantenbestand en de daarmee samenhangende kosten
en (rijks)budgetten. U draait aan de ‘knoppen’ (variabelen) om
scenario’s aan te passen, direct door te rekenen en zicht te krijgen
op de bijsturingsmogelijkheden.

Omgevingsanalyse
Op basis van een speciaal ontwikkeld digitaal
analyseformulier brengen wij de huidige situatie in
beeld en bekijken we samen met u wat gedaan moet
worden voor de implementatie van het SZ Kompas.

Toegevoegde waarde SZ Kompas
• U krijgt met het SZ Kompas een model waarmee u niet alleen
uw beleidsscenario’s (ook meerjarig) kunt doorrekenen, 		
maar u krijgt ook grip op de andere effecten van uw 		
beleidsvoornemens waardoor u te allen tijde in staat bent uw 		
budgetten integraal te beheersen en de risico’s te managen.
• U kunt het model uitstekend gebruiken om de (beoogde) 		
effectiviteit van de maatregelen (meerjarig) inzichtelijk te maken
en aan het MT/college/raad te presenteren.
• U kunt sturen op het realiseren van loonwaarde;
loonkostensubsidie en begeleidingsbehoefte conform de 		
wettelijke bepalingen worden afgezet tegen de uitkeringskosten.
• Een formatie calculatie maakt onderdeel uit van de tool.
• Het model is een sturingsinstrument ten behoeve van uw 		
bedrijfsvoering waardoor u altijd in staat bent de effecten van
de maatregelen te overzien en zo nodig bij te sturen.
• Het SZ Kompas werkt kostenbesparend en borgt de 			
transparante en effectieve inzet van de schaarse middelen 		
in het totale sociaal domein, inclusief een confrontatie met de 		
beschikbare (rijks)middelen.

Doel
Op voorhand inzichtelijk maken wat nodig is voor
de implementatie, welke aannames moeten worden
gemaakt en de verwachtingen afstemmen.
Informatie verzamelen
Op basis van ons intakeformulier levert u informatie
om het SZ Kompas te vullen. We analyseren de
uitgangssituatie zowel voor de aansturing als voor de
uitvoering. Bij de aansturing gaat het om de aard en
samenstelling van het klantenbestand, de verwachte
ontwikkeling hierin, de uitstroommogelijkheden,
de mate van realisatie van loonwaarde en de
begeleidingskosten. Bezien wordt hoe de budgetten
verdeeld worden en welke effecten worden
verwacht. Bij de uitvoering analyseren we vervolgens
de uitgangssituatie van: klanten, de aantallen en
bijbehorende kosten van participatie (re-integratie)
trajecten, de kosten van uitkeringen en de (impact op
de) apparaatskosten.
Doel
We bepalen wat de uitgangspositie (huidig
beleid) is voor uw beleidsscenario’s en maken de
stuurvariabelen inzichtelijk. U krijgt zicht op de
informatiebehoefte waar u de registratiesystemen
vervolgens op af kunt stemmen. U krijgt zicht op de
onderliggende klant- en geldstromen, het verband
daartussen, de mate van beïnvloedbaarheid en de
effectiviteit van de genomen maatregelen danwel de
aangeboden trajecten.
Basisscenario
Het resultaat van voorgaande stappen wordt
als scenario ‘bestaand beleid’ in het SZ Kompas
geladen. Dit is het basisscenario van waaruit
gestuurd wordt.
Doel
U krijgt (financieel) inzicht in de gevolgen van uw
beleid en in de sturingsmogelijkheden.

Scenario- en risicoanalyse
U heeft concreet zicht op de gehanteerde uitgangspunten, de
stuurvariabelen en de gewenste effecten. Met behulp van het
SZ Kompas worden de beleidsvoornemens in hun onderlinge
samenhang financieel doorgerekend en heeft u (ook meerjarig)
concreet zicht op beleidseffecten en bijbehorende budgetten.
Doel
U krijgt zicht op verschillende scenario’s en de effecten van
beleidskeuzes op toekomstige uitgaven én inkomsten.

Kennisoverdracht over het SZ Kompas
De werkzaamheden worden door onze adviseur
in nauwe samenwerking met medewerkers van uw
organisatie uitgevoerd.
Doel
U kunt het SZ Kompas integreren in uw
bedrijfsvoering zonder onze ondersteuning.

Abonnementsvormen
Wij bieden het SZ Kompas aan in de vorm van een driejarig abonnement.
Hierbij kunt u kiezen uit twee opties:

Basis

Master

Een abonnement voor 3 jaar op het SZ Kompas
inclusief een jaarlijkse release met aanpassingen
als gevolg van wijzigingen in wetgeving,
bekostiging en algemene klantwensen.
Een introductieworkshop voor gebruikers van één
dag in het eerste jaar en een halve terugkomdag
per jaar is inbegrepen. We helpen u éénmalig bij
het vullen van het SZ Kompas.

Het Basis-abonnement maar met frequente
ondersteuning: tweemaal per jaar een
managementrapportage over het scenario
versus de werkelijkheid en bijgestelde forecast.

Voordelen
Een doorrekening van de meerjarige effecten van uw beleidskeuzes maakt de financiële risico’s voor u inzichtelijk,
beleidskeuzes kunt u uitstekend motiveren en uiteindelijk de bedrijfsvoering beter beheersen. Het SZ Kompas wordt door
ervaren adviseurs van Adlasz volledig afgestemd op uw organisatie. Er worden diverse bekende scenario’s doorgerekend.
U kunt het SZ Kompas zelf actueel houden door het berekenen van nieuwe scenario’s. Het SZ Kompas is webbased en
daardoor altijd up-to-date met de meest actuele budgetten voor uw gemeente op basis van de budgetinformatie van het Rijk.

Toekomst
De Participatiewet staat niet alleen! Er is een duidelijke
samenhang met de Wmo en de Jeugdwet; samen ook wel de drie
decentralisaties genoemd. Wij hebben de ambitie het SZ Kompas
modulair op te bouwen met naast de bestaande module voor de
Participatiewet ook modules voor de Wmo en de Jeugdwet. Die
modules kunnen dan los van elkaar, maar ook in samenhang
gebruikt worden. Zo ontstaat een compleet beeld op het integrale
sociaal domein.

Prijs
Wij bieden het SZ Kompas aan voor een zeer scherpe prijs. Neem
vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gesneden offerte
op basis van uw specifieke wensen.

Contact
Als u specifiek vragen heeft neem dan gerust contact op met een
van onderstaande medewerkers van Adlasz.
Jan-Dirk de Goeij
E jan-dirk.degoeij@adlasz.nl
M +31 6 2383 0588
Roel van den Bersselaar
E roel.vandenbersselaar@adlasz.nl
M +31 6 2337 9270
Roel Korsmit
E roel.korsmit@adlasz.nl
M +31 6 2337 9327

Met Adlasz verloopt
uw bedrijfsvoering
succesvol

Contactgegevens

Adlasz BV
Saal van Zwanenbergweg 11
5026 RM Tilburg

Wij zijn van huis uit accountant. Daarom zijn wij in
staat diensten te leveren die auditproof zijn. Dat wil
zeggen dat ons eindresultaat voldoet aan de door
een externe accountant daaraan te stellen eisen.

+31(0)13 631 6307
info@adlasz.nl
www.adlasz.nl

