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 1.  INLEIDING 

 

 

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet vervangt de beoogde 

Wet werken naar vermogen. Doel van de Participatiewet is mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar reguliere werkplekken te begeleiden.  

 

In voorliggende notitie worden de uitgangspunten voor de invoering van de Participatiewet 

opgenomen. Deze notitie is opgesteld onder het Samenwerkingsverband regionaal 

arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. De implementatie van de Participatiewet wordt regionaal 

voorbereid, de uitvoering is echter lokaal.  

 

In deze uitgangspuntennotitie worden de kaders van de Participatiewet beschreven en worden de 

noodzakelijke keuzes uiteengezet om de Participatiewet per 1 januari 2015 binnen de gemeente in 

te kunnen voeren.  

De nieuwe “Participatiewet” en de “Maatregelen wet werk en bijstand” stellen nieuwe kaders. 

Daarnaast zijn binnen het Samenwerkingsverband regionaal arbeidsmarktbeleid ook al kaders 

vastgesteld. Deze notitie bundelt voornoemde kaders en beschrijft op welke wijze deze leiden tot 

de uitgangspunten van de uitvoering van de Participatiewet. Vervolgens worden aan de hand van 

uitgangspunten, gevolgen voor de klantbenadering en de instrumenten uiteengezet.  

Ook is er in deze notitie aandacht voor aspecten als financiële kaders, regionale 

samenwerkingsafspraken en gevolgen voor de concrete uitvoering. Ook wordt een doorkijk 

gemaakt naar het vervolgtraject.  

  

In bijlage A treft u een overzicht aan van de beleidskeuzes die nu al specifiek worden voorgelegd. 

Voor de leesbaarheid zijn deze specifieke keuzes gebundeld en niet expliciet in de 

uitgangspuntennotitie zelf verwerkt.  

Niet alle keuzes zijn nu al te maken, sommige keuzes stellen we uit tot er meer duidelijkheid is.  

 

In het 2e hoofdstuk worden de wettelijke kaders en de veranderingen van de Participatiewet 

(inclusief de Wet maatregelen WWB) beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de reeds vastgestelde 

kaders die de randvoorwaarden vormen voor de samenwerking en deze notitie. Vervolgens wordt 

in hoofdstuk 4 nog een keer expliciet ingegaan op de doelgroep van de Participatiewet. Hoofdstuk 5 

beschrijft de uitgangspunten van de Participatiewet in onze arbeidsmarktregio. Wat deze 

uitgangspunten betekenen voor de klantbenadering is in hoofdstuk 6 uitgewerkt.  

Vervolgens is de betekenis van de uitgangspunten voor de inzet en vormgeving van de 

instrumenten aangegeven in hoofdstuk 7.  

De financiële kaders zijn beschreven in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 gaat in op de regionale 

samenwerking en in hoofdstuk 10 worden de gevolgen voor de uitvoering geschetst.  

Tot slot geeft het laatste hoofdstuk een doorkijk naar het vervolgtraject.  
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In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste wijzigingen van de Participatiewet beschreven.  

Er zijn drie wetten die er voor zorgen dat de Participatiewet de door de regering gewenste inhoud 

krijgt, te weten: 

� Invoeringswet Participatiewet; 

� Wet maatregelen WWB; 

� Wet hervorming kindregelingen. 

Deze drie wetten zijn inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. 

 

In deze uitgangspuntennotitie leggen we het zwaartepunt op de wijzigingen als gevolg van de 

Invoeringswet Participatiewet. Daarnaast zullen ook beleidskeuzes als gevolg van de Wet 

maatregelen WWB aan bod komen. Vanuit de Wet hervorming kindregelingen ontstaat geen lokale 

beleidsvrijheid en deze wordt daarom dan ook slechts kort toegelicht. Omdat de Wet maatregelen 

WWB in eerste instantie per 1 juli 2014 in werking zou treden, zou de regionale voorbereiding eerst 

separaat plaatsvinden. Doordat deze wet nu ook per 1 januari 2015 in werking treedt, is het een 

onderdeel van de Participatiewet geworden. Daarom komt ook deze wetswijziging terug in deze 

uitgangspuntennotitie en besteden we er ook in dit hoofdstuk aandacht aan. 

 

� Wet werk en bijstand wordt Participatiewet; 

� Wetsvoorstel maatregelen WWB; 

� Veranderingen kindregelingen; 

� Regionale samenwerking; 

� 3 D’s. 

 

  

Wet werk en bijstand wordt Participatiewet 

 

De Wet werk en bijstand heet vanaf 1 januari 2015 “Participatiewet”. De huidige regering is van 

mening dat een té grote groep burgers op dit moment niet deelneemt aan de arbeidsmarkt. Het 

bestaande stelsel is volgens de regering nog steeds te weinig activerend. Het zorgt er immers voor 

dat een grote groep mensen, die al dan niet met begeleiding wel in een reguliere baan kan werken, 

niet aan de slag komt of uitsluitend in een beschutte werkomgeving actief is. De eigen kracht en de 

mogelijkheden van mensen worden zo onvoldoende benut, waardoor een te grote groep mensen 

onnodig niet (in een reguliere baan) werkt. De regering ziet dit niet alleen als sociaal ongewenst, 

maar ook als economisch en financieel onhoudbaar. 

De regering wil de Participatiewet invoeren om zodoende iedereen met arbeidsvermogen naar werk 

toe te leiden, en dan bij voorkeur naar regulier werk. In de huidige situatie bestaan er voor 

mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen: de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand 

(Wwb). Deze regelingen kennen verschillende rechten en plichten en zijn, zoals reeds vermeld, te 

weinig activerend.  

De regering vindt deze situatie ongewenst en bundelt de regelingen daarom bij de gemeente.  

 

Garantiebanen 

Om te zorgen voor voldoende werkplekken voor arbeidsgehandicapten komt er een garantiestelling 

van werkgevers. Werkgevers stellen zich (oplopend tot 2026) garant voor het creëren van 100.000 

extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat hierbij om mensen die niet 

zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen of om mensen met een zodanige 

arbeidsbeperking dat zij enkel het WML kunnen verdienen door gebruik te maken van een 
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voorziening gericht op persoonlijke ondersteuning op de werkplek (jobcoach).  

Daarnaast stelt ook de overheid zich garant voor het creëren van 25.000 extra banen voor deze 

groep. Wanneer werkgevers de garantsteling niet nakomen, komt er per 2016 een 

arbeidsgehandicaptenquotum, waarmee de werkplekken worden afgedwongen. 

De zogenoemde garantiebanen komen, vanaf 2015, met voorrang beschikbaar voor Wajongers en 

personen op de wachtlijst voor de Wsw. 

 

Afschaffing Wsw 

De Wsw wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Nieuwe instroom is daarmee vanaf 2015 niet meer 

mogelijk. De wachtlijsten vervallen per 2015. Er worden met ingang van 1 september 2014 door 

het UWV geen indicaties meer afgegeven. De mensen die al een Wsw-plek hebben, houden recht 

op een (door de gemeente te organiseren) dienstbetrekking. Voor de mensen die op de peildatum 

geen Wsw-plek hebben, vervallen de rechten. Zij kunnen niet meer instromen. Voor ondersteuning 

bij arbeidsdeelname valt deze groep terug op de aangewezen instantie. Dat kan de gemeente zijn, 

als er aanspraak bestaat op de Participatiewet. Een deel heeft die aanspraak niet en heeft 

bijvoorbeeld een Wajong-uitkering van het UWV, een verdienende partner of ander inkomen. 

 

Wajong wordt aangescherpt 

De criteria voor toegang tot de Wajong worden sterk aangescherpt. Vanaf 2015 komen alleen 

degenen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor een Wajong-

uitkering. Diegene die niet meer voor de Wajong in aanmerking komt, kan een beroep doen op de 

Participatiewet. Een uitzondering wordt gemaakt voor de zittende Wajong-populatie: zij worden 

herkeurd en ontvangen bij aanwezigheid van arbeidsvermogen een lagere uitkering (maar blijven 

wel in de Wajong). Het UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong-uitvoering. 

 

Loonkostensubsidie 

De Participatiewet beschrijft het instrument loonkostensubsidie, waarbij uitkeringsgerechtigden die 

nog niet het volledige minimumloon kunnen verdienen, tegen loonwaarde bij een werkgever gaan 

werken. De gemeente verstrekt de werkgever een subsidie,  gelijk aan het verschil tussen de 

loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.  

De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon, vermeerderd met 

een vergoeding voor de werkgeverslasten. 

 

Beschut werk 

Voor degenen die onder de Participatiewet gaan vallen en door lichamelijke, verstandelijke en/of 

psychische beperkingen extra begeleiding en werkplekaanpassing nodig hebben, richten 

gemeenten “beschut werk” in. Landelijk komen er 30.000 plaatsen binnen het beschut werk. 

Mensen die in het beschut werk geplaatst worden, krijgen een dienstbetrekking. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het totstandkomen van die dienstbetrekking. Beschut werk kan ook bij 

reguliere, particuliere werkgevers worden ondergebracht; in dat geval geldt de cao van de 

betreffende werkgever. 

Het college kan degenen die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste 

omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, in een dienstbetrekking in een 

beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden laten werken. Niet de loonwaarde, 

maar de mate van noodzakelijke begeleiding is doorslaggevend. Bij een gedeeltelijke loonwaarde 

kan een combinatie van instrumenten worden ingezet (bijvoorbeeld een loonkostensubsidie als 

compensatie van ontbrekende loonwaarde en een voorziening in het kader van beschut werk voor 

begeleiding en/of aanpassing van werkplek). 

 

Beschut werk kenmerkt zich door een hoge mate van (structurele) ondersteuning en aanpassing 

van het werk. Dat iemand in aanmerking komt voor beschut werk hoeft niet per definitie iets te 

zeggen over de mate van productiviteit van deze persoon. De voorziening is juist bedoeld voor 

mensen die met (structurele) ondersteuning in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten.  

De gemeenteraad bepaalt welke doelgroepen in aanmerking komen voor de voorziening beschut 

werk.  
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Wetsvoorstel maatregelen WWB 

 

Gelijktijdig aan de invoering van de Participatiewet treedt de Wet maatregelen WWB (als onderdeel 

van de Participatiewet) in werking. Deze wet heeft tot doel meer te activeren en tegelijkertijd een 

solide vangnet te bieden waarbij onderdelen als de normhoogte, de verplichtingen, de naleving en 

de aanvullende inkomensvoorziening worden aangepast. Beleidskeuzes hebben te maken met de 

nieuwe kostendelersnorm, de maatregelen (sancties) en het minimabeleid. 

 

Kostendelersnorm 

De introductie van de kostendelersnorm zorgt dat de uitkering lager wordt naarmate meer mensen 

achter één voordeur wonen. Dit aan de hand van een in de wet opgenomen formule. Het 

uitkeringsniveau van mensen die kosten kunnen delen wordt daarmee naar beneden bijgesteld. Er 

zijn uitzonderingen gemaakt voor studerenden, voor personen jonger dan 21 jaar en voor mensen 

die op commerciële wijze een adres delen met anderen (bijvoorbeeld kamerhuur).  

De beleidsvrijheid op dit onderdeel is zeer beperkt. 

 

Tegenprestatie 

Met de Wet maatregelen WWB wordt ook de tegenprestatie versterkt. De tegenprestatie is een 

verplichting van de klant om iets terug te doen voor de uitkering. Het instrument tegenprestatie is 

geen reïntegratie-instrument. Het is een wederkerigheid die van de klant gevergd wordt. De 

tegenprestatie bestaat uit het uitvoeren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, 

naast of in aanvulling op reguliere arbeid, die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.  

