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- Switchen gaat over ergens naar toe maar ook weer terug kunnen gaan

- Ontwikkeling van de mensen centraal

- Het moet makkelijker en veiliger worden om stappen te zetten

- Meedoen op de best passende plek

- Drempels wegnemen voor mensen om werk te aanvaarden

- Switchen tussen (arbeidsmatige) dagbesteding – (beschut) werk –

banenafspraak – regulier werk versoepelen

- Sociale zekerheid die maximaal faciliteert en stimuleert

Simpel Switchen in de Participatieketen



Het ministerie van SZW heeft vier sporen genoemd in kamerbrief 
Simpel Switchen in de Participatieketen 27 december 2018: 

Spoor 1: Vanuit de uitkering werken - en weer terugvallen

Spoor 2: Beter inzicht in de gevolgen van beginnen met werken

Spoor 3: Meedoen op de best passende plek

Spoor 4: Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning

Kamerbrief Simpel Switchen in de participatieketen



Trekkers: Spoor 1 en 2 Divosa en Spoor 3 en 4 ministerie van Sociale zaken

• Natuurlijk zijn de situaties niet altijd in sporen te verdelen, daarom een nauwe 

samenwerking voor verbinding. 

• We benaderen zoveel mogelijk vanuit (en met) de ervaringsdeskundige.

• We hopen dat iedereen in het publieke domein aan die beweging gaat 

meedoen: Gemeenten, UWV, VNG, ministeries VWS en SZW, Divosa, 

Cedris, Bvk, IB, ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, VNO-NCW, MKB, 

Lecso, Iederin, LCR, FNV, CNV, MEE, etc……

Domein in beweging



“Ook bij veranderingen in werk blijft de situatie van ons huishouden 
voorspelbaar. We hebben inzicht in onze financiële situatie: ik krijg op 

tijd mijn geld, en we weten hoeveel dat is.”

> Gedeeld uitgangspunt: werken vanuit de klant 

> Beweging van delen en uitwisselen: bundelen van alle inzet en 
ervaring op deze vraagstukken

> Start met vragen rond deeltijdwerk en tijdelijke uitstroom

Spoor 1 en 2



> Overgangen in beeld: verzamelen van concrete knelpunten en 
‘ontrafelen’ van achterliggende oorzaken

> Innovatielaboratoria: in gemixte groepen bundelen van kennis over 
knelpunten en oplossingen en ontwikkelen nieuwe inzichten

> Estafette: keten van werkbezoeken van professionals om te leren 
van elkaars aanpak en visie

> Meedoen? Mail naar info@simpel-switchen.nl

Hoe? In de praktijk



> Aanpassingen Wajong in voorbereiding

> Regels voor het eindigen van oWajong en Wajong2010 
gelijkgetrokken  5 jaar

> Termijn waarin het recht op oWajong en Wajong2010 kan 
herleven bij toegenomen arbeidsongeschiktheid uitgebreid 

naar AOW-leeftijd

> Uitzondering op 4 weken zoektermijn voor jongeren die behoren tot 
de doelgroep loonkostensubsidie of medisch urenbeperkten

> Combinatie rekentool

Andere projecten Spoor 1 en 2



Switchen tussen (arbeidsmatige) dagbesteding – (beschut) werk –
banenafspraak-baan en regulier werk

• Voorgestelde maatregelen Wajong dragen bij aan doorstroom dagbesteding –
werk

• Met VWS onderzoek gericht op knelpunten in wet- en regelgeving en 
uitvoeringspraktijk bij doorstroom en terugval dagbesteding – werk

• Acties gericht op overgang en terugval beschut werk – banenafspraak-baan

• Quickscan

• Herleven positief advies beschut werk

• Handreiking praktijkvoorbeelden (6 gemeenten) soepele doorstroming 
dagbesteding – werk

Spoor 3: Meedoen op de best passende plek



Om stappen te durven maken is continuïteit in de 
begeleiding over levensdomeinen heel belangrijk

- Relatie met uitkomsten IBO’s Jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een 
LVB

- Breed offensief: Ondersteuning op maat en 
aanscherpen verordeningsbepaling

Spoor 4: Continuïteit in begeleiding en integrale 

ondersteuning



In de keten wordt niet altijd voldoende integraal gewerkt

- Binnen het bestaande programma voor de ontwikkeling van 

vakmanschap komt aandacht voor de rol van professionals in het 

sociale domein. 

- Er worden samenwerkingsbijeenkomsten georganiseerd en er wordt 

een casusboekje uitgebracht. 

Goede ervaringen/ideeën? Mail naar info@simpel-switchen.nl

Spoor 4: Continuïteit in begeleiding en integrale 

ondersteuning



Kort overzicht acties- Wijzigingen Wajong - Verwachte inwerkingtreding 1 januari 2020

- In en uit de Participatiewet spoor 1 en 2 - Gestart verwachte looptijd 1 jaar

- 4 weken zoekperiode - Loopt mee in wetswijzigingen breed-

offensief

- Combinatierekentool - In juni gestart

- Handreiking praktijkvoorbeelden overgang   
dagbesteding – werk 

- Naar verwachting in juli 2019 gereed

- Onderzoek VWS-SZW - Verwachte start 3e kwartaal 2019

- Quickscan - Naar verwachting in juli 2019 gereed

- Herleven positief advies beschut werk - Aanpassing besluit bw  eval. beschut 

werk

- Integraal werken - Gestart, afronding begin 2020



Contactgegevens projectleiders Simpel 

Switchen: info@simpel-switchen.nl

Vragen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



