
 

 

 

 

 

                 Werkt mee (een nadere beschrijving) 
             2 juli 2020 

 

1. Visie 

Het doel van ‘Werkt mee’ is: talent aanboren van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
die behoren tot de beroepsbevolking; die een bijdrage willen leveren aan de samenleving en hierbij 
ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk 
dat daarbij past, in plaats van de belemmeringen en de zorg die nodig is. Door deze inwoners zoveel 
mogelijk in reguliere vormen van werk met ondersteuning te laten participeren wordt een bijdrage 
geleverd aan een inclusieve samenleving. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op ontwikkeling en op 
doorstroom naar een volgende stap op de participatieladder. 

 
2. Omschrijving 
‘Werkt mee’ bestaat uit het aanbieden van passende werkzaamheden inclusief de bijbehorende 
begeleiding, waardoor inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wanneer de 
inwoner zich kan ontwikkelen naar een volgende trede op de participatieladder omvat ‘Werkt mee’ 
ook de begeleiding van het traject dat de inwoner hiervoor moet doorlopen. De mate van begeleiding 
is afhankelijk van de positie van de inwoner op de participatieladder. 

 
3. Doelstelling ‘Werkt mee’ 
‘Werkt mee’ heeft als doel het ondersteunen van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
die actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving c.q. willen werken en hierbij begeleiding 
nodig hebben. Voor deze inwoners wordt passend werk georganiseerd, zo lokaal en regulier mogelijk en 
gericht op ontwikkeling: 

 
• Zo passend mogelijk: de kracht, kwaliteiten, mogelijkheden en ondersteuningsvraag van de 

inwoner staan centraal in relatie tot de gestelde doelen. 

• Zo lokaal mogelijk: werkplekken worden zoveel mogelijk in de nabijheid van de inwoner 
georganiseerd. 

• Zo regulier mogelijk: bij voorkeur vindt het werk plaats op een reguliere werkplek. 

• Gericht op ontwikkeling: waar mogelijk vergroten of anders versterken of behouden van de mate 
van participatie (gekoppeld aan de participatieladder) én op persoonlijk vlak: groei van 
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en betere zelfbeheersing en gezondheid. 

 
4. De Participatieladder  
Voor het meten van de mate van participatie in de samenleving van een inwoner, en daarmee de 
afstand tot de arbeidsmarkt, wordt de participatieladder gehanteerd. De participatieladder is 
onderverdeeld in zes treden, van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Bij trede 2 en 
3 ligt de nadruk op activering en bij trede 4 en 5 ligt de nadruk op werk.  
 



 

 

 
 
De  ‘Werkt mee’-producten zijn gekoppeld aan de treden op de participatieladder. 
 

 
5. Resultaten 

• Maatschappelijke (her)integratie van de inwoner (participatie). 
• Inwoner levert naar vermogen een bijdrage; waar mogelijk betaald (met ondersteuning) of als 

vrijwilliger. 

• Ontwikkeling van de inwoner in brede zin met als basis participatie 
 

6. Doelgroep 
Alle inwoners van 18 jaar tot aan pensioenleeftijd (beroepsbevolking) met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren c.q. te kunnen werken. 

 
7. Omschrijving producten ‘Werkt mee’ 
 
I. Werkt mee ontwikkeling naar trede 3, 4 of 5 

• Bij ‘Werkt mee ontwikkeling’ gaat het om de ontwikkeling naar een volgende trede op de 
participatieladder(resultaatgericht). 

• Het bevat de begeleiding van het traject dat de inwoner moet doorlopen om een volgende trede 
op de participatieladder te bereiken. 

• Het duurt maximaal zes maanden (en kan één keer worden verlengd). 

• Er geldt een vaste prijs. 
Er zijn binnen Werkt mee ontwikkeling 3 producten. Vaak vindt de toewijzing hiervan plaats in combinatie 
met een toewijzing ‘Werkt mee op trede 3’ of ‘Werkt mee op trede 4: 
a) Ontwikkeling naar trede 3 (een bijdrage leveren aan de samenleving) 

Het traject is erop gericht dat de inwoner zich ontwikkelt naar trede 3 van de participatieladder. 
De inwoner voert aan het einde van het traject taken uit met lage werkdruk, weinig eigen 
verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid. Begeleider is op de werkplek en nabij; de begeleiding 
is gericht op het bieden van structuur en op eerste aanzet werknemers-vaardigheden. 

b) Ontwikkeling naar trede 4 (onbetaald werk) 
Het traject is erop gericht dat de inwoner zich ontwikkelt naar trede 4 van de participatieladder. 
De inwoner voert aan het einde van het traject voor de aanbieder zelfstandig werkzaamheden of 
taken uit. Er is sprake van (enige mate van) verantwoordelijkheid en werkdruk en/of de opbrengst 
van de inwoner heeft economische waarde. Begeleider is meer op afstand; de begeleiding is 
gericht op verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden en eerste aanzet vakvaardigheden. 
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c) Ontwikkeling naar trede 5 of trede 6 (betaald werk met of zonder ondersteuning) 
Het traject is erop gericht dat de inwoner zich ontwikkelt naar trede 5 van de participatieladder. 
De inwoner heeft aan het einde van het traject betaald werk, eventueel met aanvullende uitkering 
en/of instrumenten van UWV of Werk & Inkomen (gemeente) of is gestart met een 
beroepsopleiding met studiefinanciering. Begeleiding op afstand en gericht op ontwikkelen 
vakvaardigheden en voorbereiden op/vinden van betaald werk. 