De hoofdlijn is dat het verrichten van een tegenprestatie het accepteren van passende arbeid of 

van reïntegratie-inspanningen niet mag belemmeren: het uitgangspunt “werk boven uitkering” 

staat immers voorop. 

 

Verzwaring verplichtingen en naleving 

De verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling worden geüniformeerd en aangescherpt. 

Daarnaast is het vanaf 2015 alleen nog mogelijk om ontheffing te verlenen van de 

arbeidsverplichting (werk zoeken, aanvaarden en behouden). Het verlenen van ontheffing van de 

reïntegratie-verplichting is dan niet meer mogelijk. Iedereen moet reïntegreren! Uitzondering 

hierop vormen de mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.  

Bovendien is in de wet expliciet de verplichting opgenomen dat mensen zich moeten onthouden 

van ernstige misdragingen. 

Komen mensen hun verplichtingen niet na dan worden ze gesanctioneerd.  

 

Vervallen categoriale bijzondere bijstand 

De mogelijkheid voor het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch 

zieken, gehandicapten en schoolgaande kinderen komt te vervallen. Alleen de mogelijkheid voor 

een collectieve zorgverzekering blijft bestaan. De inkomensgrens hiervoor wordt niet langer 

beperkt tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.  

Dit laatste geldt ook voor stadspassen en gemeentelijke fondsen voor sociaal culturele activiteiten. 

 

 

Veranderingen kindregelingen 

 

Vanaf 2015 worden de regelingen voor financiële ondersteuning voor ouders gebundeld in vier 

regelingen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de 

kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. 

Een van de gevolgen daarvan is dat de aparte norm voor alleenstaande ouders komt te vervallen. 

Alleenstaande ouders ontvangen wel een extra kindgebonden budget. De inkomensgrens van het 

kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een 

inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.  
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Regionale samenwerking 

 

In het sociaal akkoord is afgesproken dat er 35 regionale platforms (“Werkbedrijven”) komen die 

de schakel vormen tussen werkgevers, gemeenten en mensen met een arbeidsbeperking. Hiermee 

wordt voorkomen dat werkgevers zaken moeten doen met meer dan 400 gemeenten. 

De gemeenten worden geacht de lead te nemen in die platforms en instrumenten/dienstverlening 

richting werkgevers zo veel mogelijk regionaal te stroomlijnen, in samenwerking met de sociale 

partners en het UWV.  

Er moet één aanspreekpunt zijn waar werkgevers terecht kunnen voor informatie en advies. De 

invulling is aan de regio; er komen wel landelijke eisen. 

 

 

3 D’s 

 

De Participatiewet is onderdeel van de verschillende decentralisaties die de regering in deze 

kabinetsperiode tot stand wil brengen. Het doel van de decentralisaties is te komen tot meer 

samenhang op het terrein van participatie, ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp.  

Gemeenten krijgen meer taken en meer ruimte om zelf het beleid te bepalen. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het in samenhang uitvoeren van die taken, om zo zorg te dragen voor een 

integrale dienstverlening aan burgers. Bij die burger kunnen de 3D’s immers samenkomen. Het is 

dan ook van belang dat de uitgangspunten van de 3D’s overeenkomen.  

 

Met de Participatiewet en met de decentralisaties op de andere beleidsterreinen krijgen gemeenten 

betere mogelijkheden om tot een samenhangend en integraal beleid te komen in het sociale 

domein. Deze nieuwe taken en bijbehorende verantwoordelijkheden vragen om een omslag in 

denken. 

 

Sociaal deelfonds 

Financiering van het participatiebudget komt onder het sociaal deelfonds te vallen. In dit fonds 

worden de budgetten voor jeugdhulp, Wmo en participatiebudget gebundeld.  

Gemeenten mogen binnen het sociaal deelfonds schuiven tussen de afzonderlijke budgetten.  
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In dit hoofdstuk komen de kaders aan de orde die we binnen het regionaal arbeidsmarktbeleid 

hebben vastgesteld. Deze kaders vormen immers mede de ruimte waarbinnen we de 

implementatie van de Participatiewet voorbereiden. Om ze weer even duidelijk op het netvlies te 

krijgen, beschrijven we ze hier nogmaals op hoofdlijnen.  

 

Twee documenten zijn belangrijk: de “kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid” en de “visienota 

werken naar vermogen in Midden-Limburg”.  

In de kadernota Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg zijn de kaders opgenomen voor de 

samenwerking binnen de regio. De visienota Werken naar vermogen in Midden-Limburg beschrijft 

op welke wijze we binnen de regio uitkeringsgerechtigden ondersteunen bij het proces naar werk. 

De visienota is in het najaar van 2012 vastgesteld door de raden van de zeven Midden-Limburgse  

 

Met beide nota’s en de bijbehorende Uitvoeringsagenda is de regionale samenwerking op de schaal 

van de arbeidsmarktregio geïntensiveerd en structureel gemaakt. 

In het onderstaande zetten we kort uiteen welke kaders we hebben vastgesteld. 

 

 

Kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid 

 

In de kadernota Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden Limburg is te lezen dat de regio Midden-

Limburg in haar regionale arbeidsmarktbeleid twee maatschappelijke effecten nastreeft: 

� bijdragen aan het stimuleren van economische groei; 

� het verhogen van de participatiegraad. 

Daarbij hanteren we de onderstaande kaders: 

1. economische profielen bepalen ontwikkeling arbeidspotentieel; 

2. ontwikkelen gecoördineerde werkgeversbenadering;  

3. passend opleidingsniveau beroepsbevolking. 

 

De overheid is samenwerkingspartner binnen de triple helix van onderwijs, ondernemers en 

overheid.  

 

 

Visienota Werken naar vermogen in Midden-Limburg  

 

In de visienota werken naar vermogen zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd:  

� iedereen levert naar vermogen een bijdrage aan de economische en maatschappelijke groei; 

� de gemiddelde en totale uitkeringslast (lokaal en regionaal) wordt in de beleidsperiode jaarlijks 

teruggebracht. 

Daarbij onderschrijven we de volgende kaders:  

� de werkgever als start van de keten; 

� we spreken mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid; 

� iedereen heeft (naar vermogen) een participatieverplichting, bij voorkeur op de reguliere 

arbeidsmarkt; 

� het principe van de omgekeerde bewijslast; 

� van zorgen voor, naar zorgen dat. 

 

In de visienota is een onderscheid gemaakt tussen drie doelgroepen:  

1. personen met een economische verdiencapaciteit ≥100% WML; 

2. personen met economische verdiencapaciteit van 20 tot 100% van het WML (tijdelijk 
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of permanent); 

3. personen met een maatschappelijke verdiencapaciteit (en een economische 

verdiencapaciteit < 20 % van het WML (tijdelijk of permanent)). 

 

In de nota is vastgelegd dat doelgroep 2 de prioritaire doelgroep is. Daarnaast is afgesproken dat 

de gemeenten binnen de onderscheiding naar verdiencapaciteit, extra en specifieke aandacht 

besteden aan de specifieke problematiek van zowel de jongere (tot 27 jaar) als de oudere 

werkzoekende (vanaf 56 jaar). 

 

Binnen de visienota werken naar vermogen hebben de regiogemeenten zich uitgesproken voor het 

nemen van een actieve rol bij: 

� Bemiddelen en ontsluiten 

Een werkgeversbenadering te ontwikkelen die samenhangend, consistent en 

vertrouwenwekkend is en waarbij mensen actief kunnen doorstromen worden naar een 

reguliere werkgever; 

� Creëren van aanvullende arbeidsmarkt 

Het creëren van werkzaamheden voor mensen met een gedeeltelijke arbeidsproductiviteit; 

� Regulier werken moet lonend zijn/worden 

Regulier werken moet lonend zijn ten opzichte van de situatie in de uitkering.  
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Dit hoofdstuk gaat over de beschrijving van de doelgroep van de Participatiewet: voor wie doen we 

het? Met de komst van de Participatiewet wordt de doelgroep waar de gemeente verantwoordelijk 

voor is, uitgebreid. 

 

� Werkgevers (inclusief de gemeente als werkgever); 

� Mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet; 

� “Nuggers”; 

� Afbouw van Wsw. 

 

 

Werkgevers 

 

De regering streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waarbij plek is voor 

iedereen, met of zonder arbeidsbeperking. Een belangrijke partner bij het realiseren van een 

inclusieve arbeidsmarkt is de werkgever. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het in dienst 

nemen van werknemers, dus ook voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. 

Werkgevers bepalen immers welke werkzaamheden verricht moeten worden en wie zij daarvoor in 

dienst nemen. Hoewel werkgevers en werknemers zelf de ideale match bepalen, stimuleren we als 

gemeente de werkgevers om ruimte te bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking. 

Werkgevers zijn dus een belangrijke doelgroep van de Participatiewet.  

 

Garantiebanen 

In het kader van de Participatiewet hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over 

het invullen van garantiebanen. Werknemers en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 

afgesproken 125.000 garantiebanen in te vullen. Garantiebanen zijn banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Werkgevers nemen deze mensen in dienst. Voor onze regio zijn dit jaarlijks 185 

banen bij reguliere werkgevers en 45 banen bij de overheid. De verantwoordelijkheid voor de 

invulling van de garantiebanen ligt bij de werkgever1.  

Komen werkgevers deze afspraken niet na, dan zal de regering het in dienst hebben van mensen 

met een arbeidsbeperking verplichten via een wettelijk quotum. Werkgevers met meer dan 25 

werknemers moeten dan mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen of deze verplichting 

afkopen.  

Twintig procent van de garantiebanen zal ingevuld moeten worden door overheidswerkgevers. Dat 

betekent dat ook de gemeente als werkgever aan deze verplichting zal moeten voldoen. Juist de 

gemeente als de uitvoerder van de Participatiewet heeft hierin een voorbeeldfunctie.  

De regiogemeenten als werkgever zullen plaats moeten bieden aan een substantieel aantal 

werknemers met een arbeidsbeperking. 

 

 

Mensen met uitkering op grond van Participatiewet  

 

Naast de doelgroep werkgevers kan de gemeente onder de Participatiewet ondersteuning bieden 

aan mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij gaat het om mensen die een uitkering ontvangen 

op grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz (deze uitkeringen worden verstrekt door de 

gemeente) of mensen met een Wsw-dienstverband.   

                                                
1 Cijfers zijn opgesteld door de Werkkamer. Het is de verdeling garantiebanen naar regio voor de jaren 2014 tot en 
met 2016. 
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Niet-uitkeringsgerechtigden 

 

De gemeente is onder de Participatiewet ook verantwoordelijk voor de ondersteuning bij 

reïntegratie van de zogenaamde niet-uitkeringsontvangers. Onder de doelgroep van de 

Participatiewet vallen ook niet-uitkeringsgerechtigden (“nuggers”). Ze hebben geen recht op een 

bijstandsuitkering, maar kunnen wel een beroep doen op ondersteuning bij het vinden van een 

baan. Onder de groep “nuggers” vallen ook personen met een nabestaandenuitkering (Anw-ers). 

 

Nieuwe doelgroep met beperkingen 

We spreken over de komst van een nieuwe gemeentelijke doelgroep door invoering van de 

Participatiewet. Feitelijk is er geen sprake van een nieuwe doelgroep, maar verandert de 

samenstelling van het gemeentelijke bestand. Dit komt omdat met de Participatiewet de instroom 

van nieuwe mensen in de Wsw niet meer mogelijk is. Vanaf 1 januari is ook nieuwe instroom in de 

Wajong voor mensen met (gedeeltelijke) arbeidsmogelijkheden niet meer mogelijk.  

