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Inleiding
Gemeenten zijn per 1 januari 2015
verantwoordelijk voor uitvoering
van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Gemeenten staan voor
een grote uitdaging. Niet alleen
komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook
flink bezuinigd.
Gemeenten moeten dus meer
doen met minder geld. Maar er zijn
ook kansen. Eén partij, de gemeente, krijgt zeggenschap over bijna
het hele sociale domein. De veran-

deringen maken het gemeenten
mogelijk om verbindingen te leggen tussen diverse wetten en échte
veranderingen te bewerkstelligen.
Adviesraden kunnen hierbij een
belangrijke taak hebben. Adviesraden stellen daarom regelmatig vragen aan de adviseurs van Zorgbelang Overijssel / Aandacht voor
iedereen over onder andere de
Participatiewet. Een aantal daarvan
worden uitgelegd in deze brochure.

‘Ik vind de Participatiewet een ingewikkelde wet. Er zijn wel veel verschillende
verordeningen. Dat is een verschil met bijvoorbeeld de Jeugdwet of de Wmo.’
Voor wie is de
Participatiewet?

* Mensen met een
arbeidsbeperking;
* Mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt;
* Uitkeringsgerechtigden;
* Vroegtijdige schoolverlaters;
* WIA- uitkering en: mensen
met een inkomen onder bijstandsniveau;
* Oude ‘Wajong’: mensen met
arbeidsvermogen;
* Statushouders /
vluchtelingen;
* NUGGERS (niet uitkeringsgerechtigden): dus iedereen die
werk zoekt en geen uitkering
krijgt.
De Participatiewet kent twee
groepen; mensen mét en
zonder een beperking.
Mensen met een beperking
worden opgenomen in het
doelgroepenregister.
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Wat is het doel van de Participatiewet?
Met ingang van 1 januari 2015 is
de Participatiewet van kracht. In
de Participatiewet zijn drie wetten
samengevoegd: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Wet werk en
bijstand (Wwb) en Wet sociale
werkvoorziening (Wsw).

De wet geeft de gemeenten een
aantal middelen om te zorgen dat
mensen met een arbeidsbeperking een werkplek kunnen vinden.
Bijvoorbeeld door loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt over
extra banen.

De bedoeling van de Participatiewet is om meer mensen, ook
mensen met een arbeidsbeperking, te laten deelnemen in de
maatschappij. De gemeente heeft
de verantwoordelijkheid voor
mensen met arbeidsvermogen die
ondersteuning nodig hebben.

Voor deze nieuwe doelgroep heeft
de gemeente dezelfde taken als
voor mensen met een bijstandsuitkering; namelijk ondersteuning
bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. De gemeente bepaalt op basis van maatwerk wie
voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

Hoe raadpleeg ik de achterban?
Om goed beleid te maken is
het belangrijk dat u weet
wat er leeft onder uw achterban. Bedenk vooraf hoe
u de achterban wilt raadplegen. Wanneer u een bijeenkomst wilt organiseren, is
het belangrijk waar en wanneer u dat wilt doen. Verder
is het belangrijk te
bedenken waarom u de
achterban wilt raadplegen
en waarover dit moet gaan.
Tot slot is het belangrijk wie
u wilt raadplegen.
Wie kan er zoal worden
geraadpleegd?

Bestaan de Wajong en de Wsw nog?
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Wajong) vanaf 2015
De Wajong is bedoeld voor mensen
tussen de 18 en 65 jaar. Het gaat
om mensen die met een beperking
zijn geboren of mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt vóór hun
17e jaar. Door bijvoorbeeld een
ziekte of ongeluk. De Wajong blijft
bestaan voor mensen die door hun
beperking echt niet kunnen werken. Zij gaan vaak naar een dagcentrum.

Participatiewet.
Dit is het geval wanneer iemand
niet volledig, maar wel voor langere
tijd arbeidsongeschikt is en wel
(eventueel met ondersteuning) kan
werken bij een ‘gewone’ werkgever. Men krijgt dan 70 procent van
het wettelijk minimumloon.

De Wsw (Wet sociale
werkvoorziening) vanaf 2015
Stond iemand vóór 2015 op de
wachtlijst van de sociale werkvoorziening? Dan raakt hij het recht dat
hij heeft op werk bij de sociale
Nieuwe Wajongers
werkvoorziening (indicatie) kwijt.
Wanneer jongeren met een beper- Mensen die in 2014 al bij een sociaking 18 jaar worden, kunnen zij een le werkvoorziening werkten, kunkeuring aanvragen bij het UWV.
nen daar blijven werken en/of beEen heel klein deel zal in aanmerhouden hun rechten.
king komen voor een nieuwe Wajong. De jongeren met arbeidsvermogen krijgen te maken met de