 
II. Werkt mee op trede 3 of trede 4 
• Bij Werkt mee stabiel gaat het om het behouden of versterken van de mate van participatie binnen 

een trede van de participatieladder (inzetgericht). 

• Het omvat een aanbod van passende werkzaamheden inclusief de bijbehorende begeleiding. 

• Het duurt maximaal 2 jaar en kan worden verlengd. 

• Vergoeding vindt plaats op basis van aantal uren per week (maatwerk) met een vast uurtarief. 
Er zijn hierbinnen twee producten: 

a) Werkt mee op trede 3 (Het leveren van een bijdrage aan de samenleving) 
Het traject is gericht op het behouden of versterken van de mate van participatie. De inwoner 
participeert op trede 3 van de participatieladder met lage werkdruk, weinig eigen 
verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid en veel sturing. Begeleider is op de werkplek en nabij. 

b) Werkt mee op trede 4 (Onbetaald werk) 
Het traject is gericht op het behouden of versterken van de mate van participatie. De inwoner 
participeert op trede 4 van de participatieladder en voert zelfstandig werkzaamheden of taken 
uit. Er is sprake van (enige mate van) verantwoordelijkheid en werkdruk en/of de opbrengst van 
de inwoner heeft economische waarde. Begeleider is meer op afstand. 

 
8. Begeleiding 

• De benodigde ondersteuning is afhankelijk van de positie van de inwoner op de participatieladder. 

• Aanbieder ondersteunt inwoner bij het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden; bij ‘Werkt 
mee’ gaat het specifiek om de werknemers- en vakvaardigheden en persoonlijke groei conform 
de afgesproken doelen (opgesteld door de lokale toegang samen met de inwoner en de 
aanbieder). 

• Aanbieder legt de regie waar mogelijk bij de inwoner. 
• Aanbieder ondersteunt de inwoner bij het opzetten en onderhouden van een portfolio, waarin de 

talenten, opgedane kennis en werkzaamheden en behaalde certificaten in beeld worden 
gebracht. 

• Aanbieder geeft wanneer nodig lichte ondersteuning op de algemene dagelijkse levensbehoefte 
tijdens de taken/werkzaamheden. 

 
9. Oriëntatiefase 

 Aanvullend op de producten van ‘Werkt mee’ biedt de gemeente Apeldoorn ook een oriëntatiefase aan. Dit 
traject is erop gericht om inwoners die zich op trede 2 t/m 4 van de participatieladder bevinden inzicht te 
geven in de wensen, mogelijkheden en perspectief ten aanzien van werk. Het traject wordt afgesloten met 
een schriftelijk advies over een passende werkplek en/of werkveld, opleidingsmogelijkheden en de te nemen 
vervolgstappen. De gemeente Apeldoorn wil de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze 
oriëntaties leggen bij een Expertisecentrum, waarin de verschillende ketenpartners (gemeente, onderwijs, 
(sociale) ondernemingen, werkbedrijf en zorg) zijn vertegenwoordigd. 

 Dit expertisecentrum krijgt ook een advies- en informatiefunctie en gaat een rol spelen in de verdere 
ontwikkeling van ‘Werkt mee’.  

  
 
 
 



 

 

10. Tarief 

• Er komen aparte tarieven voor: 
o Werkt mee ontwikkeling naar trede 3, 4 of 5 
o Werkt mee op trede 3 
o Werkt mee op trede 4 

• Het is een modulaire opbouw. Dit betekent dat er bij een ontwikkelingsperspectief van de inwoner vaak 
sprake is van een combinatie van Werkt mee ontwikkeling en Werkt mee op trede 3 of 4. Daardoor is er 
ook onderscheid te maken in de toewijzing voor de trajectbegeleiding (Werkt mee ontwikkeling) en de 
toewijzing voor de werkbegeleiding (Werkt mee op trede 3 of 4).  

• Bij Werkt mee ontwikkeling is sprake van een vast tarief voor het volledige traject en rekenen we af op 
basis van de realisatie van het bij de start van het traject afgesproken doel (te behalen trede op de 
participatieladder) en niet op inzet van middelen of uren; 

• Bij Werkt mee op trede 3 of 4 gaan we uit van de verantwoording op basis van daadwerkelijk gemaakte 
uren; 

• Voor de uitwerking van de tarieven vormt de berekenings-systematiek zoals in de zorgregio gehanteerd 
voor begeleiding groep het uitgangspunt. Dit geldt ook voor de uurtarieven van individuele begeleiding 

  
Tarieven 
 

 
 
 
11. Overig 

• Inwoner kan participeren met behoud van uitkering (mits goedkeuring van uitkerende instantie). 

• Waar mogelijk wordt een opleiding ingezet.  

• Er is geen sprake van een eigen bijdrage voor de inwoner.  
 

 

Producten Werkt mee Tarief Eenheid

Werkt mee ontwikkeling naar trede 3 € 1.600,00 traject

Werkt mee ontwikkeling naar trede 4 € 1.600,00 traject

Werkt mee ontwikkeling naar trede 5 € 1.600,00 traject

Werkt mee op trede 3 € 9,00 uur

Werkt mee op trede 4 € 6,60 uur


