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Namens: Projectgroep Sturing & Inkoop Participatiewet 

Via: Programmateam Sturing en Inkoop, 19 oktober 2021 

Aan: Projectleiders gemeentelijke implementatieteams 

Doel notitie: Vaststellen baselines  

1. Hoe om te gaan met wel/niet gecontracteerde aanbieders. 

2. Inregelen van de participatieladder. 

 

In- en aanleiding 

Binnen de projectgroep merken we dat het verschillend wordt gekeken naar hoe een aantal zaken 

in de praktijk vorm moeten krijgen en welke ruimte er daarbij wel of niet is voor individuele 

gemeenten. Deze indruk is nog versterkt naar aanleiding van de Webinars die we op 16 en 30 

september voor de collega’s uit de uitvoering hebben verzorgd en de vragen die tijdens of na deze 

Webinars zijn gesteld. 

Door middel van deze notitie willen we de vraagstukken scherp formuleren en op basis daarvan als 

projectgroep ons dringende advies uitbrengen. Het betreft in deze een tweetal baselines. De eerste 

heeft betrekking op hoe we in het restant van 2021 en in 2022 omgaan met gecontracteerde dan 

wel niet gecontracteerde aanbieders binnen het segment Begeleiding Individueel. De tweede heeft 

betrekking op het dringende verzoek aan de zeven gemeenten om aan de slag te gaan met het 

goed inregelen van de Participatieladder voor beide segmenten (Begeleiding Individueel en 

Begeleiding Collectief). 

 

Werkwijze wel/niet gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel 

Allereerst is het goed om vooraf aan te geven dat hetgeen hierna volgt geen betrekking heeft op 

trajecten die gemeenten zelf of via hun SW-bedrijven, INTOS, WAA en NLW, (laten) uitvoeren. Het 

zogenaamde inbesteden. Conform de vastgestelde Inkoopstrategie Participatiewet valt inbesteding 

buiten de scope van sturing en inkoop. 

 

De scope van navolgende betreft het ‘Segment Individueel - Product Individuele Arbeidsmatige 

Toeleiding’, omdat we daar te maken hebben met een al bestaand product (maatwerkdiensten). En 

we duidelijkheid willen scheppen voor onze collega’s in de uitvoering hoe om te gaan met onze 

bestaande en nieuwe aanbieders in het restant van 2021 en in 2022 en verder.  

Dit mede omdat niet alle nu gecontracteerde aanbieders hebben ingeschreven op het Segment 

Individueel, en die aanbieders die dit niet hebben gedaan dus per 1 januari 2022 geen contract 

meer hebben met onze regio. Overigens is het door aanbieders niet meedoen aan de nieuwe 

aanbesteding hun eigen keuze geweest. Alle aanbieders die zich ingeschreven hebben voor 

Begeleiding Individueel hebben een contract gekregen. Waarom bepaalde aanbieders ervoor 

gekozen hebben om niet in te schrijven is niet bekend.  

Het overzicht van de voor de Pwet gecontracteerde aanbieders per 1 januari 2022 is als bijlage 

bijgevoegd. 

 

Met voorgaande in het achterhoofd adviseren wij de regiogemeenten het volgende ten aanzien van 

het Segment Begeleiding Individueel - Product Individuele Arbeidsmatige Toeleiding: 

1. Beperk vanaf nu de inkoop van trajecten bij die aanbieders die geen contract meer hebben per 

1 januari 2022.  
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2. Het onder punt 1 genoemde geldt extra als het gaat om trajecten die een langere looptijd 

kennen en daarom waarschijnlijk doorlopen in 2022.  

3. Alle nu lopende trajecten die nog een uitloop hebben in 2022 kunnen gewoon afgemaakt 

worden. Dit geldt dus voor trajecten bij aanbieders die wel een en aanbieders die geen nieuw 

contract hebben per 1 januari 2022.  

4. Vanaf 1 januari 2022 dient gebruik gemaakt te worden van de 41 gecontracteerde aanbieders 

voor het Segment Individueel.  

5. Mocht je gebruik willen maken van een product bij een aanbieder die niet gecontracteerd is, 

dan vragen wij deze aanbieder om zich alsnog in te laten schrijven voor het Segment 

Individueel (zie ook punt 6), zodat we centraal bij de “Modulaire gemeenschappelijke regeling 

sociaal domein Limburg-Noord” (de MGR) zowel lokaal als regionaal een zo compleet mogelijk 

overzicht hebben van de aanbieders die we inzetten. Aanbieders kunnen hierover via de mail 

contact opnemen met de MGR: info@sdln.nl.  

