
Optimale verdienmodellen 
Participatiewet  

Een voldragen sturingsmodel en verder  

Robert Capel 
Tom de Haas 
Martin Heekelaar 
Implementatiedagen, 16 april 2015, Nieuwegein 



Programma 16 april 

• Introductie: wie is wie, en wat gaan we doen? 

• Het sturingsmodel P-wet 

• Inzoomen (al naar gelang behoefte) op: 

– Visie-ontwikkeling 

– Beleidskeuzes 

– Financiële sturing 

– Procesinrichting 

• Vervolgstappen Programma Optimale weg en 
uitnodiging tot deelname aan spiegel P-wet/ review 



Een fundamentele verandering? 

of 



Waar koersen we op?  



Sturingsmodel P-wet 1.0 



Sturingsmodel P-wet 1.0 

Bij ieder van de geschetste hoofdonderwerpen moeten 
(uiteindelijk) keuzes gemaakt worden. Wij zijn benieuwd waar 
uw gemeente staat in het keuzeproces, variërend van  

1. Idee/ beeldvorming 

2. Besluit op hoofdlijnen 

3. Besluit 

4. Voorbereiding/ implementatie uitvoering 

5. Uitvoering 

6. Bijsturing 

 



Sturingsmodel P-wet 1.0 

Bij ieder van de geschetste hoofdonderwerpen moeten 
(uiteindelijk) keuzes gemaakt worden. De inhoudelijke keuzes 
zijn vaak niet zwart of wit, maar kennen gradaties. Wij zijn 
benieuwd welk standpunt uw gemeente inneemt. Een 
voorbeeld: 

De inhoudelijke keuzes bij: niet wel 

1. Regulier inzet middelen

2. Werken met LKS omvang doelgroep

3. Beschut werk omvang doelgroep

4. Zorg en Welzijn inzet middelen

5. Schoolverlaters inzet en afspraken

m
arginaal

beperkt

geregeld

ruim



Vervolgstappen  

1. Spiegel P-wet/ review-instrument voor gemeenten op basis 
van de in het rapport benoemde keuzes 

2. Rekenmodel Participatiewet 

3. Thematische verdieping;  
1. Werkgeversdienstverlening & arbeidsmarktinformatie 

2. Schoolverlaters  

3. Verdieping processturing m.b.v. cases 



Spiegel P-wet: waar staat u? 

Ter ondersteuning van gemeenten, begeleidend bij rapport 
wordt een spiegel P-wet ontwikkeld, waarmee uw gemeente 
scherp zicht krijgt op: 

1. de belangrijkste keuzes van de Participatiewet waarbij 
visueel in beeld wordt gebracht waar de gemeente staat 

2. de stand van zaken ten aanzien van besluitvorming en 
implementatie in kaart wordt gebracht; wat hebben we al 
gedaan; wat moeten we nog doen? 

 



Spiegel P-wet: waar staat u? 

Work in 
progress: 



Spiegel P-wet: waar staat u? 

• interesse tot deelname na afloop van deze workshop aangeven 
(ook bij mogelijke interesse, evt ander contactpersoon etc) 

• Planning: eind volgende week komt een gestructureerde 
uitvraag beschikbaar 

• na invulling door 20-tal gemeenten volgt analyse van data/ 
globale landelijke gemiddelden 

• ondersteuning bij invullen, verduidelijken van vragen 
• Resultaat 1: overzichtelijke rapportage waar uw gemeente staat 
• Resultaat 2: doorspreken met project/programmateam voor 

reflectie, aanscherping of verdieping 
• Resultaat 3: landelijk beschikbaar en goed uitgeteste tool 



Sturingsmodel P-wet 1.0 



De doelgroep  

Volume ontwikkeling  



De doelgroep II  

De budgetten  
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Visie vraagstukken  

Keuze: kiezen voor inkomensvoorziening of voor 
werk?  



