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Twitter mee!   hashtag: #VGNparticipatie 
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Wajongers in de zorg  

 

 

 

Doel en Inspiratie  

http://www.youtube.com/watch?v=bnivruXNQLM
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4xY-FwOGLqLxJM&tbnid=y_U8NZr4WD00BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.beroepskeuzebeurs.nl/deelnemer/rijswijk/middin_2012&ei=teo6UvnJBMru0gWJs4HoBA&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNFxPWobXA7qzKcqnQeo2xgXVA8Xug&ust=1379679238564077


Programma  

 13:00 – 13.15  Opening 

 13:15 – 13.45  Hoofdlijn participatiewet  

 13:45 – 14:15  De Quotumregeling in het licht van 

   Social Return 

 

 14:15 – 14:30  Pauze 

 

 14:30 – 15:15  Workshop ronde 1 

 15:15 – 15:30  Wisseling 

 15:30 – 16:15  Workshopronde 2  

 16:15 – 16.30  Afronding en netwerkborrel  

 



Workshops 

 Functiecreatie en e-learning,  

ook binnen uw instelling inzetbaar!  

 

 Van cliënt naar kwetsbare burger naar werknemer 

 

 Het regionale werkbedrijf,  

kans of bedreiging?  

 

 Campagne Pameijer Werkt! 
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Hoofdlijnen Participatiewet 

Ledenbijeenkomst 25 september 2013 

Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker 

 

 

  Twitter mee!   hashtag: #VGNparticipatie 
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Overzicht stelselwijzigingen 

 LIZ 

 Zorgverzekeringswet 

 WMO 

 Jeugdwet 

 Participatiewet 

 Passend onderwijs 
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Inhoud presentatie  

 Achtergrond en doelstellingen Participatiewet 

 Hoofdlijnen en kerndoelstelling 

 Planning 

 Kengetallen 

 Gevolgen voor cliënten en instellingen  

 Lobbyinzet VGN 

 Uitdagingen instellingsbeleid 
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Achtergrond Participatiewet 

 Optimalisering van de arbeidsparticipatie 

 

 Ombuiging sterke groei Wajong 

 

 Succes Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

 

 Regionalisering arbeidsmarktbeleid  

 

 Realisatie bezuiniging van 1,6 miljard 

 



Kerndoelstelling Participatiewet  

 Alle mensen doen als volwaardige burger mee aan de 

samenleving, bij voorkeur via een betaalde baan.  

 

 Meer kansen op participatie door één regeling aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt.  

 

 Participatiewet ontstaat uit WWB, WSW en deel van 

de Wajong.  
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Ontwikkelingstraject  

 2011 Wetsvoorstel Werken naar Vermogen 

 

 2012 Wetsvoorstel Participatiewet 

 

 2013 Sociaal akkoord, wetsvoorstel ingetrokken bij 

Raad van State   

 

 2013 (juni) Nieuw wetsvoorstel participatiewet  
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Politiek krachtenveld 

 Pijler Participatie maatschappij  

 

 Onderdeel pakket afspraken Rijk – Gemeenten 

 Decentralisaties  

 

 Onderdeel Sociaal Akkoord 

 Sociale partners betrokken bij uitwerking  

 Realisatie 125.000 extra banen 

 

 Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 

 

 



Wet of kaderregeling? 

Nog veel onbekend doordat: 

 Een aantal zaken nog bij lagere regelgeving wordt 

geregeld. 

Bijvoorbeeld de herbeoordeling en overgang. 

 

 De werkkamer nog maar net aan de slag is. 

 

 Grote beleidsvrijheid Gemeenten  

Bijvoorbeeld over de inzet van instrumenten en voorzieningen. 
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Hoofdlijnen deel 1 

 Zeer ruime beleidsvrijheid gemeenten 

 

 Alle Wajongers worden herkeurd door UWV 

 

 Gefaseerde overdracht naar gemeenten 

 

 Wajong alleen voor mensen die duurzaam minder  

arbeidsvermogen hebben dan 20% WML   

 

 Keuring Participatiewet door gemeenten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YN_jmEwpNiP4TM&tbnid=Xa5bySlz8Pre7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_6693895_de-richting-van-de-beweging-tot-succes-gea-soleerde-3d-beeld.html&ei=2so6Ura0N-6r0AXrmYCYCw&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNEDGBCjuEkca0QyiKGo1RIsn9TbsQ&ust=1379671117655990


Hoofdlijn deel 2 

 Instroom in WSW niet meer mogelijk  

  Realisatie van 125.000 extra banen voor mensen 

met arbeidsbeperkingen.  

