
Werksessie  
“Een optimale weg naar 

Participatie” 

• Zwolle, 23 oktober 2014 



Ontstaansgeschiedenis 



Processen en instrumenten 



Kern programma 

• Het in beeld brengen van de bedrijfsmatige keuzes bij: 

– de vier te onderscheiden doelgroepen (regulier, werken in 
reguliere omgeving, werken in beschutte omgeving eb 
participatie met zorg en welzijn) 

– de twee cruciale hoofdprocessen van intake en 
werkgeversbenadering 

 

• Deze zes thema’s zijn in brede kring herkenbaar bij 
gemeenten en SW-bedrijven. 



Houden zoals het is 



Naar één uitvoeringsorganisatie 
Voorbeeld: Ferm Werk / Baanbrekers 



Naar een knip tussen werk en inkomen 
Voorbeeld: IJmond Werkt 



Naar één organisatie, meerdere onderdelen 
Voorbeeld: SozaweRotterdam 





Opzet rapport per thema 

• Hoofdstuk 1. Het overzicht 

– Overzicht zes thema’s en de onderlinge samenhang.  

 

• Hoofdstuk 2. De keuzes 

– Beschrijving en contextbepaling van het betreffende thema 

– De te beantwoorden vragen en dilemma’s 

– De door gemeenten voorgenomen procesbeschrijvingen en beschrijvingen van instrumenten, voor de uitvoering van 
de Participatiewet, die op 1-1-2015 wordt ingevoerd.  

– Een eerste verkenning van mogelijke kosten-baten-analyses van de verschillende mogelijke aanpakken voor de 
uitvoering van de Participatiewet.  

– De voorgenomen rol van de ketenpartners in de desbetreffende processen en instrumenten 

– Een eerste verkenning van de mogelijke consequenties voor de wijze van uitvoering  

– Een eerste verkenning van de benodigde sturingsinformatie, waaronder kengetallen over prestaties, prijs-indicatoren, 
ervaringscijfers e.d..  

 

• Hoofdstuk 3. Conclusies 

– Overzicht, samenhang, opvallende inzichten 

– Mogelijke vlekken in keuzes, dataverzameling tot nu toe  

– Conclusies, prioriteiten en aanbevelingen voor fase 2  

 



Optimale weg naar participatie 

Martin Heekelaar 

Evert Jan Slootweg 
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Volumes en dichtheden 

 



Huidige Wajong 



Doelgroep Participatiewet 

 





Financiering 

 



Gebundeld re-integratiebudget 

 

Onderverdeling is een inschatting o.b.v. de rijksbegroting 2015 



Bedragen p.p. in MvT 

 



Inkomensdeel indicatief 

Let op: de meerjarencijfers zijn een indicatie o.b .v. realisatie 2014 en MvT. Er is 
geen rekening gehouden met beleidseffecten. De bedragen zijn niet ontleend aan 
de rijksbegroting 2015 



Bedragen p.p. in MvT 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

 

 

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


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en de 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   

 

 