Visie vraagstukken  

 ja nee 

1. De gemeente heeft de beleidskeuzes geëxpliciteerd dat Nuggers recht 

hebben op dienstverlening 

  

2. In de praktijk is de basisdienstverlening (casemanagement, bemiddeling 

naar werk) is voor iedereen die zich daarvoor meldt toegankelijk 

  

3. De doelgroep regulier (zelfredzaam, hoge loonwaarde van 80/100%) kan 

een beroep doen op  ondersteuningsaanbod 

  

4. De doelgroep jongeren < 27 die geen recht hebben op een uitkering 

worden bemiddeld naar werk 

  

5. De doelgroep schoolverlaters VSO/Pro worden bemiddeld naar een 

vervolgtraject of baan ongeacht eventueel recht op een uitkering 

  

6. De eerste instap in de intake is een gesprek over werk (werkintake). Later 

in een vervolggesprek komt het recht op een uitkering aan de orde 

(uitkeringsintake).  

  

7. Loonkostensubsidies kunnen uit het Inkomensdeel worden ingezet voor 

niet-uitkeringsgerechtigden  

  

8. Middelen uit het Participatiebudget worden ingezet voor niet-uitkering- 

rechtigden 

  

 

Keuze: kiezen voor inkomensvoorziening of voor werk?  



Visie vraagstukken  
Keuze: De werkgever centraal stellen in de dienstverlening of 
de werkgever de dienstverlening (mede) laten bepalen  



Visie vraagstukken  
Keuze: De werkgever centraal stellen in de dienstverlening of 
de werkgever de dienstverlening (mede) laten bepalen  

 ja nee 

1. De Participatiewet wordt een succes als de werkgevers maximale ruimte 

krijgen om te ondernemen en eigen personeelsbeleid te voeren. 

  

2. De werkgevers hebben een actieve rol in de beleidsvoorbereiding van de 

Participatiewet en bepalen mede de doelgroepindeling  en welke 

werkgeversdiensten daarbij horen. 

  

3. De werkgeversdiensten die de gemeente biedt zijn vastgesteld in het 

bestuur van de arbeidsmarktregio (met vertegenwoordigers van 

werkgevers). 

  

4. De gemeente biedt de mogelijkheid van detacheren als werkgevers daar 

de voorkeur aan geven boven zelf in dienst nemen 

  

5. De gemeente laat de uitvoering van vacaturebemiddeling over aan private 

partijen als dit de voorkeur heeft van de (regionale) werkgevers 

  

6. Gelijk bij de intake wordt beoordeeld of kandidaten voldoen aan concrete 

personeelsvragen van werkgevers  

  

7. De werkgever kan (in de toekomst) zelf in de bestanden kijken van SW-

bedrijven en gemeenten om de passende werknemer te vinden.  

  

8. De werkgever krijgt de voor hem meest geschikte kandidaat ongeacht 

loonwaarde, duur van uitkering of zelfredzaamheid  

  

9. De werkgever kan kiezen tussen ondersteuning door een jobcoach of een 

(beperkte) financiële compensatie voor begeleidingskosten 

  

10. De individuele werkgever bepaalt zelf of hij invulling wil geven aan de 

baanafspraak, en wordt daar niet op aangesproken door de gemeente 
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Beleidskeuzes  



Beleidskeuzes II 

• Doelgroep regulier werk:  

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

 

• Doelgroep werken in reguliere omgeving:  

 Keuze: Het instrument loonkostensubsidie smal inzetten 
(nieuwe doelgroep) of breed inzetten (WWB)?  

 

• 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 
(voorzieningen), niet (rusttraject) of beperkt (collectieve 
voorzieningen wijk etc) inzetten?  

 

• Schoolverlaters praktijkschool / vso:   

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

 



Beleidskeuzes IV 

Keuze: Het instrument loonkostensubsidie smal inzetten (nieuwe 
doelgroep) of breed inzetten (WWB)?  

 ja nee 

De gemeente zet het instrument loonkostensubsidie in   

 

Is het antwoord op de voorgaande vraag ja is, kruis dan aan welke van de vier situaties voor uw 

gemeente het meest van toepassing is. 