Doordat deze mensen niet meer in de Wajong of de Wsw terecht kunnen, zal de doelgroep van de 

gemeente geleidelijk veranderen en verzwaren.  

Mensen met specifieke en aantoonbare arbeidsbeperkingen zullen zich voor ondersteuning tot de 

gemeente wenden. Deze doelgroep heeft soms specifieke kenmerken. Vooral de groep jongeren die 

speciaal onderwijs of praktijkonderwijs heeft gevolgd en niet meer in Wajong of Wsw terecht kan 

komen, verdient specifieke aandacht. Zonder gemeentelijke ondersteuning is het voor deze 

doelgroep lastig op de arbeidsmarkt.  

 

Een deel van deze nieuwe doelgroep zal een uitkering kunnen ontvangen op grond van de 

Participatiewet. Maar niet iedereen zal een uitkering ontvangen. Een uitkering op grond van de 

Participatiewet is een minimumuitkering voor mensen die geen eigen inkomen/vermogen hebben. 

Mensen met bijvoorbeeld een verdienende partner of een hoog vermogen zullen niet in aanmerking 

komen voor een uitkering. Zij zullen tot de zogenoemde Nuggers gaan behoren. 

 

  

Afbouw Wsw 

 

De Wsw blijft bestaan voor degenen die op 1 januari 2015 een (vaste) Wsw-dienstbetrekking 

hebben; deze groep blijft hun recht behouden. Na 1 januari 2015 is de Wsw niet meer toegankelijk 

voor nieuwe instroom en wordt deze geleidelijk afgebouwd.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw: het organiseren en begeleiden 

van werkzaamheden plus het Wsw-werkgeverschap. Dit blijft ook onder de Participatiewet zo.  

Mensen in een Wsw-dienstbetrekking zijn aantoonbaar aangewezen op beschermde werkplekken 

en hebben daardoor vaak niet de volledige verdiencapaciteit. De Wsw geeft hen een specifieke 

dienstbetrekking met het daarbij behorende loon.  

 

 

Cliëntenplatform 

 

De doelgroepen van de Participatiewet moeten vertegenwoordigd zijn binnen het cliëntenplatform. 

Door de Participatiewet worden de doelgroepen van de huidige Wsw en de Wwb onder één regeling 

gebracht. Dit heeft ook gevolgen voor de cliëntenvertegenwoordiging van de doelgroep.  

In de toelichting op de Participatiewet suggereert de regering een samenvoeging van de 

verschillende cliëntenraden. Gelet op de omvangrijke wijzigingen op het gebied van de Wwb en de 

Wmo en de verschillende doelgroepen op wie de regelingen van toepassing zijn, stellen we 

vooralsnog voor om uit te blijven gaan van de huidige cliëntenraden. Daarbij wordt ook voorgesteld 

om de Wsw-raden zoals die thans bestaan, te continueren. 

Verder wordt, gelet op het feit dat de dienstverlening naar de klant lokaal wordt ingevuld, 

voorgesteld ook cliëntparticipatie lokaal vorm te geven. Indien de cliëntenraden zelf een voorstel 

tot samenvoegen doen, zal de gemeente hier positief op reageren.   
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De wettelijke wijzigingen en de kaders in de hoofdstukken 2 en 3 bepalen de uitgangspunten voor 

de Participatiewet. In dit hoofdstuk worden deze uitgangspunten benoemd.  

 

� Vormgeven van Werkbedrijf; 

� Creëren van werkplekken voor mensen met arbeidsbeperking; 

� Samenwerking gemeente en werkgever; 

� Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid; 

� Preventie van instroom in uitkering Participatiewet; 

� Transformatie van uitvoering Wsw; 

� Jaarlijks keuzes maken bij inzet van voorzieningen. 

 

 

Vormgeven Werkbedrijf 

 

Bij het invullen van de garantiebanen kunnen werkgevers ondersteund worden door het regionaal 

Werkbedrijf. De afspraken met betrekking tot de garantiebanen en een eventueel wettelijk quotum 

zijn landelijk, maar op regionaal niveau worden afspraken voor de garantiebanen gemonitord door 

het regionale Werkbedrijf. Het Werkbedrijf vormt de schakel tussen de werkgever en de mensen 

met een arbeidsbeperking.  

De Participatiewet geeft aan dat gemeenten een rol hebben om sociale partners hierbij te 

betrekken en om de partijen bij elkaar te brengen. Een dergelijk samenwerkingsverband wordt een 

Werkbedrijf genoemd. Dit regionaal Werkbedrijf is géén nieuwe organisatie of nieuw instituut; het 

is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV Werkbedrijf en sociale partners 

onder andere om de garantiebanen in te vullen.  

Het regionale Werkbedrijf schept randvoorwaarden. Onder de verantwoordelijkheid van het 

regionale Werkbedrijf worden afspraken gemaakt om de invulling van de garantiebanen mogelijk te 

maken en mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij werkgevers. Binnen het Werkbedrijf 

bepalen partners samen de speerpunten voor de regionale inzet. De kaders voor het werkbedrijf 

worden landelijk uitgewerkt in de Werkkamer en in het najaar vastgelegd in een algemene 

maatregel van bestuur.  

 

 

Creëren werkplekken voor mensen met arbeidsbeperking 

 

Een van de afspraken die binnen het Werkbedrijf gemaakt wordt, is de gecoördineerde 

werkgeversbenadering die ook al in de kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid genoemd is. Met de 

Participatiewet wordt deze verder uitgewerkt. Samen met het UWV Werkbedrijf, Westrom en Risse 

maken we afspraken over een eenduidige werkgeversbenadering in de regio om de werkgever te 

faciliteren, garantiebanen in te vullen én meer plekken te creëren voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Bij een eenduidige werkgeversbenadering hoort een eenduidig 

stimuleringsinstrumentarium voor werkgevers. Ook dit instrumentarium geven we regionaal vorm. 

In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van instrumenten.  

 

 

Samenwerking gemeente en werkgever 

 

Ieder heeft (naar vermogen) een arbeidsverplichting, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. 

Reïntegratie is er op gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen tot 
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volwaardige deelnemers aan het reguliere arbeidsproces. Met de Participatiewet is reïntegratie niet 

alleen iets van overheid en werknemer. We vragen daarom ook werkgevers hun rol en hun 

verantwoordelijkheid te nemen in de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Ook werkgevers worden betrokken in de ontwikkeling van de inzet van mensen met 

een arbeidsbeperking. We maken afspraken met werkgevers. Bij deze afspraken wordt niet meer 

alleen uitgegaan van een financierende en faciliterende gemeente.  

Bij de inzet van potentiële werknemers bij werkgevers wordt de werkgever ook aangesproken op 

het aangaan van commitment naar de werknemer toe.  

 

 

Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid 

 

In de visienota werken naar vermogen werden uitkeringsgerechtigden en werknemers al 

aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om in hun eigen inkomen te voorzien. Met de 

Participatiewet wordt dit nog duidelijker. De Participatiewet is er op gericht iedereen naar 

vermogen te laten participeren. Voorop staat dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het 

verdienen van een eigen inkomen. Voor de mensen die niet in hun inkomen kunnen voorzien, heeft 

de gemeente tijdelijk een vangnet: een uitkering op grond van de Participatiewet. 

Uitkeringsgerechtigden hebben arbeids- en reïntegratieverplichtingen om weer terug naar werk te 

komen en uitkeringsonafhankelijk te worden.  

Het gesprek in de spreekkamer tussen de uitkeringsgerechtigde en de klantmanager van de 

gemeente gaat uit van wederzijdse verantwoordelijkheid om de periode van werkloosheid zo kort 

mogelijk te houden. De dienstverlening van de gemeente wordt omgevormd van “zorgen voor” 

naar “zorgen dat”. In het volgende hoofdstuk en in hoofdstuk 10 wordt hier nader op ingegaan.  

 

 

Preventie uitkering op grond van Participatiewet 

 

We zetten in op het voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen. Inzetten op 

preventie betekent dat er afspraken gemaakt worden met samenwerkingspartners om instroom te 

voorkomen. Samenwerkingspartners kunnen immers een rol spelen in de periode voordat een 

burger zich bij de gemeente voor een uitkering meldt.  

De structuur van de arbeidsmarkt moet transparant, duidelijk en voor iedereen toegankelijk zijn. 

Binnen een transparante arbeidsmarkt kunnen burgers, werkgevers én werknemers zelf hun weg 

van en naar werk vinden. De gemeente werkt daarom ook onder de Participatiewet samen met het 

UWW en de Wsw-bedrijven, maar ook met onderwijspartners en hulpverlening om te komen tot 

een eenduidige basisstructuur, waarin scholieren, werknemers en werkgevers overzichtelijk hun 

weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden.  

De Participatiewet gaat uit van een regierol van de gemeente binnen de regio. 

 

Daarnaast kunnen we zoals reeds vermeld, door afspraken te maken met onze partners, inzetten 

op preventie. Voor mensen die vanuit een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering afhankelijk 

dreigen te worden van een uitkering op grond van de Participatiewet, is dit het UWV. We zullen 

inzetten op samenwerkingsafspraken met het UWV om instroom te voorkomen. 

Preventie is ook gericht op jongeren. Voor de jongeren zetten we in op een goede afstemming met 

onderwijs. Kansen van jongeren op de arbeidsmarkt worden immers voor een groot gedeelte 

bepaald door de vooropleiding. We spannen ons in, samen met het onderwijs, om jongeren met 

een waardevol diploma naar de arbeidsmarkt te brengen. Het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten is regulier gemeentelijke beleid. Vooral voor de doelgroep die niet in staat is een 

startkwalificatie te behalen, zetten we in op een goede aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. Jongeren zonder startkwalificatie zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt, aangezien ze in 

de huidige en toekomstige economie moeten concurreren met schoolverlaters met een recente 

opleiding en net ontslagen werklozen met recente werkervaring. 

Dit geldt ook zeker voor de nieuwe doelgroep die straks door wijzigingen in de Wajong en Wsw niet 

meer bij Wajong terecht kan, maar afhankelijk van de Participatiewet wordt.  
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Door de invoering van de Participatiewet wordt het van belang om ook voor de jongeren die niet 

kwalificatieplichtig zijn, aanvullende afspraken te maken over het vervolg na hun schooltraject van 

speciaal- of praktijkonderwijs. 

 

 

Transformatie uitvoering Wsw 

 

De (uitvoering van de) Wsw is ook een voorziening die vanaf 2015 ten laste van het 

Participatiebudget wordt gebracht. De Wsw wordt binnen onze arbeidsmarktregio uitgevoerd door 

de huidige Wsw-bedrijven Westrom en Risse. 

De uitvoering van de Wsw is kostbaar. De financiering gaat ten koste van mogelijkheden voor 

andere doelgroepen binnen de Participatiewet. De uitvoering van de Wsw bevindt zich daarom in 

een transitieperiode. Om de uitvoering te kunnen blijven bekostigen, worden ook Wsw-

dienstverbanden zo veel mogelijk ondergebracht bij reguliere werkgevers. 

Daarnaast wordt er ingezet op een efficiënte bedrijfsvoering. Een mogelijke optie hierbij is de fusie 

tussen de twee Wsw-bedrijven in de regio. De mogelijkheden voor een dergelijke samengaan 

worden op dit moment onderzocht.  

