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Inhoud



Ontwikkeling doelgroepen Participatiewet



• Wsw: krimp en bezuiniging

• Nieuw beschut: aantallen realiseren en 

uitkomen met middelen

• Begeleiding regulier (incl vml Wajong): 

aantallen realiseren, reguliere plaatsing, 

uitkomsten met middelen

• Bijstand klassiek: uitkomen met BUIG, 

volume en prijs

Uitdagingen



• Aan het begin van een grote transitie

• Steeds minder middelen

• Veranderende samenstelling en omvang 

doelgroep

• Complexe financieringssystematiek

• Financiële prikkel gericht op zelfredzaamheid

• Participatiewet vraagt om duidelijke visie …

• … en doelmatig uitvoeringsarrangement

Conclusies



• Visie op de Participatiewet

• Aantallen die je gaat ondersteunen

• Hoe ga je om met de bezuinigingen?

• Wat doe je om zelfredzaamheid (= lage 

BUIG-uitgaven) te bevorderen? 

• Financieel sluitend verhaal hoe je met be-

schikbare middelen invulling geeft aan taken

• Doelmatig uitvoeringsarrangement

Advies: opstellen businesscase Participatiewet



Praktijk



• Orionis als integratiebedrijf sinds 2013

• Integrale benadering van de Pwet-populatie

• Heterogene doelgroepen; werkend leren; 

leren van elkaar

• Methodisch ontwikkelen; groei loonwaarde

»UITDAGINGEN..!!

Verschillende doelgroepen



Bijstandsontwikkeling 2016



• Aanleiding: alsmaar stijgend klantenbestand; 

financiële tekorten; effect nieuw verdeelmodel 

2017

• “Goud in handen!”

• Extra investering om beter te presteren dan 

taakstelling

• Onderbouwing met business case
– Investering 2017 =    885.000 euro

– Structurele besparing = 3.700.000 euro

(daling klantaantal 177; preventie instroom WW, voorliggende 

voorzieningen; rendementsverbetering Werkbedrijf)

Plan van aanpak



Bijstandsontwikkeling 2017



Maatregelen plan van aanpak



Bijstandsontwikkeling 2018



• Preventie en vroegsignalering PrO VSO

• Stage VSO

• Volume neemt onevenredig toe met aantal 

plekken beschut

• Stijgt re-integratiebudget even hard mee?

Nieuwe doelgroep & beschut werk



• Arbeidsmarktgericht maken werksoorten

• Werksoortenanalyse

• Opbrengsten re-integratie toerekenen

• Kostenneutraal Werkbedrijf

• Integrale benadering > vermindering effect 

belangenverstrengeling

»We zijn op koers en zijn er nog niet

»Integraal belang inwoner voorop!

WSW 



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