Ook kunnen aanbieders meer informatie vinden op de website van de MGR: 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/.  

6. Omdat we voor het Segment Individueel een open house procedure hebben afgesproken, 

kunnen aanbieders zich vanaf 1 april 2022 op elk moment inschrijven voor dit segment. Mits de 

aanbieders natuurlijks voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen. Keuze voor de datum 

van 1 april 2022 is ingegeven omdat we verwachten de eerste maanden van het komend jaar 

de handen vol te hebben om te komen tot een goede start. 

7. Tot slot. Wij vragen de gecontracteerde aanbieders om in het kort te beschrijven waar de 

aanbieder voor staat, welk product of producten de aanbieder heeft en op welke doelgroep de 

aanbieder zich richt. Deze informatie en/of de link naar deze informatie komt beschikbaar voor 

de collega’s in de uitvoering. Zodat de collega’s van de uitvoering een beeld hebben of kunnen 

krijgen van het aanbod van elke aanbieder. We maken met de MGR afspraken over het beheer 

en onderhoud als het gaat om deze informatie. 

 

Inregelen Participatieladder 

Voor beide Pwet-segmenten (Individueel en Collectief) zijn in de door de colleges vastgestelde 

inkoopstrategie KPI’s opgenomen, die vervolgens ook opgenomen zijn in de inkoopdocumenten. B ij 

een aantal van de KPI’s is de participatieladder (pladder) benoemd als instrument aan de hand 

waarvan we de KPI’s willen meten en monitoren.  

Een voorbeeld hiervan is: Bij start van het traject is er een participatieladder score vastgesteld en 

is samen met de deelnemer afgesproken welke eindstap i/d participatieladder haalbaar is en in 

welke tijd die stap(pen) gehaald kan worden. 

 

Om dit vervolgens te kunnen meten en monitoren en om eventueel bij te kunnen sturen, moet er 

natuurlijk wel een pladder ingeregeld zijn waarin de collega’s de benodigde informatie vast kunnen 

leggen. Een uitvraag bij de diverse gemeenten heeft geleerd dat de wijze waarop de pladder op dit 

moment wordt gebruikt heel divers is. Waarbij ook nog verschillende (versies van) systemen 

worden gebruikt en er ook geen sprake is van een basisversie van de pladder die binnen alle 

gemeenten wordt gebruikt. Er zijn gemeenten met een geheel eigen ‘pladder’.  

Er loopt op dit moment in opdracht van het voormalig RMT Werk een onderzoek naar de 

mogelijkheid om regionaal een matchingssysteem aan te schaffen. Dat kan mogelijk helpen om te 

komen tot meer uniformiteit qua systeem en de inrichting daarvan. Maar mocht hiervoor gekozen 

worden dan duurt het nog een behoorlijke tijd voordat de daadwerkelijke implementatie een feit is. 

mailto:info@sdln.nl
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/
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In de tussentijd willen we aan de regiogemeenten het volgende voorstellen, met als doel om in 

ieder geval de minimaal benodigde informatie om te kunnen sturen te kunnen verkrijgen: 

1. Richt de pladder op een zodanige wijze in zodat de benodigde monitoringsinformatie met 

betrekking tot de KPI’s ook beschikbaar komt. 

2. Doe dit in ieder geval bij de klanten die per 1 januari 2022 een traject krijgen bij een van de 

gecontracteerde aanbieders. 

3. Aanvullend op punt 2 ligt voor ons als projectgroep de prioriteit bij klanten die gebruik gaan 

maken van Collectieve Arbeidsmatige Toeleiding (Segment Collectief). Dit omdat dit een nieuw 

product betreft en we graag vanaf het begin willen volgen hoe de resultaten zijn.  

4. Ook is bij Begeleiding Collectief afgesproken dat we met alle drie de aanbieders periodiek 

accountgesprekken voeren (contractmanager plus beleidscollega’s). Ook voor deze 

accountgesprekken is voortgangsinformatie uit de gemeentelijke systemen noodzakelijk. 

5. Voor wat betreft Begeleiding Individueel is er wel nadrukkelijk de wens om ook hier de 

benodigde monitorings- en sturingsinformatie te verkrijgen, maar mocht prioritering hiertoe 

noodzaken, kan deze ook nog later in de tijd ingeregeld worden. 