Tenslotte zijn we altijd kritisch bij de inzet van voorzieningen. Een Wsw-dienstverband is een 

voorziening voor mensen met een Wsw-indicatie. Mensen met een Wsw-dienstverband bevinden 

zich onder doelgroep 2 en 3. Het spreekt voor zich dat de voorziening relatief duurder is voor 

mensen met minder verdiencapaciteit. Aan de Wsw-voorziening is een dienstverband gekoppeld en 

dus wordt (cao-)loon betaald. Het betalen van loon maakt deze Wsw-voorziening een relatief dure 

voorziening. Daar de middelen schaars zijn, betekent het dat we ook kritisch kijken naar de inzet 

van personen die gebruik kunnen blijven maken van een Wsw-voorziening. 

 

  

Keuzes maken bij inzet voorzieningen ter ondersteuning  

 

Onder de Participatiewet blijven we, voor mensen die dat nodig hebben, ook voorzieningen ter 

ondersteuning van reïntegratie aanbieden. Minder middelen en een grotere doelgroep leiden echter 

tot selectieve inzet van het gebundelde reïntegratiebudget. In hoofdstuk 8 zien we dat de middelen 

schaars worden. Daarom moeten we prioriteiten stellen. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat 

groep 2, de groep met economische verdiencapaciteit, prioriteit heeft.  

Deze prioritering blijft, met dien verstande dat er grenzen tussen de groepen zijn gelegd in 

verdiencapaciteit van de doelgroepen. De grenzen van de doelgroepen zijn niet zo strikt: het is een 

indicatie. 

 

De specifieke inzet van voorzieningen blijft een lokale aangelegenheid. Gemeenten bepalen aan de 

hand van hun financiële kaders, prioriteiten en doelstelling van de gemeenteraad hoe zij de 

instrumenten over de doelgroepen verdelen.  

Jaarlijks zal het college, nadat hun budget bekend is, de instrumenten over de doelgroepen 

verdelen. De kosten van instrumenten moet proportioneel zijn in vergelijking tot de economische 

en/of maatschappelijke opbrengst. In deze notitie sluiten we (nog) geen doelgroepen uit voor 

ondersteuning, maar we hebben wél een rangorde gemaakt waarbinnen we de inzet van 

instrumenten afwegen. Deze rangorde komt terug in hoofdstuk 7.  

 

Wegens het beperkte budget kunnen we niet alle burgers ondersteuning bieden. We zullen daarom 

in de komende periode de keuzes voor de inzet van instrumenten voorbereiden, zodat duidelijk 

wordt voor welke doelgroepen we welke instrumenten kunnen inzetten en voor wie niet.  

Bij de uitvoering van de Participatiewet maken de colleges jaarlijks deze keuze.   
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In het vorige hoofdstuk noemden we het uitgangspunt het aanspreken van burgers op eigen 

verantwoordelijkheid. In dit hoofdstuk beschrijven we wat dit voor de klantbenadering betekent. 

We beschrijven wat we van burgers en in het bijzonder van uitkeringsgerechtigden verwachten.  

In dit hoofdstuk is de eigen verantwoordelijkheid beschreven vanuit de wijzigingen die de 

Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen WWB met zich meebrengen.  

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de regie over zijn/haar leven.  In dit hoofdstuk tonen we de 

prioritering van doelstellingen voor de klant. 

 

� Burger verdient zelf zijn inkomen: 

1. voorkomt in de uitkering terecht te komen; 

2. betaald werk is prioriteit 1 (ook tijdelijk of parttime werk); 

3. klant is zelf verantwoordelijk voor reïntegratie en maatschappelijke participatie; 

� maatschappelijke participatie kan een manier zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt te 

verkleinen (of niet te vergroten) of als tegenprestatie; 

� maatschappelijke participatie is verplicht, de invulling vrijwillig; 

� tegenprestatie mag reïntegratie of betaald werk niet in de weg staan; 

� dwingende tegenprestatie wordt opgelegd aan uitkeringsgerechtigden die onvoldoende 

vrijwilligerswerk of mantelzorg uitvoeren. 

 

  

Prioriteit doelstellingen 

 

1. Voorkomen in de uitkering terecht te komen 

Het uitgangspunt van het reïntegratiebeleid van de zeven Midden-Limburgse gemeenten is en blijft 

dat iedereen zich tot het uiterste moet inspannen om betaald werk te verkrijgen en te behouden. 

Regulier betaald werk is altijd de eerste verantwoordelijkheid van de werknemer of potentiële 

werknemer en is hét doel van de Participatiewet. We verwachten van uitkeringsgerechtigden dat ze 

er alles aan doen om een eigen inkomen te verwerven. Mensen die toch een uitkering aanvragen 

omdat ze (tijdelijk) niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, worden vooral op dat moment 

aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid een eigen inkomen te verdienen. Aan de poort van 

de uitkering verwachten we dat mensen laten zien dat ze er alles aan gedaan hebben om niet in de 

uitkering terecht te komen.  

 

2. Betaald werk is prioriteit 1 

Voor uitkeringsgerechtigden stellen we dat het verkrijgen van regulier werk eerste prioriteit is. Van 

alle bijstandsgerechtigden met arbeidsperspectief wordt verwacht dat ze actief werken aan de 

kortste weg naar betaald werk. Regulier werk is betaald werk, zonder ondersteuning. We spreken 

van regulier werk als sprake is van algemeen geaccepteerde arbeid.  

Dit is ook tijdelijk werk en/of parttime werk. Tijdelijk of deeltijd werk kan als een mogelijke opstap 

naar een duurzame fulltime baan dienen. Het is hierbij niet noodzakelijk dat het werk aansluit bij 

opleiding of werkervaring. Uitkeringsgerechtigden dienen een aanbod voor een dergelijke baan te 

accepteren. Uiteraard is het wel van belang dat de persoon fysiek en geestelijk het vermogen heeft 

om het werk te verrichten.  

Door de ongunstige economische omstandigheden kunnen er minder openstaande vacatures zijn 

en is het moeilijker om mensen met een bijstandsuitkering terug en toe te leiden naar werk. 

Gezien deze omstandigheden moeten uitkeringsgerechtigden juist daarom alle mogelijkheden 

optimaal benutten.  

 



Uitgangspuntennotitie Participatiewet – regio Midden-Limburg 

 
16

3. Klant is zelf verantwoordelijk voor reïntegratie en maatschappelijke participatie 

Elke uitkeringsgerechtigde is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn reïntegratie. De 

uitkeringsgerechtigde heeft de plicht om er alles aan te doen om zijn kwaliteiten voor de 

arbeidsmarkt te verbeteren. De uitkeringsgerechtigde die dat niet (zelfstandig) kan, kan de 

gemeente om ondersteuning vragen.  

Met de Participatiewet wordt uitgegaan van wat de klant zelf of met hulp van de directe omgeving 

kan doen. Het uit handen nemen van problemen werkt veelal averechts op het zelf-oplossend 

vermogen en de eigenwaarde van mensen. De zeggenschap, zelfredzaamheid en eigen kracht van 

de klant en zijn omgeving vormt daarom voor de gemeente het vertrekpunt bij de wijze en mate 

van controle en handhaving en ook het vertrekpunt bij de te verlenen dienstverlening ter 

ondersteuning. De gemeente beoordeelt of de klant de verplichtingen voldoende nakomt, met 

andere woorden: of de inspanningen ook daadwerkelijk diens kansen op werk vergroten en of 

voldoende maatschappelijk geparticipeerd wordt. Deze beoordeling is een individuele beoordeling 

en is afhankelijk van zowel de klant’s afstand tot de arbeidsmarkt als van de activiteiten die 

daarvoor worden verricht.  

 

In de Wet maatregelen WWB wordt deze verantwoordelijkheid van de burger nog meer 

aangesproken. De wet regelt expliciet dat iedereen aan zijn verplichtingen moet voldoen. Slechts in 

individuele gevallen kunnen uitkeringsgerechtigden ontheven worden van de plichten die bij de 

uitkering horen. Voldoen uitkeringsgerechtigden in onvoldoende mate aan de verplichtingen, dan 

spreken we ze daarop aan en leggen we een maatregel op.  

 

 

Maatschappelijke participatie 

 

Maatschappelijk participatie kan een manier zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen 

of de tegenprestatie uit voeren. Maatschappelijk participatie kent een vrijwillige basis. Vormen van 

maatschappelijke participatie kunnen mantelzorg of vrijwilligerswerk zijn. Mensen bepalen en 

regelen zelf de maatschappelijke werkzaamheden of de maatschappelijke activiteiten die ze 

uitvoeren. Voor mensen met een (heel) grote afstand tot de arbeidsmarkt kan maatschappelijke 

participatie een manier zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of in elk geval: niet 

verder te vergroten. Voor uitkeringsgerechtigden zonder actueel perspectief op werk is participeren 

in de maatschappij belangrijk en heeft tot doel een sociaal isolement of en op termijn zelfs de 

afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Deelname aan maatschappelijke activiteiten kan echter 

ook voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bijdragen aan het vergroten van 

arbeidsmarktkansen, ook door het vergroten van hun sociaal netwerk.  

Omdat maatschappelijke participatie ook een sociaal doel heeft, kan het gelijktijdig een bijdrage 

leveren aan de informele zorg, noodzakelijk voor uitvoering van Wmo-taken en actief burgerschap. 

Het is daarmee ook een doelstelling van de Participatiewet. Maatschappelijke participatie mag 

betaald werk en/of reïntegratie echter niet in de weg staan. Ook voor uitkeringsgerechtigden die 

maatschappelijk actief zijn geldt, dat betaald werk eerste prioriteit heeft.  

 

 

Tegenprestatie 

 

Met de Participatiewet wordt de tegenprestatie versterkt. De plicht van de uitkeringsgerechtigde 

om naar vermogen een tegenprestatie te verrichten bestaat náást de overige verplichtingen (de 

arbeids- en reïntegratieplicht). De tegenprestatie is gebaseerd op het principe van wederkerigheid: 

iedereen die een uitkering ontvangt, dient iets terug te doen voor de samenleving. Het primaire 

doel van de tegenprestatie is dan ook dat iemand maatschappelijk nuttige activiteiten verricht.  

Bovengenoemde plicht tot tegenprestatie geldt voor iedereen met een uitkering op grond van de 

Participatiewet. In de regio Midden-Limburg hechten we er juist veel waarde aan dat mensen 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden op vrijwillige basis uitvoeren. De gemeente beoordeelt of 

de klant met de activiteiten die hij vrijwillig verricht, ook zijn verplichtingen nakomt. De gemeenten 

zullen bij de uitwerking van de tegenprestatie benoemen welke activiteiten als tegenprestatie 
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kunnen worden aangemerkt.    

Het uitgangspunt van het reïntegratiebeleid is en blijft dat iedereen zich tot het uiterste moet 

inspannen om betaald werk te verkrijgen en te behouden of te werken aan zijn reïntegratie om zijn 

afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Van alle bijstandsgerechtigden met perspectief op werk 

wordt verwacht dat ze actief meewerken aan reïntegratie gericht op de kortste weg naar betaald 

werk. Indien een tegenprestatie wordt verlangd van een persoon met een (korte) afstand tot de 

arbeidsmarkt, mag dit het accepteren van werk of de reïntegratie niet in de weg staan. 

Voor uitkeringsgerechtigden zonder actueel perspectief op werk is participeren in de maatschappij 

belangrijk en heeft tot doel om een sociaal isolement en op termijn zelfs de afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen. Het draagt bovendien bij aan persoonlijke ontwikkeling en een netwerk 

van de uitkeringsgerechtigde.  

