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1.  Inleiding  
 
Met ingang van 1 januari 2015 worden grote wijzigingen van kracht binnen de bijstand. Het gaat om de 
invoering van de Participatiewet en de Maatregelen Wet Werk en Bijstand (WWB). Daarnaast treedt ook het 
wetsvoorstel hervorming kindregelingen in werking per 1 januari 2015. Ook dit wetsvoorstel heeft invloed op 
de bijstand. Het doel van deze wetswijzigingen is tweeledig:  
1. De socialezekerheidswetgeving moet houdbaar en toegankelijk blijven.  
2. Er wordt voorzien in maatregelen voor mensen die het zonder extra steuntje in de rug niet kunnen redden. 
 
Het kabinet is van mening dat de bijstand activerender moet om zo de sociale zekerheid houdbaar en 
toegankelijk te houden. Om dat te bewerkstelligen is een aantal maatregelen genomen:  
 Samenvoeging van alle regelingen voor mensen die het niet op eigen kracht redden (Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw), Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Werk en Bijstand 
(WWB) tot de Participatiewet. 

 Uniformering van de arbeidsverplichtingen en verzwaring van het maatregelenregime. 
 Invoering van de kostendelersnorm. 
 Overheveling van de toeslag voor alleenstaande ouders naar kindgebonden budget. 
 
Maar voor de mensen die het op eigen kracht niet redden is ook een aantal ondersteunende maatregelen 
genomen: 
 Verruiming van de individuele bijzondere bijstand. 
 Verruiming mogelijkheden categoriale bijzondere bijstand voor zorgverzekeringen en verruiming 

mogelijkheden stadspassen.  
 Langdurigheidstoeslag wordt een individuele inkomenstoeslag 

 
Daarnaast treden ook de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet in werking op 1 
januari 2015. De gemeente is voor al deze nieuwe wetten verplicht om haar uitvoeringsbeleid vast te leggen in 
een (of meerdere) verordening(en). De gemeente Goirle wil de uitvoering van deze wetten en de nieuwe 
gemeentelijke taken zoveel als mogelijk in samenhang oppakken. Om deze reden hebben (voorgaande) 
beleidsnotities, waar mogelijk, ook betrekking op alle drie de transities. We hebben echter gekozen om voor de 
Participatiewet een aparte keuzenota op te stellen omdat de keuzes die gemaakt moet worden inhoudelijk veel 
verschillen van de keuzes die centraal staan bij de Wmo en de Jeugdwet. In deze keuzenota richten we ons dus 
op de Participatiewet en de Maatregelen WWB. De keuzes die in deze notitie zijn opgenomen, worden:  
 Vertaald in de nog op te stellen verordeningen Participatiewet en de Maatregelen WWB; daarin worden 

uiteindelijk ook alle overige wijzigingen vanuit de Maatregelen WWB meegenomen.  
 Zijn nodig om verder, in regionaal verband, invulling te geven aan de samenwerking op het niveau van de 

arbeidsmarkt en de opdrachtverlening aan Diamant-groep.  
 
De keuzes die door de wetswijzigingen gemaakt moeten worden ten aanzien van de ondersteunende 
maatregelen of het minimabeleid zijn pas in juli duidelijk geworden en moeten nog verder in beeld worden 
gebracht. In december worden deze aan uw raad voorgelegd.  
 
Zoals al eerder door uw raad is vastgelegd, is het uitgangspunt dat de uitvoering van de drie decentralisaties 
geschiedt binnen de budgettaire kaders van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. We ontvangen 
echter minder financiële middelen voor re-integratie en participatie dan voorheen, terwijl we met de 
Participatiewet meer doelgroepen moeten gaan bedienen. Er moeten dan ook keuzes worden gemaakt; immers, 
niet alle klanten kunnen een aanbod krijgen.  
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2.  De visie van de gemeente Goirle  
 
Voor de doelgroepen die als gevolg van de Participatiewet per 1-1-2015 onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid vallen, geldt dat de hulp en ondersteuning die wij inzetten (duurzame) participatie moeten 
opleveren voor de klant. De visie hierbij is dat meedoen aan de samenleving door betaald of onbetaald werk te 
doen de eigen waarde van mensen vergoot. Werk is essentieel voor mensen, voor het functioneren van de 
arbeidsmarkt en voor de economie. Iedereen zorgt voor eigen inkomen. Als betaalde arbeid niet mogelijk is, vult 
iemand op een andere manier zijn maatschappelijke bijdrage in. Een ander doel is schadelastbeperking voor ons 
als gemeente: uitstroom uit de uitkering, het beperken van de instroom, het toeleiden van klanten in de uitkering 
naar de arbeidsmarkt en het stijgen in loonwaarde. Het uitgangspunt van handelen daarbij is dat we rechtmatig 
moeten werken, maar daarnaast willen we zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de beschikbare 
middelen en de doelmatigheid maximaliseren1. 
 
 
3.  Landelijke en regionale ontwikkelingen 
 
3.1  Wajong, WWB en Tegenprestatie 
 
De Participatiewet wordt op 1 januari 2015 van kracht. Vergeleken met eerdere berichtgevingen, zijn drie 
relevante ontwikkelingen te melden:  
 Het UWV bepaalt wie volledig duurzaam arbeidsongeschikt is en onder de Wajong 2015 valt. Alleen nieuwe 

Wajongers die arbeidsvermogen hebben, vallen onder de Participatiewet en komen naar de gemeente.  
 De WWB wordt aangepast door de Maatregelen WWB. De invoering van de aangepaste WWB stond eerst 

gepland voor de tweede helft van 2014, maar is 2015 geworden. Daarmee gaan de nieuwe WWB-
maatregelen tegelijk in met de Participatiewet.  

 De Tegenprestatie was eerst dwingend opgenomen in de wet. In de huidige tekst is dat niet meer het geval 
en wordt aan gemeenten de keuze gelaten op welke wijze ze de tegenprestatie willen invullen.  

 
3.2  Uitwerking door Werkkamer 
 
De Werkkamer (het bestuurlijk samenwerkingsverband van de Stichting van de Arbeid en de VNG) is nog een 
aantal zaken uit de Participatiewet landelijk nader aan het uitwerken. Hieronder de belangrijkste onderwerpen:  
 
Loonwaardebepaling 
Loonwaarde is de verhouding tussen de arbeidsprestatie en loonkosten van een medewerker met een 
arbeidsbeperking in relatie tot die van medewerkers met vergelijkbaar werk in een gangbare reguliere setting. 
Deze loonwaarde wordt gemeten in een percentage. De loonwaardebepaling vindt plaats op de werkplek met 
betrokkenheid van het Werkbedrijf en de werkgever.  
 
De gemeente is (eind)verantwoordelijk voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie en is daarom 
opdrachtgever voor loonwaardebepaling. Het voorstel van de Werkkamer is dat er één loonwaardesystematiek 
per arbeidsmarktregio komt.  
 