 Mensen met arbeidsvermogen die niet zelfstandig het 

Wettelijk Minimum Loon (WML) kunnen verdienen 

 Mensen met arbeidsvermogen die niet zonder een voorziening 

het WML kunnen verdienen. 
 

 Quotumregeling als “stok achter de deur” 

 
 

 



Hoofdlijn deel 3  

 De inrichting van 35 regionale werkbedrijven 

 Schakel tussen burger en werk 

 Publiek private samenwerking 
 

 Werkkamer werkt inrichting werkbedrijven uit, 

Gemeenten heeft de regie  
 

 Loonsuppletie wordt loonkostensubsidie 

 



Planning 

 September 2013 : Ministerraad 

 

 Oktober 2013     : Rapport Raad van Sate 

 

 November 2013  : Behandeling Tweede Kamer 

 

 Voorjaar 2014 : Behandeling Eerste Kamer 

 

 1 januari 2015 : Ingangsdatum Participatiewet  
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kengetallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron UWV  

Wajong 2012 

Oud Wajong 189.600 

Waarvan volledig arbeidsongeschikt 98% 

Nieuw Wajong 36.900 

Waarvan werkregeling 67% 

Waarvan studieregeling 23% 

Waarvan volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt 

9% 



Aantal werkende wajongers  (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron UWV  

Aantal % (totaal = 
216.000) 

Aantal werkende Wajongers 
 

54.000 25% van het totaal 

Bij reguliere werkgever 28.080 13% van het totaal 

In of via Sociale 
werkvoorziening 

25.920 12% van het totaal 



Gevolgen voor cliënten 

 Alle cliënten krijgen uitnodiging voor herkeuring 

  > 20% WML verlies Wajonguitkering  

 Aanvraag Participatiewet bij eigen gemeente 

 Kostendelersnorm / gezinsinkomen 

 Overdracht scholings / re-integratietraject UWV 

 Rol en positie werkbedrijf nog onduidelijk 

 Geen garantie dat begeleidingstraject wordt voortgezet 

 Kans op beschut werk 

 Meer kans op Participatie en werk!  
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Gevolgen instellingen 

 Vragen/onrust cliënten rond de herkeuring 

 Dalend inkomen cliënten 

 Wegvallen gestructureerde daginvulling cliënten 

 Gemeente wordt opdrachtgever re-integratie 

 Werkbedrijf wordt de schakel tussen burger en werk 

 

 Kansen! 

 Integraal ondersteuningsaanbod aan gemeenten 

 Doorlopende trajecten van dagbesteding tot werk  

 

 



Gevolgen ondersteuning werkgevers  

 Continuïteit lopende trajecten  

 Ondersteuningsvoorzieningen blijven beschikbaar 

 Werkplaatsvoorzieningen  

 No Risk 

 Beschut werk 

 Loonkostensubsidie 

 Proefplaatsing 

 Detachering  

 Jobcoaching  

 Maar, maatwerk en gemeentelijke beleidsvrijheid!  
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Lobby punten VGN 

 Veranker de Participatiewet goed in het sociaal 

domein 

 

 Schaf herkeuring cliënten LIZ af  

 

 Maak van werkbedrijven echte netwerkbedrijven 

 

 Geen kostendelersnorm voor herkeurde Wajongers  
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 Uitdagingen en kansen instellingsbeleid 

 Bepaal de gewenste strategische positie 

 Denk vanuit belang kwetsbare burger 

 Maak gemeenten bekend met de doelgroep 

 Denk in oplossingen voor knelpunten van gemeenten 

 Ontwikkel een integraal aanbod vanuit de drie 

decentralisaties, denk vanuit de keten 

 Zoek samenwerking vanuit eigen kracht en 

deskundigheid.  

 Neem  zelf (meer) Wajongers in dienst 

 


