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2. De opdracht 



Het draait om de PDCA-cyclus 



De opdracht 



Totstandkoming uitvoeringsvarianten 

Wettelijke 
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Basismodel voor de uitvoering van de 
Participatiewet 



Omvang doelgroep Participatiewet 



Inkomensdeel Participatiewet 



Gebundeld re-integratiebudget 



Verdieping op de thema’s voor de pauze 

1. Intake en diagnose 

2. Perspectief op regulier werk 

3. Begeleiding en loonkostensubsidies 



Thema: intake en diagnose 



Thema: intakeproces 



6. Thema intakeproces 

Voorbeeld van prestatie-indicatoren aan de poort 



Thema intakeproces 
Doelstellingen Participatiewet 
 
• Wettelijk kader 

 
• Financieel kader 

o inkomensdeel 
o uitvoeringskosten 

 
• Lokale/regionale wensen 

o nuggers 
o prioritering 
o in beeld via uitkering 
o benadering doelgroepen 



Thema intakeproces 

Doelstellingen Poort 
 
• Juiste vaststelling recht op uitkering 

 
• Preventie 

 
• Diagnose 

 
• Efficiënte uitvoering 



Thema intakeproces 

Inrichtingsprincipes 1 

Melding

Vaststellen recht op uitkering

Preventie Diagnose



Thema intakeproces 

Inrichtingsprincipes 2 
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Thema intakeproces 

Inrichtingsprincipes 3 



Thema: regulier werk 



Thema 



Wel kunnen, 
niet willen: 

Sanctioneren, 
handhaving, 

controle 

Wel kunnen , 
wel willen: 

positief 
stimuleren 

Niet kunnen, 
niet willen: 
rusttraject.  

Niet kunnen, 
wel willen: 

begeleid werken, 
beschutte arbeid 

e.d.  



6. Thema loonkostensubsidie 

Werken in reguliere omgeving: wisselende 
ondersteuning/ begeleiding 



6. Thema loonkostensubsidie 

Inzet loonkostensubsidie naar doelgroep 



6. Thema loonkostensubsidie 

Inzet loonkostensubsidie naar werkgevers 



Onderwerpen na de pauze 

• Werkgeversdienstverlening  

• Beschut werken  

• Participatie met zorg en welzijn 

• Afronding, feedback en sluiting 



Thema: werkgeversdienstverlening 



Werkgeversdienstverlening 
De basis: Het analysemodel lokale uitvoeringskeuzes P-wet  



Werkgeversdienstverlening 

Variatie bij het invullen van werkgeversdienstverlening 



Afwegingskader werkgeversdienstverlening 



Werkgeversdienstverlening 
l Variant 1: Focus op kandidaten bemiddelen naar vacatures  



Werkgeversdienstverlening 

Variant 2. Inzet op een brede portfolio van 
werkgeversdiensten   



Thema: beschut werk 



Beschut werk 

• Specifieke doelgroep  

• Genereert wel loonwaarde  

• Extra randvoorwaarden nodig:  

– Werkplekaanpassing  

– Begeleiding  

• Gemeente is bevoegd om de keuze te maken 
het instrument wel of niet in te zetten 

• Zie handreiking Beschut werk van Stimulanz 



Beschut werk 

Het moet, 
afspraak sociaal akkoord, 

loonvormend werk 

Het kan, 
gemeentelijke beleidsvrijheid 

permanent karakter beschikking 



Beschut werk 

Een vaste baan biedt structuur, 
zelfredzaamheid, participatie, 
economische zelfstandigheid 

Tijdelijke interventies,  prikkels 
tot ontwikkeling, 

opvang in eigen wijk 



Beschut werk 

Conform budget, met deeltijd- 
baan, baten van werk, 
beperkte begeleiding  

Beschutte plek is in lokale situatie te 
duur. Alternatieven zijn goedkoper 



Beschut werk 

Onderscheiden kostensoorten bij beschut werk: 

• Loonkostensubsidie  

• Begeleiding           

• Werkplekkosten        

• Indicatiekosten / loonwaardebepaling    

• Werkplekaanpassing                

• Uitvoeringskosten                 

Welke kosten zijn beïnvloedbaar?  

 

 



Thema: zorg en welzijn 



Participatie met zorg en welzijn 

• Stroom en stand 

– Stroom 2014: 10 tot 15%  nieuwe instroom WWB  

– Stand 2014: + 50% zittend bestand + 5 jaar WWB  

– Afbakening doelgroep; medisch, sociaal, ??? 

• Keuzes die gemeenten maken; zie dia 2  

• Integrale aanpak sociaal domein  

• Welke aanpak doelgroep?  

 



Participatie met zorg en welzijn 



De doelgroepen Uitgangssituatie 

Kaders 
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werkgevers 

1 2 
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Afwegingskader doelgroep Participatie met zorg en welzijn  



Participatie met zorg en welzijn  

Integrale aanpak sociaal domein 
 
Welke middelen zetten gemeenten in? 

• P middelen  
• WMO-middelen  
• Algemene middelen 
 

Aanpak van deze doelgroep 
• Tegenprestatie  
• Wel of geen traject: 41% maakt de volgende stap  
• Low budget maatwerk: 3- 5 % P-budget  



Afsluiting 

1. Hoe gaat dit programma verder?  
a) Beoogd eindresultaat 

b) Resultaat fase 2 

c) Fase 3 

2. Wat gaat u er van terug zien?  
a) Informatie op korte termijn  

b) Rapport half februari 2015  

c) Implementatiedagen 2015  

 

3. Feedback en afsluiting 


