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P‐wet scan



Agenda

0. Achtergrond
1. Introductie: wat is de P‐wet scan
2. De P‐wet scan voor de eigen gemeente. Wat 

kan je er mee?
3. De P‐wet scan voor de arbeidsmarktregio
4. Enkele inhoudelijke uitkomsten
5. Discussievragen



Achtergrond: 3 ‘sporen’



1. De P‐wet scan



1. P‐wet scan
• Vragen in 6 deelblokken

– Visie ‐ Beleidskeuzes
– Financiële sturing ‐ Processturing
– Doelgroepsturing ‐ Sturen op efficiency

• Twee typen vragen
– Proces: Hoe ver ben je als gemeente?

• 6 fases:  (1) Idee/ beeldvorming (2) (principe)besluit op hoofdlijnen (3) Besluit (4) Implementatie/voorbereiding  
(5) Daadwerkelijke uitvoering (6) Evaluatie/ bijsturing 

– Inhoud: Welke keuzes heeft de gemeente gemaakt?
• Zie volgende sheet



1. P‐wet scan
Stand van zaken processen m.b.t. schoolverlaters ja nee

1. De gemeente en de scholen kiezen een gemeenschappelijke loonwaarde methodiek om leerlingen te profileren vanaf de 
laatste fase van het VSO / vanaf de instroom in het praktijkonderwijs +

2. De gemeente kiest ervoor om de scholen zelf de bestaande netwerken met werkgevers te laten onderhouden voor stages en 
de voorbereiding van dienstverbanden +

3. De gemeente geeft garanties af voor de continuïteit van loonkostensubsidie als leerlingen voor hun 18e jaar een dienstverband 
kunnen krijgen bij een reguliere werkgever +

4. De gemeente geeft garanties af voor de continuïteit van middelen voor begeleiding als leerlingen voor hun 18e jaar een 
dienstverband kunnen krijgen bij een reguliere werkgever +

5. De gemeente zet in overleg met de betrokken scholen voor praktijkonderwijs ESF middelen in om jobcoaching na het 
schoolverlaten te financieren +

6. De gemeente financiert de inhuur van arbeidsdeskundigen van UWV ten behoeve van kennisoverdracht over VSO / Pro 
leerlingen naar werkcoaches van de gemeente +

7. Werkcoaches van de gemeente spreken 1 x per maand leerlingen in het laatste jaar van de VSO/praktijk opleiding door met de 
stagedocenten van het VSO/Pro onderwijs +

8. De gemeente maakt met scholen de afspraak dat leerlingen gestimuleerd worden om vanaf 17,5 jaar bij het UWV een indicatie 
voor het doelgroepenregister en garantiebanen aan te vragen +

9. De gemeente gebruikt de indicatie informatie van het UWV om per uitgestroomde leerling die goede route naar werk te 
bepalen +

10. De gemeente kiest ervoor om de bemiddeling van schoolverlaters van het VSO en Praktijkonderwijs door het werkgeverservice 
punt te laten verzorgen +

11. De gemeente spreekt praktijkonderwijs scholen aan op hun volgplicht van uitgestroomde leerlingen tot 2 jaar na de uitstroom 
datum. +

12. De gemeente voert regie op de schoolse netwerken; de samenwerking tussen MEE, UWV, Scholen en Gemeenten voor deze 
doelgroep +



1. P‐wet scan
Ter ondersteuning van gemeenten, begeleidend bij rapport is de P‐wet scan 
ontwikkeld, waarmee de gemeente 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?



1. P‐wet scan



2. P‐wet scan voor de eigen gemeente



2. P‐wet scan voor de eigen gemeente

A. Individuele rapportage met ‘score’ op stand van zaken implementatie

B. Vergelijk met landelijk gemiddelde op de belangrijkste keuzes

C. Reflectie of de keuzes op visie, beleid, processen, budgetten, doelgroepen en 
efficiency onderling consistent zijn. Voorbeelden zijn:

‐ Visie op dienstverlening NUG versus kaderstelling budgetten (I‐deel)
‐ Visie op rol werkgevers en inzet instrumenten WGD
‐ Beleidskeuzes doelgroep LKS en selectiecriteria
‐ Beleidskeuzes doelgroep LKS en inzet diagnose‐instrumenten
‐ Selectiecriteria doelgroep LKS en inzet diagnose‐instrumenten
‐ Financiële sturing en inzet efficiency‐maatregelen
‐ Prioriteit in hoofdprocessen en inzet specifieke instrumenten





3. P‐wet scan voor de arbeidsmarktregio



3. De P‐wet scan voor de arbeidsmarktregio

1. Deelnemers: 7 
(combinaties) van 
gemeenten

2. Inzichten in onderlinge 
overeenkomsten en 
verschillen

3. Verduidelijken van kansen/ 
beperkingen in regionale 
samenwerking (principieel 
verschillende 
uitgangspunten of 
praktische verschillen in 
werkwijze?)





