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1. Landelijke ontwikkeling deelbudget 
Wsw 

1.1 Macrobudget Wsw met 3,55% verhoogd 
Het macrobudget Wsw is in de meicirculaire 2022 met 3,55% verhoogd vanwege de 

loonprijsontwikkeling (LPO). Onderstaande tabel geeft het verhoogde macrobudget Wsw en het 

macrobudget in de meicirculaire 2021 (de bedragen zijn in de september- en decembercirculaire 2021 

niet gewijzigd ten opzichte van mei 2021).  

 

  
 

De afspraak tussen werkgevers en vakbonden tot en met 2020 was dat de LPO werd ingezet voor de 

verhoging van de CAO-lonen van de SW-medewerkers. Ook in het onderhandelaarsakkoord over de 

CAO 2021 - 2025 is deze afspraak gemaakt.1 

 

 

1.2 Uitstroom SW-medewerkers is in 2021 wederom hoger 
geweest dan vorig jaar aangenomen in het verdeelmodel 

Het verdeelmodel voor het Wsw-budget ging vorig jaar uit van 62.558 arbeidsjaren Wsw in 2021. Uit 

de meicirculaire 2022 blijkt dat de realisatie in 2021 ruim 1,0% lager is, namelijk 61.919 arbeidsjaren.  

 

Het aantal arbeidsjaren Wsw is afgenomen van 66.254 in 2020 naar 61.919 in 2021. Een afname van 

meer dan 6,5%. 

 

  
 

 

1.3 Verwachte aantal Wsw-plekken in 2022 – 2026 neerwaarts 
bijgesteld 

Door de lagere realisatie in 2021 wordt het aantal Wsw-arbeidsjaren in de jaren 2022 – 2026 nu ook 

lager geraamd dan in de meicirculaire 2021. De lagere realisatie 2021 is de belangrijkste verklaring 

 
1 Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021 – 2025. 

Macrobudget Wsw 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Meicirculaire 2022 1.777.781.000 1.712.184.000 1.646.919.000 1.580.063.000 1.514.000.000 1.447.967.000

Meicirculaire 2021 1.716.833.000 1.653.485.000 1.590.458.000 1.525.895.000 1.462.098.000

Verschil - absoluut 60.948.000 58.699.000 56.461.000 54.168.000 51.902.000

Verschil - percentage 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55%

Arbeidsjaren Wsw in 2021 2021

Realisatie (meicirculaire 2022) 61.919

Verwacht (meicirculaire 2021) 62.558

Verschil - absoluut -639

Verschil - percentage -1,03%
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hiervoor. De verwachte uitstroom van Wsw-medewerkers in de jaren 2022 – 2026 wordt procentueel 

gezien iets hoger geraamd dan in de meicirculaire 2021.   

 

De navolgende tabel laat de actuele verwachtingen voor het landelijke aantal arbeidsjaren Wsw zien 

(meicirculaire 2022) en vergelijkt deze met de verwachting van vorig jaar (meicirculaire 2021). Voor het 

jaar 2022 wordt het aantal arbeidsjaren ruim 1% lager geraamd dan in de meicirculaire 2021. Het 

verschil neemt iets toe met de jaren door de hogere verwachte uitstroom.  

  

 
 

 

1.4 Daardoor neemt het beschikbare Wsw-budget per Wsw-
arbeidsjaar toe 

Het macrobudget Wsw is verhoogd op grond van de LPO. Hierdoor neemt het budget per Wsw-

arbeidsjaar met 3,55 procent toe. Het effect in 2022 is 1.036 euro per Wsw-arbeidsjaar en dit loopt op 

tot 1.137 euro per arbeidsjaar in 2026. Zie hiervoor de één na laatste regel in onderstaande tabel. Deze 

verhoging wordt echter hoogst waarschijnlijk volledig ingezet voor de verhoging van de CAO-lonen in 

2022.  

 

Doordat het Rijk de komende jaren uitgaat van iets minder Wsw-plekken dan vorig jaar werd 

aangenomen, neemt het Wsw-budget per Wsw-arbeidsjaar ook in reële termen weer iets toe t.o.v. de 

meicirculaire 2021. De laatste regel van de onderstaande tabel laat dat zien. Het effect is in 2022 299 

euro per arbeidsjaar en dit neemt in de loop van de jaren toe tot 369 euro per arbeidsjaar in 2026.  

Dit effect zal er toe leiden dat het subsidietekort Wsw verder zal afnemen.  

 

 

 
 

 

 

Raming arbeidsjaren Wsw (NL) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Meicirculaire 2022 58.803 55.692 52.534 49.058 45.639 42.303

Meicirculaire 2021 59.411 56.283 53.110 49.617 46.172

Verschil - absoluut -608 -591 -576 -558 -532

Verschil - percentage -1,02% -1,05% -1,08% -1,13% -1,15%

Wsw-budget per Wsw-arbeidsjaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Meicirculaire 2022 30.233 30.744 31.350 32.208 33.173 34.229

Meicirculaire 2021 28.897 29.378 29.947 30.754 31.667

Totale toename Wsw-budget per arbeidsjaar 1.335 1.366 1.403 1.454 1.507

Toename door indexactie/LPO meicirculaire 2022 1.036 1.054 1.075 1.104 1.137

Toename door minder aantal Wsw-arbeidsjaren 299 312 328 350 369
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2. Landelijke ontwikkeling deelbudget 
nieuw Wajong en nieuw 
begeleiding 

De macrobudgetten voor nieuw Wajong (overheveling van re-integratiemiddelen van het UWV naar 

gemeenten vanwege de strengere toelatingseisen in de Wajong) en nieuw begeleiding (budget voor 

de begeleidingskosten nieuw beschut medewerkers en mensen die een banenafspraakbaan hebben) 

zijn met 3,29% verhoogd ten opzichte van de meicirculaire 2021. 

 

Vanaf 2023 zullen deze deelbudgetten, uitgezonderd het deelbudget voor beschut werk, onderdeel 

gaan uitmaken van de algemene uitkering van het gemeentefonds.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen: mail of bel mij of één 

van mijn collega’s. Dat kan ook wanneer u nadere informatie zou willen over de gevolgen voor uw 

gemeente of Sociaal Werkbedrijf-organisatie. 

 

Peter van Nes 

pvnes@iroko.nl 

06 – 2011 4244 

  

 


