Divosa Benchmark ten opzichte van Kernkaart WWB en Waarstaatjegemeente.nl

Soort gegevens
Volume en samenstelling
bijstand
Ontwikkeling bestand. Inen uitstroomgegevens
Bijstandsaanvragen en
reden beëindiging uitkering
Volume en samenstelling
Wsw
Financien
bijstandsuitkeringen
Aantal re-integratie
voorzieningen
Re-integratie:
Aantal ontheffingen, aantal
loonkostensubsidies,
beschut werk, etc.
Financien re-integratie
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Werk en Inkomen
(basis + verdiepend)
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Handhaving: maatregelen,
fraude, bedragen
Uitgaven bijzondere
bijstand
Debiteuren: incasso,
vorderingen, Bbzvorderingen
Volume andersoortige
uitkeringen
Beroepsbevolking (aantal
en samenstelling) en
participatiegraad
Verklaring participatiegraad
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Ziekteverzuim
Doorlooptijden
Stapeling voorzieningen
sociaal domein

www.divosa-benchmark.nl
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Hoe oud zijn de gegevens?
Beschikbaarheid gegevens

Divosa Benchmark
Werk en Inkomen
1 maand

Kernkaart WWB

Waarstaatjegemeente.nl

> 6 maanden

> 6 maanden

24/7 via het online
benchmarkplatform

24/7 via de
website

24/7 via de website

Onbeperkt zelf
referentiegemeenten
kiezen?

✓

Vergelijken op
samenwerkingsverband?
(bv ISD, arbeidsmarktregio,
Corop-gebied, provincie)

✓

Benchlearnactiviteiten

✓

Databronnen

Keuze voor maximaal 1
referentiegemeente

✓X

X

Alleen provincie,
grootteklasse en mate
van stedelijkheid

Managementadvies
gesprek
Kringbijeenkomsten
CBS-statistieken die
deelnemende
gemeenten direct
uploaden in het
benchmarkplatform.
1x per kwartaal
vragenlijst met een
aantal
bedrijfsvoeringsgegevens zoals aantal
fte en ziekteverzuim
en uitgaven aan reintegratie.

Tijdsinvestering aanleveren
gegevens

✓X

X

Losse gegevens van
het gemeenteloket
(budgetten) en CBS
statline (bijv.
bevolking).
Uploaden CBSgegevens: 5 minuten
per maand.

X

X
Op termijn is dat wel de
bedoeling

CBS

CBS

Wsw-statistiek

Gemeenten

Ministerie van
SZW (financiële
gegevens)

Geen

Onbekend

Gemeenten en

Lokale bestuurders

Invullen
kwartaalvragenlijst:
half uur/ uur per
kwartaal.
Doelgroep
www.divosa-benchmark.nl

Uitvoerings-

organisaties voor
werk & inkomen die
continue willen leren
en verbeteren in
samenwerking met
collega-gemeenten

www.divosa-benchmark.nl

andere
betrokkenen

Anonimiteit

Waarom dit instrument?

Divosa Benchmark Werk
en Inkomen
Individuele gegevens van
deelnemers zijn
beschikbaar achter een
inlogcode. Buiten het
benchmarkplatform vindt
publicatie van gegevens
alleen plaats op
geaggregeerd niveau (bv
landelijk en naar
gemeentegrootte).
Deelnemers kunnen alleen
gegevens van anderen
openbaar maken met
toestemming van die
gemeenten.
U wilt het meest actuele
inzicht in je eigen
organisatie in vergelijking
met andere gemeenten.
U wilt dat inzicht op heel
veel indicatoren: van
volume tot handhaving en
bedrijfsvoering.
U wilt deel uitmaken van
een groep gemeenten die
gestructureerd bezig is met
leren en verbeteren.

Prijs

Deelnemende gemeenten
betalen een bijdrage voor
deelname.

Deelname basis en
verdiepende module kost
2250 euro per gemeente
plus 4 cent per inwoner. Er
is een korting voor ISD-en.
Laatste update: Oktober 2015

www.divosa-benchmark.nl

Kernkaart
WWB
Openbare
website

Waarstaatjegemeente.nl

U wilt inzicht in
een aantal
belangrijke
indicatoren in
vergelijking
met andere
gemeente
waarbij de
actualiteit van
de gegevens
geen
belangrijke rol
speelt.

U wilt sturen op een
aantal basisindicatoren
op het gebied van
arbeidsmarkt en
participatie.

Website is
gefinancierd
door het
ministerie van
SZW en
openbaar
beschikbaar.

Alle gemeenten betalen
mee via het
gemeentefonds. Website
is beschikbaar voor alle
gemeenten.

Openbare website