 
 
 
                                                           
1 Hiertoe voert de gemeente Goirle ook een strikt doch rechtvaardig handhavingsbeleid. Handhaving en re-integratie zijn twee zijdes van eenzelfde 
medaille. In deze notitie richten wij ons alleen op de re-integratietaken van de gemeente.  
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Werkbedrijven  
Een Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en 
vakbonden. Andere relevante partijen kunnen hierbij worden betrokken zoals het UWV en het onderwijs.  
Het Werkbedrijf heeft de rol van aanjagen, elkaar aanspreken en monitoren van voortgang van de regionale 
samenwerkingsafspraken, vastgelegd in een marktbewerkingsplan. Gemeenten hebben de lead bij de 
Werkbedrijven, maar het is verstandig om al vanaf het eerste begin op te trekken met de andere O’s 
(ondernemers/ werkgevers en onderwijs). Daarbij wordt zoveel mogelijk voortgebouwd op wat regionaal 
aanwezig is en goed werkt. De financiering en organisatie van het Werkbedrijf moet plaatsvinden op regionaal 
niveau. 
 
Beschut Werk  
Voor wie? 
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een 
zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat zij niet bij een reguliere 
werkgever in dienst kunnen komen. Soms kan deze doelgroep wel bij een reguliere werkgever terecht, maar dan 
zijn de omstandigheden aangepast. 
 
Wat is het? 
We kennen beschut werk nu ook vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De toegang tot de Wsw is 
afgesloten per 1 januari 2015 voor iedereen die nog geen werkplek heeft. Vanaf dat moment vallen mensen die 
zijn aangewezen op beschut werk onder de Participatiewet. De precieze regels rond beschut werk worden 
vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die naar verwachting in november 2014 komt. 
 
Hoe wordt het ingezet? 
Het UWV stelt vast of iemand tot de doelgroep van beschut werk behoort. Dat gebeurt ambtshalve op 
voordracht van het college. Dat betekent dat iemand hier niet zelf om kan en hoeft te vragen. In een 
verordening wordt vastgelegd wie er door het UWV getoetst moeten worden. Als is vastgesteld dat iemand tot 
de doelgroep beschut werk behoort, dan komt betrokkene in dienst van de gemeente of bij een reguliere 
werkgever (zoals een SW-bedrijf) die de begeleiding en aanpassing kan bieden. Aan deze doelgroep kunnen nog 
voorzieningen aangeboden worden, zoals werkplekaanpassing of een jobcoach. De gemeente legt in een 
verordening vast welke voorzieningen ingezet kunnen worden en hoe dat wordt bepaald. Het loon is conform de 
CAO van de werkgever. Het is de bedoeling dat dit begint op het niveau van het wettelijk minimumloon. Het is 
mogelijk om loonkostensubsidie te verstrekken voor beschut werk op grond van de Participatiewet.  
Hierbij moet worden opgemerkt dat gemeenten slechts een maximum van 70% loonkostensubsidie ontvangen 
van het Rijk (€ 16.100,00). Het bedrag dat zit tussen de werkelijke loonwaarde en het wettelijk minimumloon 
dient door de gemeente te worden bijgepast. De begeleidingskosten (€ 8.500,00) worden toegevoegd aan het 
Participatiebudget. Hierbij hanteert het Rijk als uitgangspunt dat voor iedere drie personen die uitstromen uit 
het Wsw-bestand, budget voor één nieuwe beschutte plek beschikbaar komt. Het is mogelijk dat de gemeenten 
een ‘quotum’ krijgen voor het aantal plekken nieuw beschut dat ze moeten realiseren. Hierover is nog geen 
duidelijkheid vanuit de Werkkamer. (Ter vergelijking de bijdrage per SW-fte is op dit moment € 26.004,00) 
 
Baanafspraken  
Sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 de afspraak gemaakt om uiteindelijk 
100.000 mensen met een arbeidsbeperking in de marktsector (inclusief zorg) te plaatsen en door de overheid 
zijn 25.000 banen toegezegd voor mensen met een arbeidsbeperking. De afspraak is dat Wajongers en mensen 
op de wachtlijst Wsw de eerste jaren prioriteit krijgen. In Hart van Brabant-verband is besloten dat deze 
doelstellingen voor het realiseren van baanafspraken in gezamenlijkheid worden opgepakt in het Werkbedrijf. 
Een en ander moet nog worden uitgewerkt.  
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Voorzieningen en faciliteiten  
De Werkkamer heeft bepaald dat per regio in ieder geval het volgende basispakket aanwezig moet zijn (naast 
het instrument van loonkostensubsidie):  
- no risk polis; 
- een vast contactpersoon voor werkgevers;  
- een gevalideerde loonwaardesystematiek per regio;  
- jobcoach-voorziening;  
- proefplaatsing; 
- begeleiding naar en tijdens werk; 
- (groeps)detachering; 
- beschut werk;  
- expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en job carving; 
- (kosten) werkplekaanpassingen;  
- continuering faciliteiten bij verhuizing van werknemer. 
Deze opsomming wordt nog nader uitgewerkt. De Werkkamer geeft aan dat faciliteiten en voorzieningen 
dynamisch moeten zijn en kunnen worden aangepast indien nodig. Onmisbaar voor een werkend basispakket is 
een eenduidige en uniforme procedure voor aanvraag en afhandeling. Dit onderdeel wordt regionaal opgepakt 
maar de financiële consequenties voor de individuele gemeentes zijn nog niet inzichtelijk. 
 
3.3  Samenwerking in de regio  
 
Momenteel vinden in de regio verschillende ontwikkelingen plaats: 
 Samenwerking met regiogemeenten bij het opstellen van de verordeningen en beleidsregels. Op die manier 

bundelen we kennis en kunde en proberen we enigszins te voorkomen dat regelgeving in aanpalende 
gemeenten te sterk uit elkaar loopt.  

 Samenwerking in de regio Hart van Brabant voor wat betreft de intensivering gemeentelijke samenwerking 
arbeidsmarkt (‘De regio werkt!’). Vanuit deze samenwerking kan ook makkelijker een beroep worden 
gedaan op Europese, landelijke en provinciale subsidies voor stimulering werkgelegenheid.  

 Het gezamenlijk vormgeven van een regionaal Werkbedrijf. Op basis van het rapport 'Kansen voor 
intensivering regionale samenwerking' is besloten om het werkbedrijf op te zetten in een lichte vorm en om 
zoveel mogelijk voort te borduren op zaken die er al zijn. 

 Samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep. Onder andere wat betreft het 
vormgeven van producten / diensten die moeten passen bij de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en 
een gezamenlijk op te stellen opdrachtverlening aan de Diamant-groep.  
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4.  Lokaal kader  
 
4.1  Keuzenota Goirle aan de Slag  
 
In de keuzenota Goirle aan de Slag zijn in 2013 door uw raad de lokale kaders, visie, ambitie en uitgangspunten 
ten aanzien van re-integratie en participatie vastgesteld. Tevens is daarin bepaald dat we inzetten op vier 
elementen. Inmiddels wordt volop uitvoering gegeven aan deze elementen, hieronder een korte weergave van de 
activiteiten per element:  
 
 Werkzoekenden in hun eigen kracht plaatsen bij het zoeken naar werk en ondersteuning bieden waar dat 

nodig is om werk te vinden en te behouden. Bijvoorbeeld door training en scholing.  
 Er is een training Goirle aan de Slag ontwikkeld. In groepen van 10 deelnemers helpen twee trainers 

bijstandsgerechtigden in één week om hun kansen op werk te vergroten. Ze leren de deelnemers om 
goed naar zichzelf te kijken; waar is iemand goed in en hoe kan iemand zorgen dat een werkgever hem 
of haar een kans geeft? Er wordt gewerkt aan een goed CV, vacatures zoeken op internet en 
netwerken via social media maar ook aan het schrijven van sollicitatiebrieven. Gedurende de hele week 
leren de deelnemers om hun goede eigenschappen en kwaliteiten vlot te presenteren aan de groep. Op 
vrijdag presenteren de deelnemers zich aan drie werkgevers. De werkgevers geven feedback over de 
presentatie zodat ze bij een sollicitatie goed uit de verf komen. Soms ontstaan hier matches of 
contacten die leiden naar werk. De begeleiding van de groep is in handen van één klantmanager werk 
en één externe trainer. De training wordt gegeven in het gemeentehuis. Na de training worden mensen 
drie maanden lang gevolgd en worden terugkombijeenkomsten georganiseerd. 

 Eind 2013 hebben er twee trainingsweken plaatsgevonden. In 2014, tot september toe zes, waarvan 
één training in de zomerperiode bestond uit mensen die de training al gevolgd hadden maar nog niet 
aan het werk waren. In totaal hebben 65 mensen de training gevolgd. Op 1 september hebben we een 
meting gedaan van de stand zaken op dat moment, toen waren er 26 mensen betaald aan het werk, 
dat is 40% van de deelnemers. Van de 26 hoeven 15 personen geen beroep meer te doen op een 
uitkering, 10 van de 26 krijgen nog een (kleine) aanvulling. Een aantal van die 10 hoeft binnenkort 
mogelijk ook geen beroep meer te doen op een uitkering. Naast de 26 mensen die aan het werk zijn 
doen 5 mensen vrijwilligerswerk, 1 persoon heeft een werkervaringsplek en 1 iemand maakt gebruik 
van een proefplaatsing. Helaas bleek voor bijna 25% van alle deelnemers de stap naar werk nog iets te 
groot, zij volgen nu een zorgtraject. Vaak is sprake van psychosociale problemen, en is hulpverlening 
eerst aan de orde. In 2014 worden nog vier trainingen gegeven.  

 We willen in het vierde kwartaal van 2014 starten met het ontwikkelen van een nieuwe opzet van de 
toegang tot de bijstand, de poort. We willen ervoor zorgen dat vroeger in het proces de nadruk op werk 
en eigen verantwoordelijkheid komt te liggen.  

 
 Werkgevers benaderen en bereid krijgen om onze cliënten aan te nemen en de ondersteuning bieden die ze 

daarvoor nodig bieden.  
 Intern is de samenwerking tussen economische zaken en sociale zaken verstevigd. De accountmanager 

economische zaken vertelt tijdens zijn bedrijfscontacten over de mogelijke rol van de gemeente als 
leverancier van personeel vanuit het uitkeringsbestand. Dat geldt ook voor bedrijfsbezoeken die door 
de burgemeester en de wethouder economische zaken worden afgelegd. Dit heeft een aantal keren tot 
bedrijfsbezoeken vanuit de klantmanagers werk geleid en ook een aantal keren tot een plaatsing van 
een uitkeringsgerechtigde en uitstroom uit de uitkering.  

 Regionaal wordt informatie uitgewisseld door klantmanager werk, werkmakelaars en 
accountmanagers over mogelijke vacatures en ontstaan, af en toe, ook werkgeverscontacten. 
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 Een presentatie over de Participatiewet en Goirle aan de slag in een bijeenkomst van BORT Tijvoort 
(Bedrijven Overleg Regio Tilburg) heeft geleid tot een aantal werkgeverscontacten waaronder met één 
bedrijf dat sindsdien meerdere uitkeringsgerechtigden heeft aangenomen. In overleg met de 
accountmanager economische zaken willen we ook de andere ondernemersverenigingen actief gaan 
informeren en betrekken.  

 In het bestuursakkoord staat bij het onderdeel stimulering van de lokale economie dat we onze lokale 
en regionale connecties met ondernemers onderhouden en uitbreiden om werkzoekenden aan werk te 
helpen. Om hier invulling aan te geven, gaan we de samenwerking aan met een uitzendbureau in Goirle. 
Via dit uitzendbureau zijn de afgelopen periode al 17 mensen met een uitkering aan het werk geholpen. 
We gaan samenwerken onder de naam: 'Goirle aan de slag: direct naar werk'. Door de samenwerking 
met het uitzendbureau ontstaat meer capaciteit om ondernemers te bezoeken. We willen ondernemers 
betrekken bij de Participatiewet omdat we meer vacatures nodig hebben om onze bijstand cliënten aan 
werk te helpen, maar we zoeken ook werkervaringsplekken en stageplekken voor onze cliënten. Een 
onderdeel van de samenwerking is het organiseren van een bijeenkomst voor ondernemers in Goirle. 
Doel van de bijeenkomst is de Goirlese ondernemers te verleiden vacatures of werkervaringsplekken in 
hun bedrijf eerst aan de gemeente Goirle kenbaar te maken. We garanderen dat we binnen een paar 
dagen uitsluitstel geven of er één of meerdere geschikte kandidaten voorgesteld kunnen worden. Zo 
niet dan zetten we de vacature door aan de regio en kan de werkgever zelf gaan werven. Er gelden 
speciale, aantrekkelijke, tarieven voor werkgevers als ze iemand via 'Goirle aan de slag' op 
uitzendbasis aannemen. Ook bij een direct dienstverband is ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk 
als dat voor en bepaalde kandidaat nodig is. We kunnen dan een instrument inzetten vanuit het 
vastgestelde basispakket zoals opgenomen in paragraaf 3.2. 
 