* Ouderraden Speciaal
Onderwijs (denk vooral aan
VSO);
* ROC / RNC;
* Sportverenigingen;
* Voedselbank /
kledingbank;
* Cliëntenraad UWV;
* Diaconale netwerken;
* Netwerkgroepen
uitkeringsgerechtigden;
* Buurtverenigingen;
* Vrijwilligersverenigingen;
* Lokale afdeling van een
vakbond.
Zorgbelang Overijssel kan u
helpen bij de raadpleging.
Er zijn vele methodes. Voor
meer informatie kunt u mailen naar info@belangen
organisatiesoverijssel.nl
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Wat is beschut werk?
Welke voorzieningen
kan de gemeente zoal
inzetten om mensen aan
een baan te helpen?
Gemeenten moeten mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk naar
een baan begeleiden. Gemeenten bepalen de loonwaarde van de burger en
kan vervolgens één of
meerdere instrumenten
inzetten, namelijk:










no-riskpolis (via UWV).
Werkgevers lopen hierdoor minder risico;
Jobcoach; een
professional die
begeleiding op de
werkplek geeft;
aanpassing werkplek;
bijvoorbeeld een aangepaste stoel of tafel;
leer-werktrajecten;
bijvoorbeeld een
werkstage;
loonkostensubsidie;
beschut werk;
garantiebanen.

** TIP: Adviesraden kunnen
er op letten dat de gemeente zich niet alleen richt op
gemakkelijk bemiddelbare
groepen!
Landelijke Cliëntenraad
De Participatiewet is een
complexe wet. De landelijke cliëntenraad (LCR)
versterkt de individuele
positie van cliënten en geeft
belangrijke informatie vanuit cliëntperspectief.
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Mensen met een arbeidsbeperking
hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Zij
zijn aangewezen op een beschutte
(beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat deze beschutte werkplekken er komen. Mensen die een
beschutte werkplek hebben, zijn in
dienst van de gemeente. Zij krijgen
salaris. De gemeente kan beschut
werk ook organiseren bij een reguliere werkgever die deze begeleiding en aanpassingen wel (met
ondersteuning door een gemeen-

te) kan aanbieden. In totaal gaat
het om het creëren van 30.000
beschutte werkplekken. Gemeenten mogen nog steeds werkplekken inkopen bij een sociale werkvoorziening maar deze mensen
vallen dan niet meer onder de
Wsw cao.
Sinds 1 januari 2017 kunnen inwoners zelf een keuring voor beschut
werk aanvragen.
** TIP: Vraag aan de gemeente
hoe zij beschut werken inkopen en
of de adviesraad kan meedenken
in het voortraject.

‘Onze adviesraad heeft contact gezocht met mensen die werkzaam zijn op een beschutte werkplek. Dat was erg leerzaam.’

Wat is loonkostensubsidie?
Gemeenten hebben mogelijkheden om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Loonkostensubsidie kan worden ingezet voor mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; dus mensen die per uur niet volledig productief zijn. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan, waar nodig, structureel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschutte
werkplek werken.

Wat is de quotumregeling / banenafspraak?
Werkgevers en overheid hebben een afspraak gemaakt. Zij moeten samen zorgen voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen moeten er in 2026 zijn. (Dit noemt men de quotumregeling of banenafspraak.)
De gemeente ondersteunt iemand met afstand tot de arbeidsmarkt bij
het vinden van werk. Ook kan de gemeente geld uit de Participatiewet
gebruiken om mensen te ondersteunen in het vinden en krijgen van een
baan. Bijvoorbeeld voor een jobcoach, een werkplekaanpassing of scholing.
**TIP: vraag aan de gemeente welk beleid zij hebben op de quotumregeling en of zij zelf ook banen hebben gecreëerd voor mensen uit het
doelgroepregister.

Zijn er personen die wel
onder het doelgroepregister vallen maar niet
onder de
banenafspraak?
Mensen die zonder een
voorziening niet het
wettelijk minimumloon
kunnen verdienen, zijn op
1 januari 2016 in het doelgroepregister geplaatst.

Wat is het doelgroepregister en voor wie is
het bedoeld?
Het doelgroepregister is een
landelijk register, waarin alle
mensen zijn opgenomen die vallen
onder de banenafspraak. Het UWV
beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid controleren of
werkgevers de afgesproken extra
banen creëren voor mensen met
een ziekte of handicap.







Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie het UWV
vaststelt dat zij niet 100% van het
wettelijk minimumloon kunnen
verdienen. (De hoogte van de arbeidsbeperking wordt niet meer
bepaald. Er wordt alleen gekeken
of men arbeidsvermogen heeft of
niet. Iedereen die minder dan 80
tot 100% arbeidsvermogen heeft
valt onder het doelgroepenregister) Dit zijn onder andere:
 mensen met oude Wajong of
Wajong 2010 die kunnen
werken;
 mensen met een indicatie voor



de Wsw;
mensen met een Wiw- of IDbaan. (Wiw staat voor Wet
inschakeling werkzoekenden
en ID-baan voor Besluit in- en
doorstroombanen);
mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een
Wajong-uitkering hebben aangevraagd en van wie dit is afgewezen;
leerlingen en schoolverlaters
van het voortgezet speciaal
onderwijs (vso), die na 1 april
2016 bij het UWV een verzoek
hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister;
schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro) voortgezet
speciaal onderwijs (vso) en de
entreeopleiding in het mbo,
die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school
aan het UWV zijn doorgegeven.

Op dit moment zijn mensen
met een Wajong-uitkering
opgenomen in het
doelgroepregister. Er wordt
gekeken of zij arbeidsvermogen hebben. Blijkt na de
beoordeling dat zij geen
arbeidsvermogen hebben;
dan gaan zij uit het
doelgroepregister.
** TIP: Vraag als adviesraad
hoe de gemeente de tevredenheid van haar burgers
toetst of ga het gesprek aan
met inwoners.
** TIP: Lukt het niet om in
gesprek te komen met de
doelgroep? De gemeente
heeft de gegevens van de
burgers waar het om gaat.
Vraag aan de gemeente of
zij een x aantal mensen uit
het doelgroepregister bij
elkaar wil brengen zodat de
adviesraad met hen in gesprek kan gaan. Vraag aan
de gemeente of ook de uitstroom wordt geregistreerd.
**TIP: Zorgbelang Overijssel
kan ondersteuning bieden.
Stuur een e-mail naar info
@belangenorganisatiesover
ijssel.nl
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Wat is een arbeidsmarktregio?
Nederland is ingedeeld in
35 arbeidsmarktregio’s.
Deze arbeidsmarktregio’s
spelen een belangrijke rol
om mensen met een arbeidsbeperking aan het
werk te helpen. In elke arbeidsmarktregio is een
Werkbedrijf ingericht onder
regie van de gemeenten. In
het Werkbedrijf maken gemeenten, werkgevers- en
werknemersorganisaties en
het UWV (vakbonden en
onderwijs) gezamenlijk afspraken over beleidsontwikkeling en uitvoering op het
niveau van de arbeidsmarktregio.
**TIP: Adviseer aan de gemeente om cliëntenorganisaties vertegenwoordigd te
laten zijn in elke arbeidsmarktregio.
** TIP: Cliëntenparticipatie
is meer dan alleen een
cliëntenraad. Men mag
meedenken over het beleid
van de gemeente en organisaties. Hoe is dat in uw gemeente geregeld?
** TIP: Zorg dat cliëntenraden of adviesraden voldoende budget en ondersteuning ontvangen om hun
taak goed uit te kunnen
voeren. Zorgbelang Overijssel kan raden ondersteunen
door o.a. inhoudelijke of
secretariële ondersteuning
te bieden.
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“In onze gemeente zet Zorgbelang Overijssel vrijwilligers in om
de cliëntondersteuning uit te voeren. Als het te complex is
dan springt het Adviespunt van Zorgbelang bij. Het wordt
op deze manier goed uitgevoerd zonder dat het teveel kost.
Vrijwilligers waar het kan, professionals waar nodig.”

Wat is onafhankelijke clientondersteuning en is
dat verplicht voor de Participatiewet?
In de Wmo 2015 staat dat er onafhankelijke cliëntondersteuning in
de gemeente moet zijn. Dit betreft
niet alleen de Wmo. Het gaat om
alle levensgebieden, dus ook over
werk en inkomen.

over geen of weinig informatie aan
hun inwoners. Dat is jammer want
onafhankelijke cliëntondersteuning
is enorm belangrijk voor de eigen
regie, maatwerk en passende oplossingen voor inwoners.

De gemeente moet cliëntondersteuning zodanig organiseren
dat deze onafhankelijk is van de gemeentelijke dienstverlening. De
cliëntondersteuner helpt de inwoner bij het vinden van informatie,
geeft advies en ondersteunt bij het
vinden van oplossingen.

** TIP: Vraag aan de gemeente hoe
zij onafhankelijke cliëntondersteuning heeft georganiseerd en hoe zij
mensen hierover informeren.

Helaas voldoen veel gemeenten nog
niet aan deze eis of geven zij hier-

** TIP: Zorgbelang Overijssel heeft
veel kennis en ervaring rondom onafhankelijke cliëntondersteuning.
Wilt u vrijblijvend informatie? Stuur
dan een e-mail naar info
@belangenorganisatiesoverijssel.nl.