 

Het uitgangspunt is dat iedere uitkeringsgerechtigde in staat is tot het uitvoeren van een 

tegenprestatie. Door maatwerk en de voorhanden zijnde onbeloonde, maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden zal beoordeeld worden wat de aard, de duur en de omvang van de 

werkzaamheden zal zijn. Daarbij moet rekening gehouden worden met vrijwilligerswerk en 

mantelzorgactiviteiten. De gemeente zal, indien hierover discussie ontstaat, moeten onderzoeken 

of de bijstandsgerechtigde in staat is om werkzaamheden te verrichten en/of de werkzaamheden 

geschikt zijn. Het verplichte karakter van de tegenprestatie, dat weerstand kan oproepen, staat 

niet voorop en wordt alleen in het uiterste geval gebruikt. De dialoog met de kandidaat wordt zo 

lang mogelijk open en constructief gevoerd.  

Alleen dan zijn de doelen van de Wmo en de Participatiewet met elkaar in overeenstemming. 

Vrijwillige maatschappelijke participatie kan een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de 

Wmo door een deel van de informele zorg in te vullen. Vanuit de Participatiewet worden mensen 

aangesproken op de verantwoordelijkheid van maatschappelijke participatie. Vanuit de Wmo 

worden mensen aangesproken een bijdrage te leveren in de zorg.  

Burgers kunnen echter zelf kiezen op welke wijze ze dit invullen. 

 

  

Wet maatregelen WWB 

 

De verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden zijn evident, maar worden ook door de Wet 

maatregelen werk en bijstand extra onder de aandacht gebracht. De wijzigingen, die dus ook 

binnen de Participatiewet vallen, zetten in op duidelijke verantwoordelijkheid van de 

uitkeringsgerechtigde tot reïntegratie en maatschappelijke participatie. Daarbij hoort strikte 

sanctionering op het moment dat de verplichtingen niet nageleefd worden. De sancties worden 

duidelijker en uniform. Niet iedereen is in staat dezelfde inspanningen te verrichten, maar we 

verwachten dat elke burger naar vermogen zijn verantwoordelijkheden nakomt. De burger kan op 

zijn beurt van de gemeente verwachten dat ze bij de beoordeling van de naleving van 

verplichtingen door de burger rekening houdt met diens mogelijkheden.  

Dit neemt niet weg dat we bij de uitvoering van de Participatiewet van iedere uitkeringsgerechtigde 

de nodige inspanningen verwachten om zijn situatie te verbeteren.  
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de uitgangspunten betekenen voor de inzet van 

instrumenten. Gemeenten kunnen verschillende instrumenten inzetten om mensen te 

ondersteunen naar werk. Dat kon al onder de Wet werk en bijstand en dat kan onder de 

Participatiewet nog steeds. In hoofdstuk 5 is aan de orde geweest dat we jaarlijks keuzes moeten 

maken in de inzet van instrumenten voor de verschillende doelgroepen.  

Gemeenten hebben de vrijheid de instrumenten vorm te geven en in te zetten. De instrumenten 

loonkostensubsidie en beschut werk moeten nog nader worden uitgewerkt en aan doelgroepen 

worden gekoppeld.  

In dit hoofdstuk beschrijven we welke uitgangspunten we in de regio hanteren bij de inzet van 

instrumenten. Toegelicht wordt, op basis waarvan gemeenten keuzes maken voor inzet van 

individuele voorzieningen. Daarna lichten we toe dat in deze notitie nog geen specifieke 

doelgroepen aan instrumenten (kunnen) worden gekoppeld.  

 

� Bij begeleiding naar werk staan eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid centraal; 

� algemene of collectieve ondersteuning gaat vóór individuele begeleiding; 

� individuele begeleiding op maat en vraaggericht organiseren; 

� inzet van instrumenten waar ze het hardst nodig zijn en het meeste effect hebben; 

� maximeren van eigen verdiencapaciteit (loonwaarde); 

� besluitvorming over specifieke instrumenten verschuift naar het najaar 2014. 

 

Hoewel het aan de individuele lokale gemeenten is jaarlijks keuzes te maken in de inzet van 

instrumenten voor specifieke doelgroepen, hanteren we regionaal onderstaande uitgangspunten bij 

de verdere uitwerking én inzet van individuele instrumenten. 

 

 

Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van klant staan centraal 

 

Mensen die om wat voor reden dan ook een beroep op een uitkering moeten doen, hebben 

allereerst een eigen verantwoordelijkheid om terug te keren naar de arbeidsmarkt of om de 

arbeidsmarkt voor het eerst te betreden. Dit geldt met name voor mensen die een zodanig 

verdienvermogen hebben dat ze zelfstandig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Bij de inzet van 

de voorzieningen wordt niet alleen gekeken naar de afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook naar de 

mate waarin de burger zelfstandig in werk kan voorzien of de afstand tot de arbeidsmarkt kan 

verkleinen. Daarbij zal van hen gevraagd worden om zijn/haar eigen netwerk in te zetten. Dit geldt 

ook voor alle andere vormen van participatie.  

 

 

Algemene of collectieve ondersteuning gaat vóór individuele begeleiding 

 

Vanuit financieel oogpunt is het noodzakelijk om de instrumenten, waar dat mogelijk is, in 

collectieve vorm in te zetten. Bovendien faciliteert een collectieve voorziening de burger om zelf de 

weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden.  

 

 

Individuele begeleiding op maat en vraaggericht organiseren   

 

De instrumenten en voorzieningen worden nog gerichter ingezet dan nu. Bij het bepalen van de 

ondersteuningsbehoefte wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat 
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iemand niet kan. Een deel van de doelgroep van de Participatiewet heeft slechts een klein duwtje in 

de rug nodig om weer aan het werk te gaan. Bij deze groep ligt de focus op eigen 

verantwoordelijkheid. Er zullen echter ook mensen zijn die niet op eigen kracht werk kunnen 

vinden en intensieve begeleiding nodig hebben bij hun arbeidsmarktinschakeling.  

Daarnaast is de vraag van de werkgevers medebepalend voor het bepalen van het meest effectieve 

instrument en voorziening. Dit betekent dat de instrumenten en voorzieningen ondersteunend 

moeten zijn aan concrete vacatures. 

 

 

Inzet instrumenten waar hardst nodig en met meeste effect 

 

Gezien de financiële schaarste kunnen slechts een beperkt aantal individuele voorzieningen ingezet 

worden. We kijken daarom kritisch naar de inzet van voorzieningen, met name als de instrumenten 

langdurig en relatief duur zijn. De inzet van de instrumenten wordt gekoppeld aan de opbrengst 

van de inzet van het instrument. De kosten van het instrument moeten in redelijke verhouding 

staan tot de vermindering van uitkeringslasten of (maatschappelijke) resultaat dat door de inzet 

van instrumenten gehaald wordt.  

Individuele voorzieningen zijn voorzieningen gekoppeld aan individuen. We hanteren het 

uitgangspunt dat als individuen niet (goed) meewerken met hun voorziening, de voorziening wordt 

ingetrokken en de uitkeringsrechtigde wordt gesanctioneerd.  

 

 

Maximeren verdiencapaciteit (loonwaarde) 

 

In de (nieuwe) dienstverlening werken we vanuit eigen kracht en het inschakelen van eigen 

netwerken. De aanpak gaat niet uit van de beschikbare instrumenten, maar vanuit de vraag wat in 

een concrete klantsituatie nodig is om resultaat te bereiken. Het gaat dan gelijktijdig om het 

maximeren van zelfredzaamheid en het maximeren van eigen verdiencapaciteit van klanten, zodat 

zij in staat zijn om een groter deel van hun inkomen zelf te verdienen.  

 

 

Uitstel keuzes  

 

Hiervoor zijn uitgangspunten voor de inzet en nadere uitwerking van instrumenten benoemd. Zoals 

gezegd worden in deze uitgangspuntennotitie nog geen keuzes gemaakt de specifieke 

instrumenten te koppelen aan doelgroepen. De redenen hiervoor zijn:  

� De keuze voor de inzet van instrumenten is lokaal. 

De keuze voor de inzet van instrumenten zal jaarlijks in iedere gemeente afzonderlijk gemaakt 

worden nadat duidelijk is welk budget het rijk en de gemeenteraad beschikbaar stellen voor de 

uitvoering van de doelstellingen van de Participatiewet; 

� Er volgt nog nadere regelgeving van het rijk. 

In de Participatiewet worden expliciet de instrumenten loonkostensubsidie, beschut werken, 

ondersteuning bij leer/werk trajecten, alsook de individuele studietoeslag genoemd. Voor zowel 

de instrumenten loonkostensubsidie als beschut werken heeft de regering nog nadere 

regelgeving aangekondigd. Deze regelgeving volgt in het najaar. Daar deze instrumenten 

relatief duur zijn, is deze regelgeving ook bepalend voor de inzet van de instrumenten voor 

doelgroepen. Het is daarom nu niet wenselijk om voor de concrete uitwerking voor de 

individuele gemeenten definitieve keuzes te maken over de inzet van middelen en 

instrumenten; 

� Er volgen nog financiële kaders. 

Het rijk heeft aangegeven in de junicirculaire 2014 meer duidelijkheid te geven over de 

financiële kaders voor de gemeente. Bij de nadere uitwerking in september zal ook duidelijk 

worden op welke wijze extra budget aan het inkomensbudget van de gemeente wordt 

toegevoegd voor de uitvoering van loonkostensubsidie en eventueel beschut werken. Deze 

financiële kaders zijn essentieel voor de mogelijkheid van inzet van instrumenten. 
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In dit hoofdstuk worden de financiële kaders beschreven van de uitvoering van de Participatiewet. 

Financiële doelstelling van de Participatiewet is: het terugdringen van uitkeringslasten.  

Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangt de gemeente een participatiebudget. Door de 

Participatiewet zal de doelgroep voor de gemeente uitbreiden. Er zullen meer mensen een beroep 

willen doen op ondersteuning van de gemeente. Op het budget worden echter kortingen 

doorgevoerd, waardoor met minder geld een grotere doelgroep bediend moet worden. In dit 

hoofdstuk geven we een doorkijk naar de ontwikkeling van de budgetten en de ontwikkelingen van 

het volume van de doelgroep.  

 

� Participatiebudget neemt af; 

� uitvoering van Wsw (zittend bestand) groot beslag op participatiebudget; 

� doelgroep neemt toe; 

� college stelt jaarlijks prioriteiten vast; 

� verwerven van additionele middelen; 

� start van brede discussie over financiering van Participatiewet. 

 

 

Bezuinigingen op rijksbudgetten 

 

Net als in de Wet werk en bijstand worden gemeenten ook binnen de Participatiewet financieel 

verantwoordelijk. Hiervoor zijn twee budgetten beschikbaar. Voor het verstrekken van de 

uitkeringen is een budget beschikbaar: het huidige Buig-budget, aangevuld met middelen voor de 

nieuwe instroom. Voor de uitvoering van het “participatie-gedeelte” wordt eveneens rijksbudget 

beschikbaar gesteld: het participatiebudget (een “gebundeld reïntegratiebudget”). In dit budget 

worden de middelen voor de reïntegratie en participatie voor alle (nieuwe) gemeentelijke 

doelgroepen gebundeld. Op dit participatiebudget wordt een korting toegepast.  

 

Met de afschaffing van de Wsw vervalt de Rijksbijdrage Wsw en de taakstelling voor het realiseren 

van een minimum aantal Wsw-plekken. De middelen van de voormalige Rijksbijdrage Wsw worden 

met ingang van 2015 overgeheveld naar het reïntegratiebudget. Op dit budget wordt jaarlijks 

bezuinigd in verband met het stoppen van de instroom. Ook wordt er in een periode van zes jaar 

een “efficiencykorting” doorgevoerd.  