 Matching van werkgevers en werkzoekenden. Deze twee groepen met elkaar in contact brengen en de 
juiste werkzoekende op het juiste moment en op de juiste manier in beeld brengen van de werkgever is 
absoluut noodzakelijk om re-integratie succesvol te laten zijn.  
 Hiervoor zijn we overgegaan op een nieuwe methode/systeem (SZeebra) om onze klanten beter in beeld 

te krijgen. Alle leefgebieden van de klant worden tijdens een diagnosegesprek gescreend en er wordt 
ingezoomd op kansen en belemmeringen met betrekking tot werk. Hiervoor moeten alle klanten 
individueel gesproken worden, dit proces loopt nog. Als er vacatures zijn, kan gericht gekoppeld 
worden aan cliënten die in het systeem zitten.  

 Door de trainingen Goirle aan de slag heeft de klantmanager werk een heel goed en persoonlijk beeld 
van de deelnemers en er wordt dan ook vaak op basis van die kennis gematcht op een vacature.  

 Werkgevers die bij de training aanwezig zijn geweest, hebben de deelnemers zelf leren kennen en 
vragen sommige deelnemers om eens langs te komen om mogelijkheden te bespreken. Dit heeft diverse 
keren tot een match geleidt.  

 
 Verbindingen leggen met voorzieningen uit de Wmo en samenwerking met maatschappelijke partners. 
 We hebben de keuze gemaakt om de klantmanagers Wmo de diagnoses van klanten op de onderste 

twee tredes van de participatieladder te laten doen2. Zo ontstaat er al een natuurlijke overlap tussen 
Wmo en WWB.  

 Deelnemers aan de trainingen en mensen die zich melden voor een uitkering worden verleid om onder 
de vlag van wederkerigheid zich bijvoorbeeld als vrijwilliger in te gaan zetten. ContourdeTwern is 
daarin een samenwerkingspartner. 

                                                           
2 Trede 1: geïsoleerd, trede 2: sociale contacten buitenshuis 
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 Er is een extra subsidie verstrekt aan ContourdeTwern voor het toeleiden en begeleiden van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk. Uitkeringsgerechtigden worden actief 
doorverwezen naar ContourdeTwern.  

 
4.2  Doelgroepen  
 
Er zijn in 2013 vijf doelgroepen vastgesteld, zodat per doelgroep de aanpak kan worden bepaald. Met de komst 
van de Participatiewet is het handig om ook op basis van de huidige loonwaarde en groeimogelijkheid te bepalen 
welke aanpak het beste is.  
 
Doelgroep 1: kunners en willers (80%-100% loonwaarde). 
Doelgroep 2: mensen met een vastgestelde arbeidsbeperking (0%-100% loonwaarde). 
Doelgroep 3: mensen met overbrugbare andere afstand tot de arbeidsmarkt (60%-80% loonwaarde). 
Doelgroep 4: mensen met een (vooralsnog) onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (0%-60% loonwaarde). 
Doelgroep 5: jongeren (0%-100% loonwaarde). 
 
4.3  Uitgangspunten voor het doen van een aanbod 
 
Omdat we niet iedereen een aanbod kunnen doen vanwege de beperkte middelen, willen we criteria benoemen 
die we laten meewegen bij het doen van een aanbod:  
 Inzet (motivatie): toont iemand inzet of gaat iemand dat tonen op korte termijn. 
 Competentie / groeicapaciteit: heeft iemand de competenties en capaciteiten om door te groeien in 

loonwaarde. 
 Vraag arbeidsmarkt: het kunnen plaatsen van mensen in een traject / op een bepaalde plek kan ook bepaald 

worden door de match tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van de potentiële medewerker 
(zo kan het dus gebeuren dat iemand uit een bepaalde branche meer kans heeft dan een ander, gewoonweg 
omdat de arbeidsmarkt hierin mede bepalend is). 

 Schadelastbeperking: wegen de kosten voor het inzetten van een traject op tegen de kosten van een 
uitkering (op korte of middellange termijn), mensen zo kort mogelijk in de uitkering, ondersteuning van deze 
doelgroepen. 

 
Bovenstaande zaken maken we zoveel mogelijk objectief. Bij een echtpaar beoordelen we of inzet op beide of 
één van de twee het meest effectief is. Daarnaast geldt, zoals eerder aangegeven, ons budgettaire kader. Het 
kan zijn dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan maar dat er geen budget is voor een passend 
aanbod.  
 
4.4  Oude en nieuwe doelgroepen 
 
Diamant-groep (SW-bedrijf) 
In het kader van de Participatiewet speelt een aantal zaken tussen gemeente en Diamant-groep. Zo hebben we 
de wettelijke verplichting van de huidige doelgroep, oud beschut. Hierbij is sprake van een sterfhuisconstructie. 
Daarnaast zijn we in overleg over mogelijkheden voor de nieuwe doelgroepen in het kader van de 
Participatiewet, Het gaat dan om beschut werk, arbeidsmatige dagbesteding en we gaan onderzoeken of we 
ook trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inbesteden bij de Diamantgroep.  
Er staan 21 mensen uit de gemeente Goirle op wachtlijst SW, zij vallen per 1 januari 2015 onder de 
Participatiewet.  
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Wajongers 
Per 1 januari 2015 worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van nieuwe 
jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Om aan deze nieuwe doelgroep de juiste ondersteuning te bieden, 
maken we gebruik van de ervaring en expertise van het UWV, dat verantwoordelijk is en blijft voor de 
ondersteuning van jonggehandicapten die op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering ontvangen en vanaf 1 
januari voor nieuwe jonggehandicapten die volledig en naar verwachting blijvend arbeidsongeschikt zijn.  
Het overleg met het UWV gaat dit najaar in regionaal verband opgepakt worden. In dit kader wordt eveneens de 
samenwerking met het (praktijk)onderwijs gezocht.  
 

 Instroom 
2013 

Aantal 
Wajong 
eind 2013 

Naar regeling Leeftijdsopbouw 
Waarvan 
uitkeringre
geling 

Waarvan 
werk- 
regeling 

Waarvan 
studie- 
regeling 

t/m 
24 
jaar 

25 
t/m 
34 
jaar 

35 
t/m 
44 
jaar 

45 
t/m 
54 
jaar 

55 jaar 
en ouder 

Tilburg 160 549 70 382 97 453 82 12 2 0 
Dongen 12 35 7 18 10 32 3 0 0 0 
Gilze en Rijen 16 46 4 24 18 42 3 1 0 0 
Goirle 15 41 7 26 8 39 2 0 0 0 
Heusden 31 92 6 70 16 80 9 2 1 0 
Hilvarenbeek 6 22 3 12 7 21 1 0 0 0 
Loon op Zand 14 38 6 24 8 33 2 2 0 1 
Oisterwijk 14 53 3 39 11 45 6 1 1 0 
Waalwijk 25 100 7 79 14 84 13 3 0 0 

Wajongers in Midden-Brabant sinds 2010. Bron: UWV gegevensdiensten. 
 
Bovenstaande tabel biedt inzicht in het aantal Wajongers per gemeente in de regio Midden-Brabant. Opvallend is 
dat iets meer dan de helft (63%) van de Goirlese populatie beschikt over arbeidsvermogen (de personen met een 
werkregeling, zie de tabel). 

