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Doelstelling Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen economisch zelfredzaam zijn. 
Werk gaat immers altijd boven uitkering. Mensen die nu nog 
gesubsidieerde arbeid verrichten, met een uitkering thuis zitten of die een 
geringe arbeidscapaciteit hebben, moeten zoveel mogelijk regulier aan 
het werk. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. 

Wettelijk kader Participatiewet 

Actuele nota’s Beleidskader Participatiewet  
Collegenota Continueren, temporiseren, innoveren “Maastricht-
Heuvelland werkt” 
Collegenota Continuering project invoering WWNV Heuvelland  
Collegenota Procesnotitie invoering Wet werken naar vermogen 
Heuvelland 

Relevante partijen Stichting Phoenix, MTB, Annex bv, sociale diensten 

Belangrijke 
(beslis)momenten 

Invoering Participatiewet per 1 januari 2015. 

Actuele discussies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling van de Participatiewet is om één regeling te creëren 
voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig 
hebben. Als onderdeel van de wet wordt de instroom in de SW oude stijl 
stopgezet en wordt de toegang tot de Wajong beperkt tot volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikten. De mensen die nu gebruik maken van 
de Wajong worden herkeurd. Mensen met arbeidsvermogen blijven de 
verantwoordelijkheid van het UWV, maar ontvangen op den duur 5% 
minder uitkering.  
De huidige Wet werk en bijstand staat model voor de Participatiewet. Met 
de komst van de Participatiewet ontvangen gemeenten een jaarlijks vast 
budget voor het betalen van de uitkeringen (inkomensdeel). Overschotten 
hierop kunnen gemeenten naar eigen inzicht inzetten. Hierdoor worden 
gemeenten geprikkeld om het aantal mensen dat afhankelijk is van een 
Participatiewetuitkering zo laag mogelijk te houden. Daarnaast ontvangen 
gemeenten onder de Participatiewet een gebundeld re-integratiebudget, 
waarin het flexibele re-integratiebudget van de WWB, de middelen van 
de WSW en een deel van de budgetten van de Wajong worden 
samengevoegd. De middelen zijn bedoeld voor begeleiding van mensen 
die een loonkostensubsidie hebben (regulier of beschut) en voor andere 
re-integratieactiviteiten. Het subsidie dat gemeenten ontvangen voor de 
re-integratie van de WWB-ers is de laatste jaren met twee derde deel 
gedaald. Dit budget is bedoeld om via de inzet van re-integratie-
instrumenten, de hoogte van het door de gemeente verstrekte totale 
uitkeringsbedrag beheersbaar te houden. Door de verlaging van dit 
budget zijn alleen de meest noodzakelijke re-integratieinstrumenten 
overeind gebleven.  
Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen economisch zelfredzaam zijn. 
Werk gaat immers altijd boven uitkering. Dat is het uitgangspunt van de 
Participatiewet. Hierbij biedt de gemeente als dat nodig is ondersteuning, 
waarbij de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. 
Eventuele productiviteitsderving bij de werkgever wordt gecompenseerd 
met een loonkostensubsidie.  
De Participatiewet wordt een brede voorziening met gelijke rechten, 
plichten en arbeidskansen voor mensen met arbeidsvermogen. De 



Participatiewet omvat de volgende huidige doelgroepen: 
WWB-ers, IOAW-ers, IOAZ-ers, nuggers, Anw-ers, nieuwe instroom 
Wajong (jonggehandicapten die een arbeidsbeperking hebben, maar die 
wel arbeidsvermogen hebben). Voor Maastricht-Heuvelland gaat het naar 
verwachting om ca. 6.000 mensen in 2015. Mensen die duurzaam en 
volledig arbeidsongeschikt zijn blijven in de Wajong en de huidige WSW-
ers behouden hun rechten.  
Gemeenten krijgen in de Participatiewet een aantal instrumenten ter 
beschikking. Zij hebben daarbij binnen de wettelijke en financiële kaders 
de (beleids)vrijheid of, hoe en aan wie zij deze instrumenten aanbieden. 
Het betreft de volgende instrumenten: 
werken met behoud van uitkering, participatieplaats, tegenprestatie, 
loonkostensubsidie arbeidsbeperkten, beschut werk, no risk polis, 
arbeidsplaatsen bij werkgevers en werkbedrijf/-plein. 
 
De afbouw van het huidige WSW-bestand gaat gepaard met een door de 
Rijksoverheid vastgestelde efficiencykorting die wordt uitgesmeerd over 6 
jaar. De vergoeding per SW-arbeidsjaar zal dalen van € 25.900 in 2014 
naar € 22.700 in 2020. Aangezien de gemiddelde loonkosten van SW-
medewerkers cao-bepaald zijn en niet mee zullen dalen, zal er door 
toedoen van deze efficiencykorting op termijn een groter tekort op het 
subsidieresultaat ontstaan. Met de herstructurering van de WSW 
probeert de gemeente de tekorten op de WSW in te dammen. Op dit 
moment loopt ook het onderzoek om de uitvoering van de WSW in 
Maastricht-Heuvelland gezamenlijk vorm te geven.  
  
In november 2012 is de werkgeversbenadering voor de regio Maastricht-
Heuvelland opgestart. Podium24, het werkgeversservicepunt voor de 
regio, stelt de vraag van de werkgever centraal en zorgt voor een 
adequate invulling van die vraag. Bij voorkeur met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio. De pilot is in maart geëvalueerd 
en zal worden gecontinueerd tot 1 januari 2016. Er is op dit moment nog 
geen structurele financiering voorhanden.  
 
Door de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland wordt 
momenteel onderzoek gedaan naar de vormgeving van één 
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-
Heuvelland. Streven is om deze organisatie per 01-01-2016 operationeel 
te hebben in een centrumgemeenteconstructie, waarbij in elke gemeente 
een informatie- en adviespunt beschikbaar is. Er bestaat een gezamenlijk 
beeld van nut en noodzaak en samenvoeging levert inhoudelijke en 
financiële voordelen. 

	  