 

Het Buig-budget, waarin de gemeente rijksbudget ontvangt voor het verstrekken van de uitkering, 

blijft buiten het participatiebudget. Met dit Buig-budget loopt de gemeente een financieel risico. De 

uitkeringslasten die hoger zijn dan het budget, komen voor eigen rekening van de gemeente.  

Het reïntegratiebudget (participatiebudget) is bedoeld voor bevordering van arbeidsdeelname en 

daarmee dus voor de terugdringing van uitkeringslasten. 

 

 

Sociaal deelfonds 

 

Het participatiebudget wordt opgenomen binnen het sociaal deelfonds. Binnen dit deelfonds bestaat 

de mogelijkheid om de kosten te verdelen over het sociaal domein. De verschuiving binnen het 

sociaal deelfonds is een lokale aangelegenheid. 
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Gevolgen financiering Wsw uit participatiebudget 

 

Met de invoering van de Participatiewet ontvangen gemeenten geen afzonderlijk rijksbudget meer 

voor de uitvoering van de Wsw. De kosten van de afbouw Wsw komen ten lasten van het 

Participatiebudget. Deze kosten bestaan immers voor een groot deel uit salariskosten voor een 

beschermde doelgroep. Wanneer we uitgaan van een budget neutrale uitvoering, kan dit leiden tot 

een volgend toekomstbeeld in 20182. 

 

 Wsw-oud Participatiewet Totaal 

Volume 2018 1.478 5158 6.636 

Volume % 22% 78% 100% 

 

 Wsw-oud Participatiewet Totaal 

Inzet budget 2018 € 39.741.000,- € 1.415.000,- € 41.156.000,- 

Inzet budget 97% 3% 100% 

Gemiddelde inzet budget per klant € 27.000,- € 200,- € 6.200,- 

 

In een deel van de gemeenten van regio Midden-Limburg wordt de uitvoering van Wsw aangevuld 

met een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt aanvullend op het rijksbudget en de 

bestedingen uit het Participatiebudget verstrekt aan het Wsw-bedrijf om de uitvoering van de Wsw 

mogelijk te maken.  

 

 

Ontwikkeling budget 

 

Door efficiencykortingen en een afnemende doelgroep Wsw-oud zal het gebundelde 

reïntegratiebudget voor de gehele regio Midden-Limburg in de periode 2013-2018 met 26% 

afnemen naar een niveau van € 41,2 miljoen. 

Ongewijzigd beleid zal er toe leiden dat de gezamenlijke gemeenten in de regio Midden-Limburg in 

2018 nog € 39,7 miljoen kwijt zijn aan de uitvoering van de Wsw-oud. Bij een budget neutrale 

uitvoering houdt dit in dat er nog € 1,4 miljoen beschikbaar zal zijn voor reïntegratie van mensen 

in de bijstand. 

Zonder bijsturing van beleid en bij een budget neutrale uitvoering zal in 2018 97% van het 

gebundelde reïntegratiebudget worden besteed aan Wsw-oud. Het gaat dan nog om 1.476 oude 

Wsw-plekken.  

 

Gezien de teruglopende budgetten is het van belang om de sturing, regie en beheersing van 

risico’s ten opzicht van de SW-sector in eigen hand te houden. Op deze manier kunnen de 

gemeenten tijdig acties ondernemen en aan de juiste knoppen draaien om de kosten zo laag 

mogelijk te houden en de opbrengsten te verhogen.  

Voorbeelden van sturingsinstrumenten in SW-sector: 

� samenhang en activiteiten met zorgdomeinen; 

� van binnen (beschut) naar buiten plaatsen: detachering, hogere inleenvergoeding; 

� medewerkers hoger op de werkladder laten werken; 

� kostenreductie (onrendabele werksoorten afstoten). 

 

 

Ontwikkeling van beroep op uitkering 

 

Met de Participatiewet zullen meer mensen voor ondersteuning aankloppen bij de gemeente. De 

gemeente zal daardoor meer uitkeringen moeten verstrekken. Wat de exacte ontwikkeling zal zijn, 

is nu nog niet duidelijk, maar inschattingen spreken over een mogelijke toename van het aantal 

bijstandsgerechtigden in 2018 van 15%.  

                                                
2 Rapport Nautus 
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In de regio zou dit betekenen dat deze groep zich als volgt kan ontwikkelen:  

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal bijstand 3.930 4.322 4.729 4.904 5.032 5.158 

Aantal Wsw 1.833 1.761 1.686 1.613 1.544 1.478 

Totale doelgroep 5.763 6.083 6.414 6.517 6.576 6.637 

 

In 2018 kan het volume van de doelgroep van de Participatiewet in de regio Midden-Limburg ruim 

6.600 zijn. De totale doelgroep van de Participatiewet in de regio kan dan voor 78% uit personen 

in de bijstand bestaan en voor 22% uit personen met een oude Wsw-plek. 

 

  

Jaarlijks prioriteiten vaststellen 

 

Met een beperkt reïntegratiebudget zullen gemeenten keuzes moeten maken voor de inzet van 

instrumenten. De rijksbudgetten worden jaarlijks in het najaar bekendgemaakt. De colleges zullen 

daarom jaarlijks vooraf een verdeling maken van de beschikbare middelen over de doelgroepen 

van de Participatiewet. De inzet van individuele voorzieningen zal daar ook aan gekoppeld worden. 

Elke gemeente afzonderlijk zal dan moeten besluiten op welke manier de middelen worden ingezet 

en of er extra verschuivingen binnen het sociaal deelfonds plaatsvinden. Er kan ook gekeken 

worden of er vanuit algemene middelen extra middelen worden toegevoegd. Ook zal gekeken 

worden naar de mogelijkheid voor het inzetten van (bespaard) inkomensbudget voor het 

terugdringen van uitkeringslasten.  

 

Tegenprestatie 

Met de Wet maatregelen WWB wordt ook de tegenprestatie ingevoerd. De tegenprestatie is een 

verplichting van de klant om iets terug te doen voor de uitkering. Het instrument tegenprestatie is 

geen reïntegratie-instrument. De gemeente krijgt geen extra financiële middelen voor de uitvoering 

van de tegenprestatie. Dit zal zo veel als mogelijk budget-neutraal moeten gebeuren. Natuurlijk is 

er wel geld nodig, want er moet beleid gemaakt worden, de plekken moeten worden gevonden, de 

uitkeringsgerechtigden moeten worden gesproken en naar een plek geleid worden. Middelen 

hiervoor zullen komen óf uit het gemeentefonds óf uit het sociaal deelfonds.  

 

 

Additionele middelen 

 

Beperkt budget en hoge verplichtingen dwingen ons op zoek te gaan naar additionele middelen 

voor het realiseren van de doelstellingen van de Participatiewet. We zetten daarom in op het 

vergaren van aanvullende rijkssubsidies, ESF-subsidie en Provinciale subsidie.  

 

 

Dwingen tot keuzes 

 

Vorenstaande ontwikkelingen en de beperkte financiële middelen dwingen ons tot het maken van 

substantiële keuzes om kosten in de uitvoering op te vangen. 

Gezien het gebrek aan financiële kaders wordt deze keuze op dit moment uitgesteld tot het einde 

van 2014. Bij het maken van keuzes moet de uitvoering in breed perspectief bezien worden en niet 

alleen de mogelijke inzet van het participatiebudget in ogenschouw nemen. Het inkomensbudget, 

algemene gemeentelijke middelen, verschuivingen binnen het sociaal deelfonds en 

uitvoeringskosten zijn alternatieven om verschuivingen op te vangen. Echter ook het loslaten van 

ondersteuning aan specifieke doelgroepen kan als uitkomst van de keuze dienen. Elke individuele 

gemeenteraad zal zich echter over deze keuzes moeten buigen. De lokale omstandigheden en 

lokale prioriteiten zullen leidend zijn voor de uitkomst. In deze notitie stellen we voor deze keuzes 

waar mogelijk regionaal voor te bereiden, maar lokaal te organiseren.  
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Deze uitgangspuntennotitie is opgesteld binnen het Samenwerkingsverband regionaal 

arbeidsmarktbeleid. In dit hoofdstuk leggen we nogmaals vast welke aspecten lokaal en regionaal 

worden uitgevoerd. Inmiddels weten we dat regionaal arbeidsmarktbeleid meer is dan enkel de 

som van 7 gemeenten. Steeds vaker wordt de regio als geheel aangesproken en worden er 

specifieke regionale taken toegewezen aan de centrumgemeente. Regionaal arbeidsmarktbeleid 

kent inmiddels expliciete regionale taken zoals de werkgeversbenadering, maar bijvoorbeeld ook 

de coördinatie rondom ESF. 

 

Praktisch gezien hebben we echter nog steeds 7 gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. De 

Participatiewet zal dan ook lokaal worden uitgevoerd. Nogmaals: deze regionale notitie geldt als 

uitgangspuntennotitie voor de invoering van de Participatiewet; de concrete uitvoering zal lokaal 

blijven.  

 

Ook de financiële kaders worden lokaal vormgegeven. Hierdoor blijven beslissingen over de 

verdeling van middelen over de doelgroepen en de inzet van instrumenten een lokale 

aangelegenheid en is er ruimte voor couleur locale.  

In hoofdstuk 8 gaven we aan dat de verdeling van middelen over doelgroepen jaarlijks door het 

college wordt vastgesteld. De prioriteitenlijst kan jaarlijks worden opgesteld, nadat het rijk het 

budget voor de gemeente bekend heeft gemaakt.  

 

Bij de uitvoering van de Participatiewet is er sprake van een nauwe band met het minima- en 

armoedebeleid. Ook het minima- en armoedebeleid blijft een lokale aangelegenheid. Bij de 

voorbereiding op de invoering van de Participatiewet is dit ook als uitgangspunt genomen. 

Regionaal is echter wel onderschreven dat werk lonend moet zijn. En dit zal ook het uitgangspunt 

zijn bij de verdere vormgeving van het minima- en inkomensbeleid.  

 

De aanpassingen van de uitvoering van de Participatiewet geven we lokaal vorm. Dit geldt voor de 

uitvoering door de sociale dienst en voor de afstemming met de twee andere decentralisaties.  

 

De uitvoering van de Wsw is regionaal; deze is uitbesteed aan de twee regionale Wsw-bedrijven. 

De regionale vormgeving blijft gehandhaafd. Momenteel wordt regionaal onderzocht of er voor de 

uitvoering van het Wsw een fusie tussen de twee Wsw-bedrijven mogelijk is. Tevens zal regionaal 

de mogelijkheid tot het vormen van een werkontwikkelbedrijf onderzocht worden.  

 

Regionaal zullen we echter wél de lokale uitvoering ondersteunen. Regionaal delen we expertise en 

best practices. Ook zoeken we naar maximale schaalvoordelen van regionale samenwerking. Op 

deze wijze worden regionaal kennis en kosten gedeeld. Regionale instrumenten zoals social return 

hebben meer draagvlak indien ook regionaal gebruik wordt gemaakt van deze schaalvoordelen. 

Evaluaties van de inzet van instrumenten en de effectiviteit van de inzet van instrumenten worden 

regionaal gedeeld.  
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 Lokaal Regionaal 

Voorbereiding Participatiewet   X 

Werkgeversbenadering   X 

Arbeidsmarktbeleid   X 

Uitvoering X   

Communicatie X   

Afstemming 3D X   

Financiële keuzes X   

Uitvoering Wsw   X 

Werkontwikkelbedrijf (organisatie)   X 

Werkbedrijf   X 

Regelgeving X   

Cliëntenraad X   

Inkomensbeleid X  

Inzet instrumenten X   

Kennisdeling   X 
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Dit hoofdstuk geeft inzicht in wat de beschreven uitgangspunten van de Participatiewet (inclusief 

de Wet maatregelen WWB) aan veranderingen in de uitvoering met zich meebrengen.  