Op basis van bovenstaande gegevens verwachten wij dat vanaf het ingaan van de Participatiewet in Goirle 
jaarlijks: 
 Bijna twee derde van de instroom van 2013 (9 á 10 jonggehandicapten) een beroep doet op de gemeente 

voor ondersteuning ten aanzien van arbeidsinschakeling en inkomen; 
 20% van de instroom van 2013 (3 studerenden) een beroep doet op de gemeente voor aanvullende 

inkomensondersteuning op basis van de studieregeling;  
 2 á 3 personen vallen onder de uitkeringsregeling van UWV.  
 
Huidig bestand  
Momenteel verstrekt de gemeente Goirle aan ongeveer 364 personen een uitkering op grond van de 
WWB/Ioaw/Ioaz/Bbz3. Alle uitkeringsgerechtigden zijn ingedeeld op de treden van de Participatieladder. In 
bijlage 1 is een uitleg opgenomen over de betekenis van de treden op de participatieladder. Een plek onderaan 
deze ladder betekent niet automatisch een lage loonwaarde en ook niet omgekeerd.  
Eigenlijk moeten daarom alle uitkeringsgerechtigden ook worden ingeschaald op loonwaarde. Dit is nu nog niet 
mogelijk, omdat de systematiek om loonwaarde te bepalen nog niet voor handen is.  
We blijven in de toekomst ook de participatieladder gebruiken voor de klanten van wie de loonwaarde (nog) niet 
gemeten kan worden. Voor het bepalen van de loonwaarde is namelijk een werkplek nodig en die is niet voor 
elke klant voorhanden.  

                                                           
3 IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
   Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
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Hieronder is in de tabel een overzicht weergegeven van de samenstelling van het huidige bestand. Er is op 
moment X een foto gemaakt van de cliënt en gekeken op welke manier iemand mee doet in de samenleving in 
relatie tot de arbeidsmarkt. Er zijn 35 personen die nog niet gediagnosticeerd zijn.  
 

 Actuele trede huidige bestand   
Trede Totaal 
1. Geïsoleerd 35 
2. Sociale contacten buitenshuis 114 
3. Deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging) 75 
4. Onbetaald werk 48 
5. Betaald werk met ondersteuning 56 
6. Betaald werk zonder ondersteuning 1 
Geen trede 35 
Eindtotaal 364 

 
We zijn ook gestart met het vastleggen van het groeipotentieel van mensen. Dat houdt in dat we ook een 
verwacht, te behalen niveau aangeven. Hierbij geeft de klantmanager aan of deze verwacht dat kan stijgen op 
de participatieladder en zo ja, naar welke niveau. Dit is bij 216 personen vastgesteld, de rest van het 
cliëntenbestand volgt.  
 

Verwachte trede: 216  personen waarvan groeipotentieel bekend is   
Trede Totaal 
1. Geïsoleerd 15 
2. Sociale contacten buitenshuis 44 
3. Deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging) 33 
4. Onbetaald werk 25 
5. Betaald werk met ondersteuning 40 
6. Betaald werk zonder ondersteuning 59 
Eindtotaal 364 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuze 1 
Re-integratiemiddelen 
De gemeente Goirle kan vanwege beperkte middelen niet iedereen een aanbod doen. Daarom worden de 
volgende criteria meegewogen bij het doen van een aanbod:  
1. Inzet (motivatie): toont iemand inzet of gaat iemand dat tonen op korte termijn. 
2. Competentie / groeicapaciteit: heeft iemand de competenties en capaciteiten om zijn of haar 

loonwaarde te vergroten? 
3. Vraag arbeidsmarkt: het kunnen plaatsen van mensen in een traject / op een bepaalde plek kan ook 

bepaald worden door de match tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van de potentiele 
medewerker (zo kan het dus gebeuren dat iemand uit een bepaalde branche meer kans heeft dan een 
ander, gewoonweg omdat de arbeidsmarkt hierin mede bepalend is). 

4. Schadelastbeperking: de kosten voor het inzetten van een traject wegen voldoende op tegen de kosten 
van een uitkering (op korte of middellange termijn). 
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5.  Diamant-groep (SW-bedrijf) 
 
Afbouw Oud Beschut 
In de oude voorziening beschut komen geen nieuwe klanten. Gezien de aanzienlijke kortingen op het budget voor 
SW-oud, is de sterfhuisconstructie een sterk verliesgevende post. Het rijksbudget per SW-er daalt van  
€ 26.004,00 tot € 23.004,00 in 2020. De cao-verplichtingen blijven echter doorlopen en de verplichtingen 
nemen dus niet af. Op dit moment zijn wij met de Diamant-groep in overleg over de vraag hoe de afbouw SW 
gefinancierd kan worden, ook in verhouding met andere producten die bij de Diamant-groep kunnen worden 
afgenomen. Dit is echter ook sterk afhankelijk van de inzichten en opstelling van alle regiogemeenten. Bij het 
opstellen van deze nota is daar nog geen duidelijkheid over. 
 
Er werken 161 mensen uit de gemeente Goirle via de sociale werkvoorziening. Dat is in verhouding tot de rest 
van de regio relatief veel. Het volledige SW-budget (€ 3.353.078,00) wordt hiervoor in 2015 ingezet. Dit is 
echter niet voldoende om de kosten te kunnen dekken vanwege de rijks korting die al in 2015 plaatsvindt op 
het SW-budget, terwijl de kosten vanwege de cao-verplichtingen niet dalen. Duidelijk is dat voor gemeenten een 
financieel gat ontstaat tussen de kosten voor het zittende bestand enerzijds en de Rijksvergoeding en de 
opbrengsten uit arbeid anderzijds. Dit zal mogelijk voor een klein deel gecompenseerd worden omdat de 
Diamant-groep een vooralsnog beperkte rol krijgt als aanbieder van arbeidsmatige dagbesteding voor de 
gemeente Goirle. Het opvangen van dat financiële gat zou voor de gemeente Goirle kunnen betekenen dat er 
nauwelijks meer middelen overblijven in het Participatiebudget. De komende periode zal in beeld gebracht 
worden hoe de afbouw ook in financieel opzicht vorm gaat krijgen.  
 
