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Participatiewet  

Meedoen naar vermogen Controle en sancties 



Ontwikkeling  

Gedragsverandering Maatwerk  



Tijd is rijp  

Draagvlak Samenwerking  



Terug- en vooruitblik 

Geen basisinkomen Wel een experiment  



Experiment in beeld 

 Animatievideo  

 

 

https://youtu.be/ss4ZqB0wLgw


Uitgaan van vertrouwen  
en meer inspraak 



Weten wat werkt  
en inzet op vakmanschap 



Wat willen we bereiken met dit 
experiment? 

 

Weten wat er gebeurt als: 

 We meer ruimte geven voor eigen initiatief 
om aan het werk te komen of te participeren 
in de samenleving 

 We minder regels opleggen 

 



Opzet experiment 

 Binnen de kaders van de Participatiewet 

 3 groepen   

 300 deelnemers, 100 per groep 

 Per groep een andere dienstverlening 

 Duur: 2 jaar  

 Zittend bestand én nieuwe instroom  

 Deelname is vrijwillig 

 Wetenschappelijk onderzoek  

 

 



3 groepen 

1. Regelluwe benadering: eigen regie 

2. Regelluwe benadering: intensieve begeleiding 

3. Controle groep: huidige aanpak en regels 





Groep 1 – eigen regie 
 

 50 bestaande en 50 nieuwe klanten 

 Regelluwe aanpak en meer inspraak  

 Wat wil de klant en hoe gaat hij/zij dit aanpakken? 

 We gaan uit van vertrouwen en zelfredzaamheid 

 Gericht op werk of meedoen 

 Initiatief ligt bij de klant 

 De klant maakt zijn plan van aanpak  

 Consulent is op verzoek van de klant benaderbaar 

 



Groep 2 – intensieve begeleiding 
 

 50 bestaande en 50 nieuwe klanten 

 Regelluwe aanpak en meer inspraak 

 Wat wil de klant en hoe gaat hij/zij dit aanpakken? 

 We gaan uit van vertrouwen en aandacht  

 Gericht op werk of meedoen 

 Samen een plan van aanpak maken 

 Consulent is proactief, coacht en faciliteert 

 Meer contact  



Groep 3 - controlegroep 

 

 50 bestaande en 50 nieuwe klanten 

 De huidige regels en aanpak gelden 

 Gericht op werk en arbeidsverplichtingen 

 Consulent vervult de rol zoals altijd 

 Deelnemer neemt actief deel aan experiment  

 



Waarom doen klanten mee? 

 

 Meer inspraak voor de klant  

 Ervaren of de dienstverlening verbetert  

 Persoonlijke coaching  

 Minder regels en sancties 



Rol Universiteit van Tilburg 

 

Onderzoek en analyse 

Training en intervisie 

  



Wat onderzoekt de  
Universiteit van Tilburg? 

 

Het onderzoek laat zien of er resultaten zijn op: 

  Uitstroom naar (on)betaald werk 

  Motivatie, inzet en gedrag  

  Scholing en talentonwikkeling  

  Gezondheid 

  Schulden 

  Invloed op relatie burger-overheid 

 



Stand van zaken experiment (1) 



Stand van zaken experiment (2) 

 

 Training op maat door UvT en TNO 

 Training samen met Apeldoorn en Epe 

 Intensieve trainingsdagen afgerond 

 Intervisie loopt 

 Casuïstiek bespreking loopt 



Stand van zaken experiment (3) 

 Geanonimiseerd bestand is aangeleverd 

 Steekproef is uitgevoerd 

 Klanten zijn benaderd 

 260 deelnemers die ‘ja’ hebben gezegd 

 Onafhankelijke loting  

 Verschillende klantprofielen 

 Dienstverlening loopt 

 Effecten op motivatie, inzet en gedrag  

 18 deelnemers hebben geen bijstand meer  

 



Make it happen 



Hebt u vragen? 