 

1. De gemeente hanteert bij de nieuwe instroom van arbeidsgehandicapten 

incidenteel het instrument LKS tbv garantiebanen 

 

2. De gemeente hanteert bij de nieuwe instroom van arbeidsgehandicapten 

regelmatig het instrument LKS tbv garantiebanen 

 

3. De gemeente hanteert het instrument LKS  bij de nieuwe instroom van 

arbeidsgehandicapten tbv garantiebanen en incidenteel bij de bestaande 

WWB-populatie (maximaal enkele procenten van het bestand). 

 

4. De gemeente hanteert het instrument LKS  bij de nieuwe instroom van 

arbeidsgehandicapten tbv garantiebanen en substantieel bij de bestaande 

WWB-populatie (oplopend tot 10% of 20% van het bestand). 

 

 



Beleidskeuzes V 

Keuze: Beschut werken aanbieden met dienstbetrekking en 
passende werkplek of zorgdragen voor een inkomensvoorziening 
ondersteund met voorzieningen zoals (arbeidsmatige) dagbesteding. 

 ja nee 

Inzet van de voorziening beschut werk   

 

Is het antwoord op de voorgaande vraag ja is, kruis dan aan welke van de vier situaties voor uw 

gemeente het meest van toepassing is. 

 

1. De gemeente hanteert voor de voorziening beschut werken de regel van 

bij 3 uitstroom, er minder dan 1 in 

 

2. De gemeente hanteert voor de voorziening beschut werken de regel van 

bij 3 uitstroom, er 1 in 

 

3. De gemeente hanteert voor de voorziening beschut werken de regel van 

bij 3 uitstroom, er meer dan 1 in 

 

4. De gemeente hanteert voor de voorziening beschut werken een open 

einde: afhankelijk van de behoefte.   

 

 



Beleidskeuzes VI 
Indien het antwoord nee is, en uw gemeente biedt een alternatief, kruis dan de  mogelijkheid aan die 

het meest overeenkomt met de keuze in uw gemeente. 

 

1. De gemeente biedt een dienstbetrekking aan met loonkostensubsidie 

zonder indicatiestelling voor beschut werk 

 

2. De gemeente biedt een werkplek aan met behoud van uitkering  

3. Mensen met indicatie beschut komen slechts in aanmerking voor 

arbeidsmatige dagbesteding.  

 

4. Anders nl…………………………………………….   
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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 het Inkomensdeel als budget gehanteerd of wordt 
gestuurd op outcome?  

 

Keuze: Worden de uitvoeringskosten op het niveau van de 
uitvoeringsorganisatie bepaald of per (specifieke) doelgroep?  



Financiële sturing III 

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

1. De WSW wordt betaald vanuit het re-integratiebudget. Het geld dat resteert 

is beschikbaar voor de andere mensen die behoren tot de doelgroep van de 

Participatiewet.  

 

2. Het (fictieve) WSW-budget gaat naar het zittend bestand WSW. Eventuele 

tekorten in de WSW worden gedekt vanuit de algemene middelen.  

 

3. Het re-integratiebudget wordt aangevuld met geld vanuit de algemene 

middelen.  

 

4. Tekorten in P-budget kunnen gecompenseerd worden met overschotten in 

het Sociale domein 

 

5. Voor de uitgaven Participatiemiddelen heeft de gemeente een eigen raming 

opgesteld en wordt naast P-budget gebruik gemaakt van andere 

financiering (eigen bijdrage tbv WSW, ESF, aanvulling uit Algemene 

Reserve) 

 

1. Anders, namelijk…………. 

 

 

 



Financiële sturing IV 

Keuze: Wordt het Inkomensdeel als budget gehanteerd of wordt 
gestuurd op outcome?  

1. Het Inkomensdeel is kader stellend. Er zijn afspraken gemaakt welk budget 

beschikbaar is voor de WWB-uitkeringen en er is een apart budget 

beschikbaar voor het verstrekken van loonkostensubsidies. 

 

2. Het Inkomensdeel is in totaliteit kader stellend voor de WWB-uitkeringen en 

het verstrekken van loonkostensubsidie aan de nieuwe doelgroep (werken 

in reguliere omgeving, beschut werk en Wajong) 

 

3. Extra uitgaven in loonkostensubsidie zijn toegestaan wanneer dit leidt tot 

daling van het uitkeringsvolume of verhoogde kans op uitstroom. 