Tijdelijke dienstverbanden omzetten naar structurele dienstverbanden 
De Diamant-groep heeft op dit moment nog een kleine groep Goirlenaren met een tijdelijk dienstverband. Zowel 
in sociaal als financieel opzicht vinden wij het wenselijk om de huidige tijdelijke Wsw-dienstverbanden om te 
zetten naar een structureel dienstverband. Allereerst zien wij vanuit sociaal en maatschappelijk opzicht onze 
inwoners liever aan het werk dan in een uitkering. Niet verlengen leidt voor een deel van de werknemers 
namelijk tot het doen van een beroep op een bijstandsuitkering en ook eventueel extra inzet re-
integratiemiddelen. Wij hebben de kosten van het verlengen van de tijdelijke contracten afgezet tegen de 
middelen die we ontvangen voor de oude Wsw-populatie (ook op de langere termijn) en de uitkomst hiervan is 
dat het verlengen van de dienstverbanden voor gemeenten financieel aantrekkelijker is dan het stoppen van de 
dienstverbanden. Alle deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling van de Diamant-groep 
hebben deze intentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschut werk 
De voorziening Beschut Werk kenmerkt zich door een hoge mate van structurele ondersteuning en aanpassing 
van werk en is kostbaar en duurt tot aan het pensioen. Mensen die binnen de voorziening Beschut Werk 
werkzaam zijn, verdienen minimaal het wettelijk minimumloon. De gemeente ontvangt, zoals al eerder 
aangegeven, maximaal 70% loonkostensubsidie van het wettelijk minimumloon per persoon die op Beschut 
Werk is aangewezen.  

Keuze 2 
Van tijdelijke naar structurele dienverbanden  
Aan de inwoners van de gemeente Goirle, die nu een tijdelijk dienstverband bij de Diamant-groep hebben 
vanuit de Wsw, wordt het voorstel gedaan om hun tijdelijke contracten om te zetten naar een structureel 
dienstverband.  
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Het bedrag dat zit tussen de werkelijke loonwaarde en het wettelijk minimumloon dient door de gemeente te 
worden bijgepast. Berekeningen van andere gemeenten die uitgaan van de kosten van beschut werk zoals de 
Diamant-groep die heeft berekend, de uitkeringskosten en de verwachte middelen hiervoor voor de gemeente, 
laten zien dat er bij een loonwaarde van 30% een tekort ontstaat van € 480,00 tot ongeveer €1.500,00 op 
het inkomensdeel per persoon per jaar. Bij minder loonwaarde dan 30% wordt het tekort echter voor de 
gemeente naar rato van het percentage loonwaarde groter. Het tekort zou kunnen oplopen tot € 10.000,00 als 
een klant een loonwaarde heeft van 0%. De gemeente moet dit tekort financieren (aanvullen tot het wettelijk 
minimumloon). De gemeente Goirle heeft zelf nog geen berekeningen gemaakt omdat er nog geen officiële 
mededelingen zijn gedaan door het Rijk over de middelen. We verwachten hier in de komende circulaires 
definitief duidelijkheid over te krijgen.  
 
Het is ook nog niet volledig duidelijk of de inzet van de voorziening Beschut Werk wel of niet verplicht wordt 
gesteld. We weten dus niet zeker of we als gemeente wel of niet de keuze hebben of wij de voorziening 
Beschut Werk willen inzetten. Een aantal gemeenten in de regio Hart van Brabant gaat er vanuit dat anders dan 
in de huidige Wsw gemeenten zelf bepalen of zij de voorziening Beschut Werk aanbieden en in welke vorm en 
omvang (omdat gesproken wordt van een voorziening). Deze gemeenten gaan er vanuit dat het 
begeleidingsbudget dat toegevoegd wordt aan het Participatiebudget voor Beschut Werk ook op een andere 
manier kan worden ingezet. Het effect van het beschikbaar stellen van de voorziening Beschut Werk is namelijk 
dat het participatiebudget afneemt vanwege het budget dat ingezet moet worden aan de begeleidingskosten 
voor Beschut Werk.  
 
De gemeente Goirle gaat er, net als een aantal andere regiogemeenten, vanuit dat er een vastgesteld 
minimumaantal verplicht aan te bieden beschutte werkplekken per gemeente komt. Indien het Rijk met nadere 
regels hierover komt, zullen wij dit verwerken in ons beleid. Het rijk rekent per uitstroom van drie personen uit 
de Wsw-regeling, 1 nieuw beschutte plek.  
 

Diamant-groep is hierbij de preferred partner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbesteden 
Op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding is de Diamant-groep voor de gemeente Goirle een logische 
partner, ook omdat op die manier de overlap die er mogelijk is met beschut werk optimaal benut kan worden. Bij 
het inkoopproces is rekening gehouden met het uitgangspunt dat arbeidsmatige dagbesteding gedeeltelijk onder 
gebracht wordt bij de Diamant-groep door middel van inbesteden. Het gaat hier om de doelgroep met een 
loonwaarde tussen de 0 en 30%. De Diamant-groep biedt daarnaast de mogelijkheid om als 
begeleidingsorganisatie voor mensen met 50-80% loonwaarde op te treden en als leerwerkbedrijf voor mensen 
met een loonwaarde van tussen de 30-50%. De gemeente Goirle wil deze voorzieningen mogelijk ook inbesteden 
bij de Diamant-groep. Dit is echter ook afhankelijk van de financiële ruimte in het Participatiebudget, de vraag 
of er binnen ons cliëntenbestand mensen zijn die een dergelijke voorziening nodig hebben om te blijven groeien 
op de participatieladder en zich te blijven ontwikkelen richting de arbeidsmarkt en de in beslispunt 1 genoemde 
criteria.  

Keuze 3 
Beschut Werk  
Indien er een wettelijke verplichting komt ten aanzien van het aanbieden van plekken nieuw beschut, zet de 
gemeente Goirle in op een minimaal aantal plekken. Indien er geen wettelijke verplichting is, wil de 
gemeente Goirle deze doelgroep mogelijk een ander aanbod doen. Hierbij wordt gedacht aan begeleiding bij 
werk via leerwerkbedrijven (maar zonder dat de gemeente de werkgeversrol op zich neemt), arbeidsmatige 
dagbesteding of vormen van maatschappelijke participatie.  
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Keuze 4  

Inbesteden 
De Diamant-groep kan ingezet worden als begeleidingsorganisatie voor mensen met 50-80% loonwaarde 
en als leerwerkbedrijf voor mensen met een loonwaarde van tussen de 30-50%. De gemeente Goirle wil 
deze voorziening mogelijk inbesteden bij de Diamantgroep. Dit is wel afhankelijk van: 

1. De financiële ruimte binnen het Participatiebudget. 
2. De vraag of er binnen ons cliëntenbestand mensen zijn die een dergelijke voorziening nodig hebben 

om te blijven groeien op de participatieladder en zich te blijven ontwikkelen richting de 
arbeidsmarkt. 

