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Agenda

• EVI aanpak: het proces

• Terugblik input Uitvoeringspanel

• Verwerking input in beleidsplan en verordening



Fase Periode wie

Voorbereiden t/m februari projectleiders

Interactief proces Maart t/m mei Panels

Schrijven Mei t/m juni Schrijfgroepen

Afstemmen Juli Schrijfgroepen, panels
thematisch

finale September Schrijfgroepen, panels, plenair

besluitvorming September t/m December Projectstructuur, colleges, raden, 
DB/AB, inspraak

implementatie t/m april Uitvoering en beleid

Waar staan we nu?



EVI – panels maart tot en met mei 2015

4 doelgroepen

Portefeuillehouders

8 april

Cliëntenraden / burgers

23 maart
23 april 
7 mei

Dienstverleners

Wmo
26 maart
19 mei

Jeugd
24 maart
13 april 
11 mei

Participatiewet
7 mei

Gemeenteraden

13 mei



Ter herinnering…

• Doel: “beleidsdocument” 2016-2018

• In die periode: ontwikkeling / transformatie / groei naar gezamenlijk:

– Samen = 6 gemeenten

– Samen = 3 decentralisaties

– Niet alles tegelijkertijd

• Input uit verschillende panels wordt gematched en gemixt 
ingebracht

• Zoveel mogelijk beschreven vanuit 3 decentralisaties samen



Input 

• Proces:

– Informatie/communicatie beleid-uitvoering

– Deregulering en vakmanschap

– Integraliteit 

• Inhoud:

– Maatwerk

– Burger centraal

– Kwetsbare doelgroepen



Deregulering - Ontbureaucratisering

• Kaders met maximale ruimte voor maatwerk burger en 
professional

• Inclusieve arbeidsmarkt, dus re-integratievoorzieningen voor 
alle doelgroepen (tenzij)

• Eenvoudige, integrale en toekomstbestendige uitvoering

• Vereenvoudiging voorzieningen

• Wet en toelichting, nadere regelgeving, brieven en circulaires 
niet herhalen

• Vermindering aantal documenten



Beleidsplan 

• Burger met specifieke kansen en mogelijkheden als 

uitgangspunt

• Verschuiving van verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving

• Eigen kracht burger

• Overheid faciliterend en ondersteunend

• Regie burger en professional



Beleidsplan 

• Doel Participatiewet: 
– economische onafhankelijkheid door iedereen met 

arbeidsvermogen toe te leiden naar (regulier) werk en 

– participatie

• In (eigen) wijken/kernen en koppeling andere terreinen

• Aanvullende inkomensondersteuning waar nodig

• Zo veel mogelijk mensen aan werk tegen zo laag mogelijke 
kosten

• Accent op arbeidsfit maken

• Diagnose-plaatsing-ontwikkeling



Verordening re-integratie, participatie en tegenprestatie

• Voorzieningen voor doelgroep artikel 7 lid 1 sub a

• Evenwichtige verdeling: alle voorzieningen voor alle 

doelgroepen

• Noodzaak en doeltreffendheid zijn maatwerk

• Doel: bevorderen werken en participeren naar vermogen

• Algemeen geaccepteerde arbeid

• VN-verdrag inzake rechten mensen met handicap



Verordening 2

Voorzieningen 

• Casemanagement

• Diagnose

• Plaatsing

• Ontwikkeling

• Overige ondersteunende voorzieningen

• Tegenprestatie



Voorzieningen 1

• Casemanagement: vakmanschap

• Diagnose, gericht op arbeidsvermogen, zelfredzaamheid en 
begeleidingsbehoefte

– Quick scan

– Praktijkdiagnostiek

– Medische en arbeidsdeskundige diagnostiek

– Aanvullende diagnostiek

– Indicaties specifieke voorzieningen

– Loonwaardebepaling 

– Geen ondersteuning nodig dan geen voorzieningen



Voorzieningen 2

• Plaatsing
– Werkgeversservicepunt: Podium24

– Uitstroomsubsidie: 2 x € 1.500,00 en 2 x 6 maanden

– Loonkostensubsidie 10d Participatiewet: <80% AV, loonwaarde

– Detacheringsfaciliteit

– Werken met behoud van uitkering
• Proefplaatsing 

• Proefplaatsing gericht op loonwaarde

• Participatieplaats (additioneel en verdringing)

• Stage

– Jobcoaching en werkplekaanpassing: ziekte/gebrek, noodzaak door 
arbeidsdeskundige en verzekeringsarts, max 3 jaar

– Beschut werk: zinvolle maatschappelijke participatie/dagbesteding, social return, 
pilot arbeidsmatige dagbesteding of dienstverband



Voorzieningen 3

• Ontwikkeling

– Scholing

– Begeleiding ter verkrijging algemeen geaccepteerde arbeid

– Ondersteuning leer/werktrajecten

– PRB: duurzaam verwerven voldoende inkomsten, ook als 

zelfstandige, max 1 jaar 

– Sociale activering: duur en activiteiten afgestemd op 

mogelijkheden en capaciteiten



Voorzieningen 4

• Overige ondersteuning

– Vrijwilligerswerk: gericht op maatschappelijke participatie, 

toestemming, geen verplichting, niet in de weg aan algemeen 

geaccepteerde arbeid, onbeperkt qua duur en omvang

– Onkostenvergoeding: bij naleven re-integratie- en 

sollicitatieplicht

• Tegenprestatie



Inkomen 

• Verzamelwet 2015 met wijzigingen per 2016: Q3

• Afstemmingsverordening

• Weinig wijzigingen beleid 2015

• Deregulering en maatwerk versus onzekerheid en 

willekeur

• 1 UD



Armoede 

• Armoede breed
– Inkomen, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, 

gezondheid, wonen en leefomgeving

• Opdracht Armoede
– Onderzoek en conferentie

– Problematiek, doelgroep en effectiviteit instrumenten in beeld

– In brede afstemming bepalen thema’s 

– Bepaling regionaal/lokaal

– Harmonisatie 