Wat betekent de komst van de Participatiewet voor de uitvoering? 

 

� Eigen verantwoordelijkheid maakt vakmanschap noodzakelijk; 

� meer aandacht voor maatwerk; 

� verschuiving van accenten in uitvoering; 

� afstemming 3D’s noodzakelijk; 

� inzetten op cultuurverandering. 

 

 

Eigen verantwoordelijkheid behoeft vakmanschap  

 

Tegelijkertijd met de cultuuromslag naar eigen verantwoordelijkheid verwachten we met de 

invoering van de Participatiewet een actieve burger binnen de samenleving. In de eerste plaats 

gaat de burger zelf op zoek naar werk of mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te 

verkleinen. Maar ook is hij zelf verantwoordelijk voor maatschappelijke participatie als 

tegenprestatie.  

De gemeente geeft duidelijk aan wat ze verwacht en spreekt de burger daar ook op aan. De 

gemeente faciliteert, maar controleert ook. Omdat de burger het initiatief neemt, zijn de 

mogelijkheden legio. Neemt de klant zijn verantwoordelijkheid echter niet of komt hij/zij de 

verplichtingen niet na, dan zal gesanctioneerd worden.  

De uitvoering van de Participatiewet is zo sterk als de uitvoerder die in de spreekkamer zit. Door 

het gebrek aan financiën voor individuele instrumenten zal de uitvoerder de informatie rondom de 

klant moeten gebruiken om samen met de klant tot een optimaal plan te komen. Dit vereist meer 

capaciteit en kwaliteit dan op dit moment voor de uitvoering noodzakelijk is. Van de uitvoerder 

wordt overtuigingskracht, besluitvorming en creativiteit verwacht.  

Concreet betekent dit, dat het vakmanschap van de consulent leidend is.  

 

 

Meer aandacht voor maatwerk 

 

De uitvoering van de Participatiewet vereist meer aandacht voor maatwerk, verplichtingen en 

individuele omstandigheden. Door aan te sluiten bij de eigen verantwoordelijkheid van de klant 

worden de mogelijkheden tot het nakomen van de verplichtingen eindeloos. Binnen dit 

uitgangspunt wordt de uitvoering net zo divers als de omstandigheden en de kenmerken van de 

verschillende individuen. De uitvoering wordt minder uniform. De uitvoering wordt daarmee 

leveren van maatwerk en het wordt daarom nóg belangrijker dat de klantmanager de klant kent.  

Uitvoering van de Participatiewet vereist veel tijd en maatwerk. Worden deze randvoorwaarden 

niet ingevuld, dan kan de Participatiewet niet optimaal worden uitgevoerd. De uitvoering zal 

moeten transformeren naar een dienstverlening die minder kan vertrouwen op systemen en 

werkprocessen. De individuele situatie van de klant is leidend, niet het proces of het systeem.  

 

 

Verschuiving accenten 

 

Gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet voert het rijk bezuinigingen door. Daar binnen 

het participatiebudget langlopende verplichtingen gekoppeld zijn aan de uitvoering van de Wsw, is 
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het noodzakelijk om substantiële keuzes te maken ten aanzien van de uitvoering.  

Bij gelijkblijvend beleid zullen de uitgaven hoger zijn dan de rijksinkomsten. De gemeente draagt 

hier een financieel risico.  

 

Naast het voeren van regionaal arbeidsmarktbeleid zal de uitvoering moeten worden aangepast, 

zodat lokaal het aantal uitkeringsgerechtigden (en de aan de uitvoering verbonden kosten) 

beheersbaar kunnen worden gehouden. 

Omdat de uitvoering van de Participatiewet veel tijd en aandacht vraagt voor de inspanningen van 

de individuele klant, zullen gemeenten kritisch moeten kijken naar de werkprocessen die 

samenhangen met het verstrekken van een uitkering. Elke gemeente zal daarom de afweging 

moeten maken waar de accenten van de uitvoering liggen. Om te komen tot een optimale 

uitvoering zal het spanningsveld tussen rechtmatigheid en doelmatigheid moeten worden 

opgezocht. Regionaal onderschrijven wij een eenvoudige uitvoering met het accent op het 

vakmanschap van de klantmanager.  

 

 

Afstemming 3D’s  

 

Naast de Participatiewet wordt de gemeente per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Jeugdwet en de gewijzigde Wmo. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van meerdere disciplines binnen het sociaal domein. De afstemming van deze 3D’s 

komt samen bij de klant in de uitvoering.  

De gemeente is daarmee ook verantwoordelijk voor een integrale uitvoering.  

De verschillende disciplines komen samen rondom de burger. De uitgangspunten van de drie 

decentralisaties die aan de uitvoering richting geven, komen overeen. Daarnaast gaan de 

decentralisaties met bezuinigingen gepaard, waardoor minder inzet van individuele instrumenten 

mogelijk is. Door het gebrek aan instrumenten zal de uitvoering optimaal gebruik moeten maken 

van de individuele situatie van de klant. Dit vereist informatiedeling, afstemming en indien 

noodzakelijk het maken van een gezamenlijk plan hetgeen leidt tot een intensievere samenwerking 

tussen de verschillende disciplines. Deze intensievere samenwerking is nog niet vanzelfsprekend, 

maar wel noodzakelijk voor de uitvoering.  

Voor iedere gemeente is het noodzakelijk de uitvoering zo in te richten dat de burger optimaal 

gebruik kan maken van zijn eigen kracht, zijn sociaal netwerk en zijn eventuele zorgondersteuning.  

 

 

Relatie Wmo 

 

Wederkerigheid binnen maatschappelijke participatie kan bijdragen aan de realisatie van de 

algemene en de collectieve voorzieningen binnen de Wmo. Maatschappelijke participatie kan 

bijdragen aan de doelstelling van de Wmo waarin de informele zorg toeneemt. Het gaat om een 

gezamenlijk belang dat integrale benadering noodzakelijk maakt. Uitkeringsgerechtigden worden 

aangesproken op hun verantwoordelijkheid tot maatschappelijke participatie: uit 

verantwoordelijkheid als wijze tot reïntegratie of in de vorm van tegenprestatie.  

Welzijnsorganisaties zijn nu al betrokken bij het vrijwilligersbeleid van de gemeenten. 

Uitkeringsgerechtigden sluiten aan bij de lokale kaders van vrijwilligerswerk en maken zelf de 

match met de vrijwilligersorganisaties/-werk. Daar het vrijwillige kader uitgangspunt is, is het 

resultaat van maatschappelijk rendement afhankelijk van de inzet van de nieuwe vrijwilliger.  

 

 

Cultuurverandering 

 

De verandering in de uitvoering is vooral een cultuurverandering die leidt tot een substantieel 

andere uitvoering. Deze cultuurverandering zal een doorlopend proces zijn en niet meteen 

gerealiseerd zijn op 1 januari 2015. Het kost meer dan het schrijven en vaststellen van 

beleidsnota’s en verordeningen om een andere uitvoering te realiseren. Het vereist een 
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cultuuromslag in de uitvoering, de aansturing alsook bij het opstellen van doelen. Deze omslag in 

denken is cruciaal voor een goede uitvoering van de Participatiewet. 

 

We hebben met z’n allen de eigen verantwoordelijkheid van de burger onderschreven. Als we de 

burger wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid, krijgen we een ander gesprek met de burger. De 

burger is het uitgangspunt, niet het systeem.  

Deze cultuurverandering zal daarom leiden tot een ander gesprek in de spreekkamer. Het gesprek 

tussen de klantmanager en de klant is van essentieel belang voor het bereiken van doelen. Het 

gesprek in de spreekkamer is het belangrijkste instrument voor de burger om zijn eigen 

verantwoordelijkheid te (leren) nemen.   
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Deze notitie is tot stand gekomen binnen het regionale samenwerkingsverband. Naast het opstellen 

van deze notitie, worden randvoorwaarden voor de uitvoering van de Participatiewet per januari 

2015 gezamenlijk voorbereid.  

De belangrijkste punten zijn met een regionale vertegenwoordiging van de cliëntenraad besproken. 

Ook zijn de belangrijkste punten met de klankbordgroep regionaal uitvoeringspanel besproken.  

 

Na het vaststellen van deze notitie vindt regionaal verdere uitwerking plaats. Deze voorbereiding 

vindt plaats in werkgroepen op thema’s en worden bij elkaar gebracht in een overall beleidsgroep. 

Onder regie van de projectgroep en de stuurgroep Regionaal arbeidsmarktbeleid worden de 

verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.  

In bijlage B is een overzicht van de werkgroepen opgenomen. 

Na het vaststellen van de uitgangspuntennotitie worden de verordeningen aangeboden. Daarbij 

gaan we uit van nieuwe verordeningen.  

 

De volgende verordeningen zullen u worden aangeboden:  

� Verordening tegenprestatie; 

� Reïntegratieverordening; 

� Verordening beschut werk; 

� Verordening loonkostensubsidie; 

� Maatregelverordening; 

� Verordening Individuele inkomenstoeslag; 

� Verordening Individuele studietoeslag; 

� Verordening cliëntenparticipatie. 

 

Daarnaast kan ook nog een aantal andere verordeningen vanwege juridisch-technische wijzigingen 

worden voorgelegd. 

 

De verordeningen worden regionaal voorbereid en lokaal vastgesteld.  

De keuzes die in deze uitgangspuntennotitie opgenomen zijn, vormen de grondslag voor de 

verdere uitwerking van de verordeningen. In bijlage A is een overzicht van de verordeningen 

opgenomen met bijbehorende beleidsuitgangspunten. 

Daarnaast is een planning gekoppeld aan de verordeningen, die u worden aangereikt. Gemeenten 

dienen de verordeningen uiterlijk 1 juli 2015 te hebben vastgesteld. De verordening 

loonkostensubsidie moet echter al op 1 januari 2015 zijn vastgesteld.  

 

 

Aanpassen uitvoering 

 

Zoals in de notitie in hoofdstuk 9 is opgenomen, wordt de uitvoering lokaal aangepast. 

  

Beleidsregels 

Naast verordeningen, worden ook de werkprocessen en beleidsregels aangepast. Werkprocessen 

en beleidsregels worden, voor zover mogelijk, regionaal voorbereid. De implementatie zal lokaal 

plaatsvinden. 

 

Afstemmen 3D’s 

De uitvoering wordt afgestemd op de lokale situaties. De aanpassing van de uitvoering op de 3D’s 

wordt per gemeente ingevuld. 
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Cultuuromslag 

De cultuuromslag die de gemeenteraad, de organisatie en de uitvoering moeten maken ten aanzien 

van de uitvoering van de Participatiewet, zal in elke gemeente individueel moeten plaatsvinden. De 

richting is regionaal hetzelfde, de huidige stand van zaken verschilt per gemeente. We stellen voor, 

dit proces lokaal in te richten.  

 

Personeel 

Met de in werking treding van de Participatiewet wordt veel verwacht van de expertise van de 

klantmanager. Landelijk loopt er op dit moment een project “Werken aan vakmanschap”. We 

stellen voor hier als regio bij aan te sluiten.  

Daarnaast zal ingezet worden op het delen van expertise van de nieuwe doelgroepen binnen de 

Participatiewet. Dit wordt regionaal uitgewerkt door afspraken te maken met het UWV en de Wsw-

bedrijven. 