3. De bij keuze 1 genoemde criteria.  
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6. Baanafspraken 

Er zijn 25.000 banen toegezegd in de publieke sector. De afspraak is dat Wajongers en mensen op de wachtlijst 
Wsw de eerste jaren prioriteit krijgen. Hierover worden dit najaar in regionaal verband afspraken gemaakt. Dit 
betreft de brede doelgroep. Het streven voor de gemeente Goirle is dat we het voor deze gemeente aantal 
verplicht gestelde garantiebanen, realiseren. Voor de regio Hart van Brabant is de nu bekende opgave 2014 – 
2016 om voor de marktsector 380 extra banen te realiseren en voor de overheid 50. Insteek is om de 
baanafspraken die gelden voor overheid en semi-overheid op regionaal niveau te bekijken. Zodra alle informatie 
rondom de verplichtingen en de gevolgen voor de gemeente Goirle bekend zijn, volgt een separaat voorstel voor 
college en raad hierover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Tegenprestatie 
 
Op basis van de 'Maatregelen WWB' moet de gemeente het opdragen van een tegenprestatie regelen in een 
verordening. Er is dus geen sprake van een generieke verplichting die voor iedereen geldt. Dit biedt de gemeente 
de ruimte voor het leveren van individueel maatwerk. In de verordening geeft de gemeente aan wie een 
tegenprestatie kan worden opgelegd en omschrijft inhoud, omvang en vorm ervan. Gemeenten mogen in de 
verordening niet opnemen dat aan niemand een tegenprestatie zal worden opgelegd.  
 
 
Uitgaande van de visie op re-integratie en participatie willen we dat iedereen een bijdrage levert aan de 
samenleving, ook zeker wanneer werken (nog) geen optie is. Daarnaast ligt aan de basis van de andere twee 
transities dat mensen meer en vaker gebruik (moeten) gaan maken van hun eigen kracht, hun sociale netwerk of 
algemene voorzieningen in plaats van dure maatwerkvoorzieningen. Daarvoor zijn dan ook meer mensen nodig 
die zich, al dan niet vrijwillig, inzetten voor de samenleving.  
 
Wederkerigheid en tegenprestatie 
Onder de vlag van wederkerigheid zet de klant zich in eerste instantie in om te blijven groeien op de 
participatieladder en zich te blijven ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Als er ruimte ontstaat voor een extra 
activiteit, wordt die in eerste instantie gereserveerd voor de groei op de ladder. Is die groei niet meer 
realiseerbaar of is er qua ureninzet nog ruimte, dan moet de extra ruimte worden ingevuld met een activiteit 
voor het maatschappelijk nut. Indien de klant al mantelzorg of uit intrinsieke overwegingen (dus op vrijwillige 
basis) maatschappelijke activiteiten verricht, voldoet de klant daarmee aan de wederkerigheid en vragen we 
geen tegenprestatie. Als de klant dit niet al doet en ook niet op korte termijn, uit eigen beweging en op eigen 
kracht, maatschappelijke activiteiten gaat verrichten, vragen we een activiteit van maatschappelijk nut: de 
tegenprestatie. De tegenprestatie wordt opgelegd voor 80 uur per kalenderjaar.  

Keuze 5 
Baanafspraken 
In het sociaal akkoord (april 2013) zijn landelijke afspraken gemaakt over het aantal te realiseren 
baanafspraken (voorheen garantiebanen). De gemeente Goirle zal hieraan een bijdrage leveren, conform de nog 
nader uit te werken landelijke verplichtingen hieromtrent. Het onderwerp baanafspraken wordt in de breedte 
op Hart van Brabant niveau opgepakt in het regionale werkbedrijf. Een separaat voorstel over wat dit 
specifiek voor de gemeente Goirle betekent, moet nog verder uitgewerkt, dit kan pas zodra er meer 
duidelijkheid is.  
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Voorbeeld: de klant zit in een re-integratietraject met beperkte inzet. Een tegenprestatie zou passend zijn. Bij 
navraag blijkt dat de klant in de vrije tijd al maatschappelijk actief is bij de bewonersorganisatie. Deze activiteit 
is voldoende van aard en omvang (gemiddeld 4 uur per week) om invulling te geven aan de wederkerigheid. Er is 
dus geen reden om een tegenprestatie te vragen. 
 
Inzet in de poort 
Direct nadat iemand zich gemeld heeft voor een uitkering gaan we met de klant in gesprek over een plan van 
aanpak om zo snel mogelijk weer in eigen inkomen te kunnen voorzien. Daarbij hoort dan een gesprek over 
wederkerigheid en, indien nodig, de tegenprestatie. Indien de conclusie is dat een tegenprestatie moet worden 
opgelegd, is daar wel aanbod vanuit de gemeente voor nodig. Een dergelijk aanbod organiseren, kost tijd, geld 
en capaciteit. Dit mag niet vanuit het Participatiebudget worden bekostigd omdat er geen sprake is van re-
integratie-activiteiten. Dekking in 2015 kan plaatsvinden uit het totaal beschikbare budget voor sociale zaken. 
Indien voorzienbaar is dat dit (vanaf 2016) niet meer mogelijk is, zal de raad gevraagd worden om budget.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Financiën (2015)  

Uitgangspunt is dat we binnen de middelen blijven die beschikbaar worden gesteld. Er is een nieuw 
verdeelmodel gekomen voor Participatie. In juni zijn de indicatieve bedragen aan de gemeenten bekend gemaakt. 
Het totale budget is lager dan voorheen terwijl de doelgroep toeneemt. De bedragen voor de gemeente Goirle 
zijn indicatief, voor 2015:  
 Participatiebudget: (klassiek + nieuwe doelgroep):  € 241.654,00 
 WSW oud:       € 3.353.078,00 
Naast de gelden die we van het Rijk ontvangen, heeft de gemeente Goirle voor 2014, 2015 en 2016 
€100.000,00 per jaar beschikbaar voor 'Goirle aan de Slag'.  
 
Risico's  
 De doelgroep van de gemeente op het gebied van werk en inkomen stijgt, omdat in het kader van de 

Participatiewet ook nieuwe Wajongers en SW-ers aanspraak gaan maken op een gemeentelijke uitkering. 
Hierdoor zal de groep uitkeringsgerechtigden vanaf 2015 toenemen. 

 De financiële en wettelijke consequenties van een aantal zaken is nog niet duidelijk. Deze onderwerpen 
worden nog uitgewerkt door de Werkkamer (landelijk samenwerkingsverband Stichting van de Arbeid en 
VNG). Het gaat onder andere om zaken als: 
- beschut werk 
- no riskpolis 
- loonkostensubsidie   
- de verplichtingen wat betreft re-integratie die de gemeente heeft voor klanten die loonkostensubsidie 

ontvangen 
- jobcoaching 
- studie-regeling voor Wajongers 
- extra voorzieningen Wajong 

Keuze 6 
Tegenprestatie  
Het uitvoeren van de tegenprestatie zien wij niet als doel op zich maar als middel om de maatschappelijke 
participatie van onze inwoners te vergroten indien dit niet al door wederkerigheid gebeurt.  
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 De afbouw van de huidige SW strekt zich uit over een reeks van jaren.  
 Arbeidsmatige dagbesteding heeft ook gedeeltelijk een plek in de aanbesteding sociaal domein. Deze 

aanbesteding loopt nog. Met de Wmo moet afgestemd worden hoe de financiering voor deze doelgroep 
geregeld kan worden. 
 