4. Enkele uitkomsten



4. Enkele uitkomsten
Een onderling vergelijk tussen de Friese gemeenten leert:

1. Verschillende opvattingen over rol werkgevers (partij of partner in uitvoering)
2. Beleidskeuzes beschut werk en Zorg & Welzijn deels nog niet gemaakt
3. LKS: opvattingen over inzet instrument lopen sterk uiteen (NB. wat betekent dit voor 

regionale WGD?
4. Doelgroep LKS: verschillende selectiecriteria (NB: wat betekent dit voor regionale WGD)
5. Z&W: verschillende opvattingen t.a.v. inzet Participatiemiddelen
6. Schoolverlaters: verschillende opvattingen t.a.v. regiorol gemeente
7. Financiering P‐budget, I‐deel en apparaatskosten: verschillende opvattingen t.a.v. 

budgetsturing, kaderstelling etc (NB: wat betekent dit voor regionale WGD)
8. Prioriteit hoofdprocessen: in Friesland ligt die niet bij de instroombeperking
9. Instrumenten versterken werkgeversvraag: enigszins terughoudend bij inzet
10. Kostenbeperkende maatregelen: relatief lage prioriteit



4. Enkele inhoudelijke uitkomsten

LKS: opvattingen over inzet instrument lopen sterk uiteen (NB. wat betekent dit 
voor regionale WGD?



4. Enkele inhoudelijke uitkomsten
Doelgroep LKS: verschillende selectiecriteria (NB: wat betekent dit voor regionale WGD)

STAND VAN ZAKEN Landelijk STAND VAN ZAKEN Friesland
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

het vaststellen van aanvullende selectiecriteria voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt? 2 1 1 5 26 2 0 0 0 0 7 0

ja nee ja nee
Stelt de gemeente aanvullende eisen aan de inzet van Participatiebudget en Inkomensdeel op de doelgroep met een 28 10 6 1

28 6

30% 4 30% 1
40% 3 40% 3
50% 4 50% 0

anders 4 ander 0
70% 1 70% 1
80% 11 80% 3

anders 2 ander 0
14 4

6 1 6 0
12 7 12 3
18 2 18 0

anders 3 ander 0
7 2

4.     Anders, namelijk 5 0………….………….

1.     De gemeente hanteert bij de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt selectiecriteria op grond van verdiencap

Zo ja, wat is de gehanteerde ondergrens

Zo ja, wat is de gehanteerde bovengrens

2.     De gemeente hanteert bij de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt selectiecriteria op grond van 
Zo ja, wat is de maximale doorlooptijd

3.     De gemeente hanteert een combinatie van 2. en 3. 



4. Enkele inhoudelijke uitkomsten

Schoolverlaters: verschillende opvattingen t.a.v. regiorol gemeente

ja nee ja nee
Is er sprake van inzet van dienstverlening voor de schoolverlaters praktijkonderwijs/ VSO? 36 1 7 0

verdeling ja verdeling ja

1.     De gemeente legt de nadruk op het voorkomen van de instroom van VSO/Pro leerlingen in de P-wet. De gemeente 
stimuleert scholen om leerlingen tijdens de opleiding naar een werkplek te begeleiden.  

5 1

2.     De gemeente legt de nadruk op het voorkomen van de instroom van VSO/Pro leerlingen in de P-wet. De scholen 
begeleiden leerlingen naar een werkplek en bieden nazorg. De gemeente garandeert de continuïteit van voorzieningen 
rond een werkplek. Nazorg door scholen wordt betaald uit ESF-middelen

6 1

3.     De gemeente legt de nadruk op haar eigen verantwoordelijkheid bij de instroom in de P-wet. Ze pakt dit op via het 
doelgroepenregister, de baangaranties en bemiddeling van de schoolverlaters via het werkgevers servicepunt (WSP). 
De gemeente zet middelen in volgens eigen beleid

4 0

4.     De gemeente legt de nadruk op haar eigen verantwoordelijkheid en pakt die op door regie te voeren over de 
schoolse netwerken en door de inzet van eigen middelen zoals doelgroepenregister, baangarantie, WSP van de 
schoolverlaters via het werkgevers servicepunten budgetten. 

20 4





5. Discussievragen

Gemeenteniveau:
• Welke prioriteit heeft instroombeperking?

– Kostenbeperkende maatregelen

• Hoe zetten jullie lks in?
– Doelgroepregister of breder

• Is er al gekozen rondom beschut werk?
– Plaatsingen gerealiseerd



5. Discussievragen

Regioniveau:
• Ervaren jullie verschillen tussen lokale en 
regionale gemaakte keuzes? 
– Hebben jullie daar voorbeelden van?
– Is dat vervelend? Of juist goed werkbaar?



Geïnteresseerd?

• www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/ni
euw‐pwet‐scan

• Evert Jan Slootweg – eslootweg@divosa.nl
• Gerard Ruis – gruis@cedris.nl



Meer informatie

• www.samenvoordeklant.nl
• @samenvdklant +          De Programmaraad
• E‐mail: info@samenvoordeklant.nl
• Presentaties beschikbaar op 4 april
• Volgende Praktijkdagen op:

• 9 juni in Stadhuys Gouda
• 6 oktober
• 8 december

• SVP evaluatieformulier invullen