 

4. Voor de bijstandsuitgaven heeft de gemeente in de gemeentebegroting een 

eigen raming gemaakt, los van het budget inkomensdeel. Bijstellingen van 

het budget van het Inkomensdeel leiden niet direct tot wijzigingen in beleid 

of uitvoering.  

 

5. Extra uitgaven of mogelijke overschrijdingen van het Inkomensdeel zijn 

toegestaan als er (aantoonbare) maatschappelijke baten tegenover staan  

 

6. Anders, namelijk…………. 

 

 

 



Financiële sturing V 

Keuze: Worden de uitvoeringskosten op het niveau van de 
uitvoeringsorganisatie bepaald of per (specifieke) doelgroep? 

  1. De uitvoeringskosten voor de Participatiewet zijn onderdeel van het 

integrale afdelingsbudget.  

 

2. Het budget voor de uitvoeringskosten van de Participatiewet is gebaseerd 

op de workload en beweegt mee met de werklast: meer 

uitkeringsaanvragen leiden tot meer middelen.  

 

3. De personele formatie is gebaseerd op normen. Bij een gegeven workload 

is in beeld wat de benodigde formatie is. 

 

4. De gemeente maakt een expliciete afweging tussen de optimale inzet van 

middelen (uitvoeringskosten en P-budget) en de besparingen op de grote 

geldstroom (Inkomensdeel). 

 

5. Het budget voor de uitvoeringskosten van de Participatiewet wordt periodiek 

aangepast bij beleidskeuzes voor de verschillende doelgroepen 

 

6. Anders, namelijk…………. 
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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?  

 



Processturing: handhaving  

 ja nee 

1. Voorlichting geven op scholen en aan schoolverlaters   

2. Hanteren van de 4 werken wacht termijn    

3. Rechten en plichten sessie voor aanvragers    

4. Opdrachten om eigen initiatief te ontwikkelen tijdens 4 weken termijn    

5. Verantwoordelijkheid voor plannen van intake gesprek over vier weken 

bij cliënt 

  

6.  Direct verplichten tot deelname aan (groeps)programma’s na 

aanmelding 

  

7. Bestandscontroles voorafgaand of gelijk bij aanmelding   

8. Inzetten van fraudescorekaart en huisbezoek bij aanvraag   

9. Anders, namelijk…………. 

 

  

 



Processturing  

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

1. De gemeente hecht weinig waarde aan diagnose instrumenten. Dit wordt 

niet of hooguit in incidentele gevallen ingezet. 

 

2. De gemeente zet een globaal diagnose instrument later in het proces in als 

standaard dienstverlening niet toereikend is 

 

3. De gemeente zet een globaal diagnose instrument in voor een brede 

doelgroep vooraan in het proces  

 

4. De gemeente zet een grondig diagnose instrument in later in het proces als 

standaard dienstverlening niet toereikend is 

 

5. De gemeente zet vooraf in het proces een globaal diagnose instrument in 

voor een brede doelgroep gevolgd door grondig diagnose instrument later in 

het proces voor specifieke doelgroepen 

 

6. Anders, namelijk…………. 

 

 

 



Efficiency vraagstukken  

• Keuze: zelf doen of uitbesteden?  

 

• Keuze: Werken met een 1:1 aanpak of met een 
groepsaanpak?  
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Organisatiemodellen en regie 

- Onderaannemer

- Specialistische partij

-Opdrachtnemer

- Ketenmanager

Beleidsregie

Uitvoeringsregie

Uitvoering

- Doelen

- Resultaten

- Middelen

-Voorwaarden

- Bepaalt aanpak

- Schakelt ketenpartner in

- Is eindverantwoordelijk/ 

resultaatverantwoordelijk

- Stuurt op samenhang

- Is gecommitteerd aan het 

geheel

- Levert specialistische 

bijdrage

- Resultaatverantwoordelijk voor 

eigen bijdrage.

Bepaalt:

Opdrachtgever

Terugkoppeling
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Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedag 28 mei in Veenendaal 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

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