 
9.  Meting effectiviteit 
 
De vraag die gesteld wordt bij de inzet van re-integratiegelden is steevast die naar de effectiviteit van de 
ingezette trajecten / producten. Zowel op het niveau van de aanbieders als op het niveau van de klanten. 
Effectiviteit willen we meten aan de hand van de volgende criteria:  
 Stijging loonwaarde (minimaal x% stijgen in loonwaarde) / P-ladder (minimaal x tredes stijgen op de 

Participatieladder).  
 Uitstroom: Aantal duurzame (>6 maanden) en niet duurzame (<6 maanden) uitstroom uit de uitkering.  
 Kostenbesparing op de uitkeringskosten. 
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Bijlage 1  Uitleg over de participatieladder 
 
 
Positie op de ladder 
Niveau Voorbeelden 
Niveau 6: Betaald werk 
• Heeft een arbeidscontract met een 

werkgever of is zzp’er EN 
• ontvangt geen aanvullende 

uitkering van gemeente of andere 
uitkeringsinstantie EN 

• wordt niet door anderen dan 
leidinggevende of collega’s begeleid 
bij het uitvoeren van het werk EN 

• maakt geen gebruik van WSW of 
gemeentelijke participatie-
instrumenten. 
 

 

Voorbeelden niveau 6: 
- Baan met arbeidscontract 
- Baan met arbeidscontract en pro forma 

nazorg4 
- Zzp’ers 
- Ondernemers 
 
 

Niveau 5: Betaald werk met 
ondersteuning 
• Heeft een arbeidscontract met een 

werkgever of is zzp’er en ontvangt 
daarbij ondersteuning, dat wil 
zeggen: 

• maakt gebruik van gemeentelijke 
participatie-instrumenten OF 

• ontvangt een aanvullende uitkering 
OF 

• werkt in WSW-verband (intern, 
gedetacheerd of begeleid werken) 
OF 

• volgt een reguliere opleiding met 
arbeidscomponent, onder het 
niveau van de startkwalificatie. 

 

Voorbeelden niveau 5: 
- WSW (intern/gedetacheerd/begeleid 

werken) 
- Werk (parttime) met aanvullende 

uitkering van gemeente of UWV 
- Werkt met loonkostensubsidie 
- Werk waarbij uitkering wordt verloond 

(o.a. bepaalde vormen van Work First) 
- Werk met apart ingekochte instrument 

nazorg waarbij sprake is van echte 
ondersteuning 

- Werk met externe begeleiding/jobcoach 
- Werk en volgt daarnaast een 

inburgeringsaanbod 
- Werk en volgt daarnaast een 

educatieaanbod 
- Bbl-opleiding (4 dagen werken in 

leerbedrijf en 1 dag opleiding) 
- Werken met stagevergoeding en zonder 

aanvullende uitkering 
 

Niveau 4: Onbetaald werk 
• Doet onbetaald werk; dat wil zeggen: 
• heeft geen arbeidscontract EN 
• voert taken uit en heeft daarbij 

verantwoordelijkheden naar anderen 
EN 

• heeft minimaal eens per week fysiek 
contact met anderen bij het uitvoeren 
van het onbetaalde werk. 

 

Voorbeelden niveau 4: 
- Werken met behoud van uitkering (Work 

First, participatiebanen e.d.) 
- Duale inburgeringstrajecten met een 

werkcomponent 
- Re-integratie-instrument met 

werkcomponent 
- Stages 
- Vrijwilligerswerk (minimaal 1 x per week 

contact)  
- Bol-opleiding (dagopleiding met zo nu en 

dan stage) 
                                                           
4 Het gaat hierbij niet om nazorg die gemeenten apart inkopen, maar om nazorg als impliciet onderdeel van 
een re-integratietraject waarbij geen sprake is van echte ondersteuning. De nazorg beperkt zich hierbij tot één- 
of tweemaal telefonisch contact. 
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- GIT-trajecten (Geïntegreerde Trajecten - 

scholingstrajecten waarbij een 
beroepsopleiding met stages wordt 
gecombineerd met het leren van de 
Nederlandse taal) 

 
Niveau 3: Deelname georganiseerde 
activiteiten 
• Neemt deel aan activiteiten in 

georganiseerd verband zoals 
verenigingen of opleidingen EN 

• voert geen taken uit met 
verantwoordelijkheden naar anderen 
(d.w.z. het is geen werk) EN 

• neemt minimaal eens per week deel 
aan die activiteit waarbij hij/zij in 
fysiek contact komt met anderen 

Voorbeelden niveau 3: 
- Volgen van een inburgeringsaanbod, 

educatieaanbod of re-integratie-instrument 
zonder werkcomponent 

- Volgen van andere cursussen of opleidingen 
zonder werkcomponent 

- Lidmaatschap vereniging (regelmatig een 
activiteit volgen waarbij je in contact komt 
met andere mensen) 

- Regelmatige sport beoefenen in 
georganiseerd verband 

- Vrijwilligerswerk (minder dan 1x per week 
contact) 

 
Niveau 2: Sociale contacten buiten 
de deur 
• Heeft minimaal één keer per week 

fysiek contact met mensen die geen 
huisgenoten zijn EN 

• die contacten vinden niet plaats in 
georganiseerd verband EN 

• voert geen taken uit met 
verantwoordelijkheden naar anderen 
(d.w.z. het is geen werk) EN 

• die contacten beperken zich niet 
alleen tot functioneel contact met 
winkelpersoneel, hulpverleners et 
cetera 

 

Voorbeelden niveau 2: 
- Mensen ontmoeten zoals buren, 

buurtbewoners en ouders van vriendjes van 
kinderen 

- Regelmatig activiteiten buiten de deur 
ondernemen, zoals bezoek van vrienden, 
bioscoopbezoek, museumbezoek etc. 

- Regelmatige mantelzorg voor niet-
huisgenoten (die niet via een organisatie is 
georganiseerd) 

- Individuele sporten zoals sportschool 
- Neemt deel aan activiteiten in 

georganiseerd verband maar minder dan 1 
x per week 

- Regelmatig kerk/moskeebezoek (minimaal 
1x per week) 

 
Niveau 1: Geïsoleerd 
• Heeft niet of nauwelijks contact met 

anderen dan huisgenoten EN 
• de contacten buiten de huisgenoten 

beperken zich tot functionele 
contacten (winkelpersoneel, 
hulpverleners, buschauffeurs etc.) 

Voorbeelden niveau 1: 
- Nauwelijks contacten buiten de deur 
- Mantelzorg voor huisgenoten 
- Alleen actieve contacten via internet/email 
- Dakloos zonder contacten met niet-

daklozen, behalve hulpverleners 

 
 
 
 


