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Fase 2: Een bestemming verder 



Waar koersen we op?  
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Vervolgstappen  

1. Opleveren rapport en bijbehorende factsheets  

2. Review-instrument voor gemeenten op basis van de in het 
rapport benoemde (19) keuzes 

3. Financieel rekenmodel: Lokale doelstellingen doorrekenen 
tegen volume doelgroep / gemiddeld budget  

4. Thematische verdieping; samen met gemeenten verder 
ontwikkelen  



Review-instrument 

 

Vragen:  
• Bent u klaar voor de Participatiewet?  
• Hebt u zichzelf alle vragen gesteld voor de Participatiewet?  
• Hebt u de juiste vragen gesteld?  
• Zijn alle vragen beantwoord?  
• Welke vragen wel en welke vragen (nog) niet?  
• Wat is de impact van het wel of niet stellen en beantwoorden van de vragen?  
 
Deze en andere vragen komen aan de orde in de review-tool, die wij uitwerken in 
Optimale weg naar Participatie (o.b.v. de 19 te maken keuzes). De tool komt op de 
website van de Programmaraad, zodat u snel kunt nagaan of u klaar bent voor de 
Participatiewet. Het voornemen is eveneens om de tool in te zetten voor het visitatie-
instrument door de Programmaraad (in ontwikkeling).  

Een twintig-tal fundamentele keuzes op verschillende niveaus 



Financieel rekenmodel 

 
Vragen:  
• Wanneer voeren we de Participatiewet 

goed uit?  
• Wat doen we voor welke doelgroepen?  
• Welke budgetten hebben we beschikbaar 
• Wat kost het?  
• Hoeveel geld houden we over of wat 

komen we tekort?  
• Welke opties hebben we om eventuele 

tekorten te compenseren?  
 

We werken nu aan een financieel rekenmodel dat de verbinding legt tussen deze 
verschillende vraagstukken. U kunt voor uw gemeente aan de hand daarvan een beeld 
krijgen wat uw besluiten betekenen voor de dienstverlening aan de verschillende 
doelgroepen en het beslag op uw beschikbare middelen. Verschijnt binnenkort op de 
website van de Programmaraad.  



Thematische verdieping  

Thema 1:  Werkgeversdienstverlening : WG centraal of leidend?   

Thema 2:  Kwetsbare schoolverlaters zonder recht op uitkering    

Thema 3:  Financiële sturing; diverse varianten      

 

Thema 4:  Doelgroepsturing in de praktijk; PxQ in de praktijk    

Thema 5:  Processturing in de praktijk; op drie aspecten    
– Beperken van de instroom      

– Versnellen, bevorderen van de uitstroom   

– Versterken van de vraag      

Thema 6:  Uitvoeringsproces en organisatiemodellen     

Thema 7:  Relatie P-wet en 3D  
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De doelgroep  

Volume ontwikkeling  



De doelgroep II  

De budgetten  



Visie vraagstukken  

Keuze: kiezen voor inkomensvoorziening of voor 
werk?  



Visie vraagstukken  

Keuze: de werkgever centraal of de werkgever 
leidend?  



Beleidskeuzes  



Beleidskeuzes II 

• Doelgroep regulier werk:  

 Keuze: Wel of geen forse inzet van re-integratie middelen?  

 

• Doelgroep werken in reguliere omgeving:  

 Keuze: Een brede of een smalle inzet van het instrument 
loonkostensubsidie?  

 

• Doelgroep beschut werken  

 Keuze: Beschut werken wel, niet of op termijn inzetten?  

 

 

 

 



Beleidskeuzes III 

• Zorg en welzijn:  

 Keuze: De participatiemiddelen voor Zorg en Welzijn wel, niet 
of beperkt inzetten?  

 

• Schoolverlaters praktijkschool / vso:   

 Keuze: Wel of niet actief inzetten op dienstverlening aan 
schoolverlaters van het praktijk onderwijs en het VSO?  

 



Financiële sturing  

Verschillende varianten van financiële sturing;  
Van sturen op deelbudget tot integraal en prikkelwerking   



Financiële sturing II 

• Keuze: is het P-budget al dan niet aangevuld met aanvullende 
financiering kaderstellend?  

 

• Keuze: wordt actief ingezet op de prikkelwerking van het 
Inkomensdeel? Wordt geïnvesteerd met een beoogde 
rendement?  

 

• Keuze: wordt actief ingezet op verbreding van de budgetten in 
het sociaal domein? Leidt dit tot verruiming van de oplossing 
of tot vergroting van de complexiteit?  

 



Doelgroep / processturing 



Doelgroepsturing II 

• Keuze: Bij kandidaten werken met verdiencapaciteit of met 
‘time to market’? 

 

• Keuze: werken met een open eind aanpak of met het 
dimensioneren van maatregelen op basis van doelstellingen 
en beschikbare middelen?  

 

• Keuze: doelgroepen definiëren vanuit de wet of vanuit de 
vraag van de werkgever?  

 



Processturing  

 

Uitvoeringsproces Participatiewet 

Beperken van de instroom Bevorderen, versnellen 
van de uitstroom 

Versterken van 
de vraag 

Her intake en/of 
herbeoordeling 

Basisproces uitvoering P-wet; nieuwe instroom en zittend 
bestand  



Processturing  

• Keuze: Fors inzetten op preventie en handhaving bij de poort 
om instroom te beperken, of de nadruk op versnellen van de 
uitstroom leggen?  

• Keuze: Diagnostiek breed inzetten of juist specifiek alleen 
voor doelgroepen die gerichte begeleiding naar werk nodig 
hebben?  

• Keuze: Alleen inzetten op bemiddeling naar regulier werk of 
een gevarieerd aanbod ontwikkelen bij de vraag van de 
werkgevers?  

• Keuze: het zittend bestand op dezelfde manier meenemen in 
de uitvoering van de wet, of hier een aparte aanpak voor 
ontwikkelen?  

 



Efficiency vraagstukken  

• Keuze: zelf doen of uitbesteden?  

 

• Keuze: Werken met een 1:1 aanpak of met een 
groepsaanpak?  
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Meedoen? Vragen?  

• Vragen?  

• Interesse in verdere ontwikkeling van de thema’s? Meedoen? 

• Overige aandachtspunten en suggesties 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Implementatiedagen op 16 april in 
Nieuwegein en 28 mei in Veenendaal 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

