
Aansluiting Onderwijs – 
Participatiewet Zutphen 

Dorien Brussen & Christel Bouwman 
15 oktober 2015 



Inleiding 
 Voorstellen: Dorien Brussen & Christel Bouwman 
 Het Plein (Participatiewet, Wmo, Schulddienstverlening, Minimaregelingen en de 

backoffice voor Jeugd) 
 Delta (Wsw) 
 De nieuwe 3d organisatie = Het Plein (01-01-2017) 
 



Primair Proces 
 Vanaf 2013 is er een werkgroep bestaande uit uitvoerders van Delta en Het 

Plein bezig geweest met het uittekenen van het primair proces i.h.k.v. de 
Participatiewet. 

 In 2014 hebben we een pilot opgestart die het proces in de praktijk hebben 
uitgetest.  

 In Zutphen zijn er 3 toegangspoorten: wijkteams (algemene voorziening), CJG 
(indicaties voor Jeugdwet) en Het Plein (Participatie, Wmo, 
Schulddienstverlening en minimaregelingen). 

 Het werkproces ziet er globaal zo uit vanuit de toegang.  
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Primair Proces (2) 
 De burger wordt overgedragen n.a.v Plan van Aanpak.  
 Het proces gaat verder in 4 stromen met als doel: uitstromen naar een werkplek.  
 De consulent werk & coaching werken in clusters met een branchespecialisme.  

 
 
 
 



Convenant  
 Er is sinds 2015 een convenant afgesloten met 3 scholen in Zutphen.  
 Praktijkonderwijs Zutphen (VSO), Anna Flokstraschool (ZMLK) en Intermetzo 

(VSO).  
 Samenwerking vindt plaats met de andere scholen in de omliggende gemeenten 

zoals Daniel de Brouwerschool (ZMLK) en Ambelt (VSO).  
 Doel: een passende aansluiting tussen einde school en werk (betaald, met 

loonkostensubsidie of dagbesteding).  
 Financiën: leerlingen tussen hun 18-21 jaar hebben een bijstandsnorm over het 

algemeen veel lager dan als men gaat werken op basis van het WML. Uit 
onderzoek blijkt dat als leerlingen langere tijd niet werkzaam zijn, dat ze qua 
ontwikkeling (opgebouwd op school) achteruit gaan. Dit betekent in de toekomst 
dat ze de gemeente meer geld gaan kosten. Daarom dus direct investeren. 
Lokale keuze.  

 
 
 



Convenant (2)  
 Het werkproces is hierbij leidend. Ook de scholen werken volgens de 4 stromen 

en met Dariuz Assessment.  
 De school zorgt ervoor dat Het Plein de stap rondom toegang kan overslaan. 

Hierdoor werken we effectief en efficiënter.  
 De school heeft de deskundigheid en dit neemt Het Plein over. 
 Vanuit Het Plein vindt dan de aanmelding plaats bij het UWV. 
 De Dariuz loonwaardemeting wordt uitgevoerd door Het Plein bij de werkgever.  
 Er vindt 2-3x per jaar een overleg plaats per school om de lijst met leerlingen te 

bespreken. Dit met als doel voor iedereen een passende oplossing.  
 

 
 
 
 
 



Samenwerking UWV  
 Er vindt 1x per 6 weken overleg met UWV plaats over aanmeldingen 

doelgroepregister en het bespreken van casussen.  
 Resultaten: 

 
 
 
 

Overzicht  
Banenafspraak 1 Anne Flokstraschool 

1 ROC  
5 Praktijkonderwijs 
1 Nugger (inburgeraar) 

Beschut werk (nieuw) 2 aanmeld / 0 toegekend 

Dagbesteding  4  
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