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• Interactief

• In gesprek met elkaar

• Van elkaar leren

• Inspiratie voor de praktijk

Welkom!



“ Voor mij betekent dagbesteding de mogelijkheid om kleine stapjes te zetten in mijn herstel van Burn-out en chronische stemmingsklachten. Ik ben nog niet in staat om te werken in de zin 

van een salaris verdienen. Het voordeel van dagbesteding is voor mij het zonder druk de ruimte krijgen om te leren en vooral ook te leren omgaan met mijzelf in een werk en sociale omgeving.

Het niet hoeven solliciteren en verplichtingen geeft mij de essentiële ruimte om uit het overleven te komen en een kans te maken op duurzaam herstel. Daarbij is de individuele aanpak die 
mijn contactpersoon vanuit het werkbedrijf, hanteert ook heel belangrijk. Er wordt gekeken naar waar ik sta, wat ik nodig heb en wat ik kan.

Zonder werk of studie is eenzaamheid een grote beperkende factor qua stemming eigenwaarde en draagkracht. De dagbesteding zorgt ervoor dat ook aan deze basis een beetje tegemoet 
gekomen wordt.

Een doel hebben en mogelijkheden om naartoe te werken is ook erg belangrijk. Een studie oppakken is met chronische klachten vaak al erg lastig en zeker in de participatiewet is dit vaak niet 
mogelijk. Ik heb daarbij het gevoel dat ik tussen wal en schip val. Voor de Wajong kom ik niet meer in aanraking en daar zijn wel passende mogelijkheden. Gelukkig heb ik de mogelijkheid en 
optie om op termijn met behoud van uitkering een duale studie te gaan doen van twee jaar. Dagbesteding is daar een voorbereiding voor. Maar dit is naar mijn weten nog een uitzondering 
waarbij er op creatieve wijze gekeken is naar wat mogelijk is en ik nodig heb om uit de uitkering te komen.

Aangezien ik hoogopgeleid ben is het nog wel een probleem dat er geen passend aanbod is qua dagbesteding. Dit is uitsluitend op MBO niveau. Ik werk nu wel op een sociale plek die ik zelf 
gevonden heb, waar ik gedeeltelijk al goed tot mijn recht kom. Verder is onder mijn niveau werken vaak een negatieve factor voor herstel.

Dagbesteding vormt voor mij een goede basis op het gebied van structuur en bovenstaande om aan mijzelf te werken op therapie gebied en op maatschappelijk niveau wat basisstappen te 
zetten.

“

Een brief van Lars



Wat is meest nodig om doorstroom te 

bevorderen van dagbesteding naar werk?

Een vraag vooraf



• Ga naar menti.com

• Tik in 710110

• Beantwoord de vraag vanuit je eigen praktijk, 

ervaring, situatie

• Neem evt. een casus in gedachte

Een vraag vooraf!



• Gemeenschappelijke regeling 7 gemeenten

• Eén uitvoeringsorganisatie voor arbeidsbemiddeling 

kwetsbare doelgroep

• Participatiewet, arbeidsmatige dagbesteding en 

sociale werkvoorziening in één hand

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen



Dagbesteding onderdeel loonvormende keten

Arbeidsmatige dagbesteding/Op Weg Naar Werk (WMO)

Werk met loonkostensubsidie
(indicatie BA, beschut nieuw)

Regulier werk zonder 
ondersteuning



• Maximale (arbeids-)participatie realiseren

• Betaald werk indien mogelijk

• WerkBedrijf koopt plekken en begeleiding in

• Uniforme wijze van werken in de regio 

• Variatie in werksoorten en omgevingen

• Team met 3 dedicated consulenten

• Gemeenten hevelen deel WMO-budget over

WerkBedrijf: arbeidsmatige dagbesteding



• Inwoners met lage loonwaarde (20-30%)

• In staat tot beperkte productie, zonder druk

• Daarbij veel begeleiding nodig

• Veelal met arbeidsbeperking

• Deel kan ontwikkelen naar betaald werk

Doelgroep



• Zelfredzaamheid en loonwaarde 

• Onderdeel van persoonlijk plan

• Focus en prikkel bij de aanbieder

• Directe aansluiting op werkmogelijkheden

• Wegnemen barrières

Nodig om naar werk te ontwikkelen



• Basisplek en arrangementen

• Persoonlijk ontwikkelplan

• Participatieladder als kapstok ontwikkeling

• Tarieven gekoppeld aan trede 

participatieladder

• Tarieven basisplek verlaagd

Op Weg Naar werk (sinds 1-1 2019)



Op Weg Naar Werk: arrangementen
Kosten

Basis trede 3 Plek en 
begeleiding

€7,50/uur

Basis trede 4 Plek en 
begeleiding

€5,50/uur

Arrangement
loonwaarde

Extra 
begeleiding op 
uitstroom naar 
werk

€ 3.200 
trajectprijs

Max 1 jaar
Eenmalig

Arrangement 
zelfredzaamheid

Extra 
begeleiding op 
zelfredzaamheid

€ 3.200 
trajectprijs

Max 1 jaar
Eenmalig



• Werken aan cv

• Begeleiden op werknemersvaardigheden

• Snuffelstages

• Eventueel aanvragen indicatie BA of beschut

• Bedrijfsdienstverlener zoekt vacatures

Ontwikkelarrangement loonwaarde



• Leren je leven te organiseren, zodat je verder 

kunt met de ontwikkeling richting werk 

• Wordt ingezet meestal wanneer geen 

ambulant begeleider

Ontwikkelarrangement zelfredzaamheid



Evaluatie oktober/november met aanbieders

Wat verwachten 

jullie??



• Korte lijnen tussen consulenten en 

aanbieders

• Arrangementen geven focus

• Participatieladder helpt

• Aangrijpingspunt voor beschut werk

Wat werkt goed?



1. Arrangementen flexibeler maken

2. Praktijk: trede 4 juist intensieve begeleiding

3. Werken met één tarief i.p.v. lager tarief voor trede 

4. Participatieladder

5. Positieve prikkel voor aanbieders via tarifering

Wat zijn verbeterpunten?



1. Focus bij aanbieders d.m.v. arrangementen

2. Simpel switchen ook bij arrangementen

3. Juiste prikkel afgeven via tarieven

4. Doorlopende ontwikkellijn met Werk en nieuw 

beschut

5. Klein team dedicated consulenten

6. Ontwikkelen samen met aanbieders

`Do’s



Welke elementen spreken je aan/neem je 

mee?

Als je kijkt naar wat meest nodig is?

Even terug naar de beginvraag…



Podcast…

En dan tenslotte nog even dit…



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2020: 

– 12 maart – Buitensocieteit in Zwolle

– 28 mei – Meetup Jaarbeurs in Utrecht

– 5 november – Woonindustrie in Nieuwegein

• SVP evaluatieformulier invullen

Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



