
VGN Participeert 

Van ‘zorgen voor’ naar  

‘zorgen voor werk’. 



Aan het werk…. Sarissa 



Insteek Philadelphia op de Participatiewet 

- Partner M.V.O. /Aanpak vanuit visie ‘sociale firma’ 

- Wensen cliënt overdag beter in kaart brengen? 

- Druk op financiering huidige (werk)projecten…  

- Banen creëren-aanpak HR (verdringingsvraagstuk) 

- 3 concepten:  

 -  Locatie-assistent,  

 -  Onderhoudsmedwerker 

 -  Facilitair medewerker 

- Lokale invulling – best practices  

    doorontwikkelen 

 

 

 

 



Mensen met verminderd arbeidsvermogen op een 

sympathieke en gemakkelijke manier onder de aandacht 

bij werkgevers in de regio! 

 

Sámen met innovatieve gemeenten, instanties en 

instellingen.  



Hoe het werkt 

 Onafhankelijk platform 

 Eigen dashboard 

 Snel inzicht voor werkgevers 

 Begeleiding gegarandeerd 

 Transparant, gemakkelijk  

 Vanuit wat wél kan 





Een andere functie… 

 Pwet geeft instellingen een nieuwe functie: Makel- en 

schakel 

 

 Expertise inzetten richting werk 

 Samenwerking zoeken 

 

 Belangrijke stem (zo niet de belangrijkste!) 

 

 



Ontwikkelingen 

 Nieuwe wetgeving zorgt voor opschudding 

 Eerste successen worden zichtbaar 

 Het besef dat het moet groeit bij bedrijven, de vorm is 

een vraagteken 
 

“Hartstikke goed, die Participatiewet…..” 

“….. maar niet hier” 

 



Er zijn successen genoeg. Kijk, leer en wees creatief. 

Bewustzijn vergroten. 

 

Bovenal: maak een start. 

 

“Je mist iets als je het niet doet” 

Cultuur-campagne 
“Misschien schoonmaakwerkzaamheden, maar dat zou verdringing 

opleveren.” 

 

“Op dit moment zijn we de organisatie aan het analyseren, we komen er 

eind van het jaar op terug.” 

 

“Ik snap dat het moet, maar het kan hier echt niet.” 



Invulling in de praktijk 
- Werkplekken hoofdkantoor – facilitair, maar ook 

bij communicatie en zorg&kwaliteit 

- Samenwerking met SW-bedrijf  

- Samenwerking met Onderhoudsbedrijf 

 

Dilemma: Kunnen “zorgcliënten” ook 

personeelsleden in eigen organisatie zijn. Waar 

wel / waar niet? 

 

En soms bestaat het gewoon al 

………….  (2 praktijkvoorbeelden) 



Nu jullie! 

 

Ervaringen, beren op de weg… En bovenal: Hoe 

maken we van de Participatiewet een succes? 

 



Afsluiting.. Een mooi voorbeeld 