Wat wordt bedoeld met tegenprestatie?
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari
2015 mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot het doen van
een tegenprestatie volgens de Participatiewet. Deze tegenprestatie
houdt in dat de uitkeringsgerechtigde naar vermogen onbeloonde
maatschappelijk nuttige werkzaamheden verricht, naast of in
aanvulling op reguliere arbeid.
De gedachte hierachter is dat iemand iets terug doet voor de uitkering die hij ontvangt. Gemeenten
vullen de tegenprestatie op
verschillende manieren in.

** TIP: Heeft de gemeente beleid
gemaakt op wederkerigheid en
tegenprestatie? Hierover kan de
adviesraad meedenken. Hoe pakt
de gemeente wederkerigheid aan?
Gaat de gemeente een traject aan
om te kijken wat iemand kan, wil
en welke dromen er zijn of wordt
men verplicht tot iets wat men niet
wil.

‘Onze adviesraad heeft meegedacht over de tegenprestatie. Nu wordt gekeken naar wat iemand wil
en kan en wat bij hem past.’

Kwaliteit van leven
Voor burgers is het belangrijk om een goede kwaliteit van leven te
ervaren. De Patiëntenfederatie Nederland en het Nationaal Ouderenfonds hebben daarom www.mijnkwaliteitvanleven.nl opgericht. Zorgbelang Overijssel is één van de samenwerkingspartners. Adviesraden
kunnen op de website ervaringen van hun burgers lezen. Bij 300
deelnemers per gemeente ontvangt de gemeente kosteloos een rapportage met de bevindingen van haar inwoners. Benieuwd hoeveel
burgers uit uw gemeente mee hebben gedaan? Kijk op:
www.mijnkwaliteitvanleven.nl.
**TIP: Adviseer de gemeente om kosteloos gebruik te maken van
mijn kwaliteit van leven. Er zijn gratis folders, flyers en andere materialen beschikbaar die de gemeente of adviesraad in kan zetten. Wilt
u meer informatie stuur een bericht naar:
info@belangenorganisatiesoverijssel.nl.

Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?
Heeft u andere vragen of wilt u ondersteuning? Schroom dan niet
om vrijblijvend contact met Zorgbelang Overijssel op te nemen. Dit
kan door te e-mailen naar:
info@belangenorganisatiesoverijssel.nl of te bellen naar
074 250 0155.

Welke verordeningen /
regels zijn er binnen de
Participatiewet?
Alle verordeningen op een
rij:
 regels over ondersteuning bij re-integratie;
 regels over het verlenen van individuele
studietoeslag;
 regels over cliëntenparticipatie werk en inkomen;
 regels over de tegenprestatie;
 regels over beschut
werk (doelgroep, voorziening);
 regels over doelgroep
loonkostensubsidie,
loonwaardebepaling en
no-riskpolis;
 Regels over individuele
inkomenstoeslag;
 Regels over fraude en
handhaving;
 Regels over Bijzondere
Bijstand.
Wat is de wet Taaleis?
Iedereen die een bijstandsuitkering wil aanvragen
moet kunnen lezen en
schrijven. Dit geldt voor
iedereen die een aanvraag
doet in het kader van de
Participatiewet. Dus niet
alleen voor de mensen die
in het doelgroepregister
staan maar ook autochtone
Nederlanders. Gemeenten
zijn verplicht taallessen aan
te bieden.
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Colofon

Wat is het Programma ‘Aandacht voor iedereen’?
In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen adviesraden voor het sociaal domein en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en
ouderenorganisaties en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten
en zorg- en welzijnsaanbieders. Dit gebeurt onder andere door trainingen. Zorgbelang Overijssel is één van de samenwerkingspartners in dit programma.
Wat doet Zorgbelang Overijssel?
Zorgbelang Overijssel behartigt belangen van burgers op het gebied van zorg en welzijn. Wij voeren taken uit voor diverse partijen waaronder gemeenten, provincie, zorgverzekeraars, zorgverleners, cliëntenraden en adviesraden. U kunt dan denken aan
onafhankelijke cliëntondersteuning voor het sociale domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet), onafhankelijke cliëntondersteuning voor de Wet langdurige zorg, klachtenfunctionaris Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, jeugdvertrouwenspersoon en raadplegingen voor burgers en cliënten. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar:
info@zorgbelang-overijssel.nl of bellen naar 074 2500155. Kijk ook op www.zorgbelang-overijssel.nl voor ons dienstenaanbod.
Staat de oplossing voor uw vraagstuk er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
Voor deze publicatie hebben wij diverse bronnen geraadpleegd.
Interessante websites:
www.landelijkeclientenraad.nl
www.waartstaatjegemeente.nl
www.aandachtvooriedereen.nl
www.zorgbelang-overijssel.nl
www.mijnkwaliteitvanleven.nl
www.movisie.nl
www.uwv.nl
www.rijksoverheid.nl
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