 

Voorbereiding op nieuwe doelgroep 

Nu maakt het speciaal onderwijs nog afspraken met UWV (wajong) en Wsw-bedrijven over de 

doorstroom van jongeren naar deze voorzieningen na hun schoolperiode. Nu een deel van deze 

jongeren niet meer voor deze voorzieningen in aanmerking komt, wordt bezien of deze afspraken 

aanpassingen behoeven.  

Daarnaast valt de invoering van de Participatiewet samen met verschillende wijzigingen zoals de  

invoering van passend onderwijs, het entree-onderwijs en de aanscherping van taal- en 

rekentoetsen voor het mbo.  

Onze nieuwe gemeentelijke doelgroep vereist specifieke aandacht en om expertise waarover de 

gemeente op dit moment nog niet helemaal beschikt. De gemeente zal samenwerken met 

onderwijs, UWV en Wsw-bedrijven om duidelijke afspraken en expertisedeling te realiseren.  

 

Communicatie 

Het wijzigen van de term Wet werk en bijstand (WWB) in Participatiewet (PW) heeft ook gevolgen 

voor documenten, foldermateriaal, verordeningen en beleidsregels (breder dan uitsluitend sociale 

dienst). Een belangrijk aspect ten aanzien van de communicatie naar de klant zal lokaal worden 

vormgegeven. Ten aanzien van de communicatie naar werkgevers, zal dit regionaal worden 

opgepakt. 

 

 

Relatie Wmo 

 

Uitkeringsgerechtigden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid tot maatschappelijke 

participatie: of als manier van reïntegratie of als tegenprestatie. De welzijnsorganisaties zijn nu al 

betrokken bij het vrijwilligersbeleid van de gemeenten. Uitkeringsgerechtigden sluiten aan bij de 

lokale kaders van vrijwilligerswerk en maken zelf de match met de vrijwilligersorganisaties/-werk. 

Verdere uitwerking van dit onderdeel vindt plaats in samenspraak met Wmo op lokaal niveau. 

Gezamenlijk wordt naar de activiteiten gekeken die bijdragen aan het realiseren van de 

doelstellingen zoals opgenomen in de uitgangspuntennotitie Participatiewet en in de kadernota 

Wmo.  

 

 

Voorbereiden keuze voor instrumenten 

 

In deze notitie is aangegeven dat er nu nog geen keuze wordt gemaakt voor de inzet van 

instrumenten voor doelgroepen. In de werkgroep Instrumenten worden de kaders van de 

instrumenten verder voorbereid. Met name de instrumenten beschut werk en loonkostensubsidie 

kennen nog een nadere uitwerking.  

Daarnaast loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor een werkontwikkelbedrijf voor deze regio 

en de bijbehorende kosten van een dergelijke voorziening.  

Lokaal zal daartoe de doelgroep nog beter in beeld gebracht moeten worden.  
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De keuze is voorzien voor eind 2014, indien dan ook de financiële kaders en de nadere regelgeving 

bekend zijn. 

 

Financieel 

In hoofdstuk 7 is aangegeven dat de gemeente zelf financiële afwegingen maakt. Deze lokale 

financiële afwegingen zullen aan het einde van het jaar binnen het participatiebudget in beeld 

gebracht worden.  

  



Uitgangspuntennotitie Participatiewet – regio Midden-Limburg 

 
31

 

 

Beleidskeuzes 

 

Algemeen 

� We stellen nieuwe verordeningen vast in plaats van de huidige verordeningen te wijzigen; 

� Verordeningen waarvoor niet langer een rechtsgrond bestaat (zoals de toeslagenverordening), 

worden ingetrokken.  

 

Hoofdlijnen 

� Werken moet lonen, inkomensaanvulling is beperkt tot de doelgroep die niet werkt of niet kan 

werken;  

� Duidelijke sancties, zeker bij het niet leveren van inspanningen bij re-integratie-activiteiten; 

� Eenvoudige uitvoering. 

 

Maatregelverordening 

� Bij het niet-naleven van de geüniformeerde voorwaarden wordt de maatregel 100% gedurende 

één maand; 

� Bij een eerste recidive vindt verdubbeling van de periode plaats: 100% gedurende twee 

maanden; 

� Ten aanzien van het matigen van de maatregel wegens omstandigheden en mogelijkheden om 

middelen te verwerven, wordt geen nader beleid geformuleerd; dit wordt overgelaten aan het 

inzicht en de deskundigheid van de medewerkers (maatwerk); 

� Bij de inkeerregeling wordt voorgesteld de maatregel te halveren (terugbrengen naar 50%); 

� Voor het zich ernstig misdragen wordt voorgesteld om te werken met gradaties en hierbij 

aansluiting te zoeken bij het huidige beleid van de gemeente Roermond.  

 

Individuele inkomenstoeslag (verordening) 

� De bepalingen ten aanzien van hoogte toeslag, referteperiode en inkomensgrens (laag 

inkomen) worden overgenomen uit de huidige verordening langdurigheidstoeslag; 

� Als invulling van “krachten en bekwaamheden” wordt voorgesteld om de toeslag alleen 

beschikbaar te stellen voor mensen met een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de plicht tot 

arbeidsinschakeling óf mensen die werken; 

� Als invulling van “inspanningen om tot inkomensverbetering te komen” wordt voorgesteld om 

mensen die een maatregel hebben gehad i.v.m. het niet-naleven van de plicht tot 

arbeidsinschakeling, uit te sluiten van het recht op de toeslag; 

� Tevens wordt voorgesteld om ten aanzien van de invulling van de term “verzoek” de 

mogelijkheid te geven om hieronder te laten vallen een aanvraag (schriftelijk), een ambtshalve 

opgestelde aanvraag en de zogenoemde “negatieve optie”.  

 

Kostendelersnorm (beleidsregel) 

� Er wordt geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om beleid vast te stellen ten aanzien van 

verlaging* van de bijstandsnorm; 

� Wel wordt voorgesteld om beleid te maken voor wat betreft “commerciële wijze”.  

 

* Het gaat hier om verlaging op grond van het zijn van een schoolverlater en door het ontbreken 

van woonlasten (krakers) of het niet hebben van een woning (daklozen). 
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Andere wetsvoorstellen 

 

Individuele studietoeslag (verordening) 

 

Reïntegratieverordening 

� De burger verdient zelf zijn eigen inkomen en voorkomt dat hij voor inkomen afhankelijk wordt 

van de gemeente; 

� Werk behouden en verkrijgen is een verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde; 

� Werk kan ook tijdelijk of parttime zijn; 

� De uitkeringsgerechtigde is zelf verantwoordelijk voor zijn reïntegratie; 

� Maatschappelijke participatie kan een manier zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt te 

verkleinen of niet te vergroten of als tegenprestatie; 

� Maatschappelijke participatie is verplicht, de invulling vrijwillig. 

 

Tegenprestatie 

Tegenprestatie op vrijwillige basis uitgevoerd: 

a. De uitkeringsgerechtigde die reeds mantelzorg en/of vrijwilligerswerk doet. Wij tellen de 

activiteiten die hij/zij al uitvoert mee als nuttige invulling van tegenprestatie; 

b. De uitkeringsgerechtigde die bereid is maatschappelijk nuttige activiteiten te doen; mocht 

de klant binnen een bepaalde periode niet slagen zelf maatschappelijk nuttige activiteiten 

te vinden, dan zal de gemeente in samenwerking met de klant zo veel mogelijk anderen 

inschakelen zoals vrijwilligerscentrale, buurt- en bewonersnetwerken, sportverenigingen en 

andere maatschappelijke organisaties. 

 

Het verplichte karakter van de tegenprestatie, dat weerstand kan oproepen, staat niet voorop en 

wordt alleen in het uiterste geval gebruikt: 

a. Als de kandidaat niet meedoet, is hier wel of geen geldige reden voor. De dialoog met de 

kandidaat wordt zo lang mogelijk open en constructief gevoerd, maar indien blijkt dat de 

kandidaat zich niet voldoende inzet zal de gemeente het niet-meedoen sanctioneren. 

b. Als de kandidaat niet reageert, zal onderzocht worden waarom er niet wordt gereageerd 

(huisbezoek, fraudeonderzoek) en kunnen er maatregelen worden genomen. 

Bij het organiseren en toepassen van de tegenprestatie blijft ook altijd aandacht vereist voor de 

doorstroompotentie en –mogelijkheden naar reïntegratie en werk.  
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Projectgroep

Werkgroep

beleid

Participatiewet

Thema 1

Tegenprestatie 
/verplichtingen

Thema 2

Instrumenten

Thema 3

Financiële 
kaders

Thema 7*    Cliëntenparticipatie en communicatie

Thema 4

Fusie
Westrom Risse

Thema 5

Werkbedrijf

Werkgroep

Wwb

Thema 6

Aanscherpen 
Wwb

beleidskeuzes 

* dit thema, met name het onderwerp communicatie, geldt voor zowel Participatiewet als aanscherping Wwb  
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In januari 2011 hebben de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond 

samen met het UWV Werkbedrijf en het SW-bedrijf in Roermond een intentieverklaring getekend. 

In december 2011 hebben de gemeenten Nederweert, Weert en het SW-bedrijf in Weert zich 

hierbij aangesloten. 

In de intentieverklaring zijn afspraken vastgelegd over het opzetten en uitvoeren van een 

gezamenlijk arbeidsmarktbeleid in de regio Midden-Limburg. 

Naast een aantal projecten die zijn of worden uitgevoerd, is er een “kadernota regionaal 

arbeidsmarktbeleid” opgesteld. Deze wordt uitgewerkt in een “uitvoeringsprogramma” waarbij ook 

aansluiting wordt gezocht met de in GOML-verband opgestelde economische uitvoeringsagenda. 

De vervolgens opgestelde regionale visienota “Werken naar vermogen in Midden-Limburg”, was in 

eerste instantie gebaseerd op de gezamenlijke invoering van de Wet werken naar vermogen die 

later (mei 2012) controversieel werd verklaard. Nadat het wetsvoorstel controversieel werd 

verklaard, is de nota omgevormd waarbij het accent is verschoven naar een herbezinning van het 

reïntegratie- en het arbeidsmarktbeleid.  

 

Landelijke ontwikkelingen betreffende het arbeidsmarktbeleid stonden de afgelopen tijd vooral in 

het teken van forse bezuinigingen en een heroriëntering op de sociale zekerheid. De Participatiewet 

is het sluitstuk van een proces dat al enig tijd geleden is ingezet en waarop met het regionale 

arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg is geanticipeerd. 

 

Het rijk wil dat de dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden regionaal wordt 

geconcentreerd op de schaal van 35 eigenstandige arbeidsmarktregio’s. In juni 2012 werd Midden-

Limburg aangewezen als een van de arbeidsmarktregio’s waarin partijen samenwerken om 

gezamenlijk het arbeidsmarktbeleid gestalte te geven. 

Steeds meer taken worden neergelegd bij de arbeidsmarktregio’s. Nog voordat de Participatiewet 

op 1 januari 2015 in werking treedt, zullen in een algemene maatregel van bestuur deze regionale 

samenwerkingsverbanden worden geformaliseerd in de opzet van 35 regionale Werkbedrijven. 

De huidige stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid, aangevuld met sociale partners, geeft dan 

sturing aan een samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan een praktische regionale 

uitvoering om mensen al dan niet met een arbeidsbeperking bij het reguliere bedrijfsleven te 

plaatsen.  

 

De uitvoering van de Participatiewet gaat uit van regionale samenwerking met een lokale 

uitvoering. De samenwerking in Midden-Limburg die is opgezet in 2011 is dan ook een stevige 

basis die verder kan worden uitgebouwd in het regionale Werkbedrijf Midden-Limburg. 


