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Maatwerkdiensten Participatie
Algemene beschrijving en perceelindeling
De instrumenten in het kader van de Participatiewet worden grotendeels via de inzet van
publieke dienstverlening vormgegeven, hetzij binnen de gemeentelijke organisatie, hetzij
in gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden. Voor inciden tele
maatwerkvoorzieningen uit de private markt is er naar verwachting jaarlijks beperkte
behoefte op hetgeen waarin de deelnemende gemeenten reeds zelf voorzien.
De gemeenten in de regio Limburg-Noord hebben ervoor gekozen de hieronder vermelde
participatiediensten op basis van de maatwerkvoorzieningsgedachte gezamenlijk in te
kopen, waarbij geen garanties of gerechtvaardigde verwachtingen op (minimale) afname
worden gegeven. We kiezen voor een inkoopvorm die de deelnemende gemeente veel
vrijheid biedt om op basis van individueel maatwerk voor de klant afspraken te maken met
de aanbieders.
We contracteren niet uitsluitend gespecialiseerde diensten, maar zoeken vooral
samenhang met het lokale basisaanbod. Waar mogelijk wordt de inkoop in samenhang
tussen de drie decentralisaties georganiseerd. Het sluiten van een overeenkomst
betekent niet dat bij u afgenomen gaat worden, enkel dat vanuit de gemeenten bij u
afgenomen mag worden. De samenwerkende gemeenten zullen de aanmeldingen in het
kader van deze inkoop binnen hun organisaties communiceren, maar separate acquisitie
of werving bij of onder gemeenten op basis van de aanmeldingen aanbod wordt niet op
prijs gesteld.
Perceelindeling
Hieronder staan de twee percelen die van toepassing zijn op de overeenkomsten met
betrekking tot participatie binnen de Inkoopprocedure Sociaal Domein Limburg -Noord.
Het is mogelijk op één of beide percelen in te schrijven. Bij elk perceel staat een
beschrijving en worden bijbehorende speerpunten benoemd. De percelen betreffen:
Perceelnummer
1
2

Perceelnaam
Participatie & Arbeidsmatige dagbesteding
Re-integratie

Voor de percelen van dit inkooptraject is een Programma van Eisen (PvE) van
toepassing. Zie hiervoor het Inkoopdocument en het PvE.
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Perceel 1. Participatie & Arbeidsmatige dagbesteding
Participatie en Arbeidsmatige dagbesteding zijn erop gericht de betreffende burger zo
optimaal mogelijk te laten (gaan) deelnemen aan maatschappelijk relevante en nuttige
activiteiten en werkzaamheden met als doel de weerbaarheid, inzetbaarheid en
veerkracht van de betreffende burger te optimaliseren alsmede de sociale cohesie met en
in de samenleving te helpen bevorderen.
Doel
Doel is om de burger zo regulier mogelijk te laten participeren, en ook om het contact met
het werkzame leven niet te verliezen als een doorstroom naar (beschut, gesubsidieerd of
regulier) loonvormend werk op termijn niet uitgesloten wordt geacht. De gemeenten willen
burgers immers zoveel mogelijk stimuleren tot zelfstandigheid om de eigen problemen
zelf en samen met anderen op te lossen. Ook binnen de participatiedoelstellingen is het
streven om zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers te bevorderen, ook en met name
in relatie tot de lokale samenleving.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen die naar de inschatting van de gemeente een
loonwaarde hebben van minder dan circa 30% van het minimumloon. Deze groep
kenmerkt zich in de regel door sterke behoefte aan structuur, ritme en deelname aan de
maatschappij. Er bestaat de behoefte om hen een georganiseerde plaats binnen de
samenleving te bieden. Versterking van het eigen netwerk en eigen kracht staan centraal.
Activiteiten
Het bieden van een georganiseerde plek binnen de samenleving ter bevordering van de
zelfredzaamheid en eigen kracht van de burger. Dit kan zowel binnen het eigen beheer
van de aanbieder plaatsvinden als, bij voorkeur, extern (bij een werkgever / lokale
organisatie / lokaal initiatief / huis van de wijk) middels persoonlijke begeleiding
(participatiecoach als regisseur). Bij dagbesteding en participatie is geen sprake van
loonvormende arbeid maar de activiteiten lijken wel op werk en kunnen ook in samenhang
met vormen van (beschut of begeleid) werk worden georganiseerd. Bij arbeidsmatige
dagbesteding is mogelijk sprake van een geringe loonwaarde en kunnen opbrengsten
gegenereerd en verrekend worden met het tarief.
Begeleiding door de professional
Voor participatie / arbeidsmatige dagbesteding betekent dit voor aanbieders dat zij samen
met de betrokken burger (en diens netwerk) gericht zijn op het lerenderwijs en
werkenderweg groeien naar een zo stabiel, duurzaam en ruim mogelijke
maatschappelijke participatie.
Waar mogelijk wordt kortdurende hulp ingezet, bij meer langdurige inzet wordt te allen
tijde actief onderzocht in hoeverre begeleiding ook met andere dan met behulp van
speciaal daarvoor betaalde beroepskrachten kan worden georganiseerd.
Raakvlak van participatie en maatschappelijke ondersteuning
Het door de aanbieder aangeboden product kan door de gemeente zowel ingezet w orden
als instrument in de Participatiewet, als in de vorm van een instrument in de Wet
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maatschappelijke ondersteuning. In dat laatste geval kan de gemeente van de burger een
eigen bijdrage vragen.
Overzicht producten en vaste tarieven
Maatwerk op basis van een uurtarief, waarbij de gemeente in het concrete geval het
aantal uren en de duur van een individuele begeleiding of coaching met de aanbieder
afstemt. Begeleiding kan plaatsvinden in een reeds voorhanden setting of kan bestaan uit
het samen met de burger zoeken naar een nieuwe/andere passende setting.
Participatie
Naam product
Participatie mbo-niveau*
Participatie hbo-niveau*
Participatie wo-niveau*
* opleidingsniveau dienstverlener

Productcategorie
LN6
LN6
LN6

MGR-code

Eenheid

Tarief

LN035
LN036
LN037

Uur
Uur
Uur

€ 50,40
€ 75,60
€ 95,40

Arbeidsmatige dagbesteding
ProductMGR-code
Eenheid Tarief
categorie
Arbeidsmatige dagbesteding
LN6
LN034
Uur
€ 12,00
Eventuele opbrengsten van de arbeidsmatige dagbesteding dienen te worden verrekend
met het tarief.
Naam product

Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de
producten en tarieven waarop u een aanmelding kunt doen.
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Perceel 2. Re-integratie
Re-integratie is erop gericht de betreffende burger optimaal te (gaan) laten deelnemen
aan het (betaalde) arbeidsproces.
Doel
De gemeenten willen burgers zoveel mogelijk stimuleren om de eigen problemen zelf en
samen met anderen op te lossen. Ook binnen de re-integratiedoelstellingen is het streven
om zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers te bevorderen, ook en vooral in relatie tot
de lokale samenleving.
Doelgroep
De doelgroep die een re-integratietraject gaat volgen kenmerkt zich in het groeivermogen
en de mogelijkheid zich te ontwikkelen/ontplooien. Er wordt gewerkt aan de leerdoelen
om zo regulier mogelijk te gaan deelnemen op de arbeidsmarkt. De doelgroep heeft dus
groeipotentie nodig of bevindt zich kort tegen de arbeidsmarkt aan (afstand tot de
arbeidsmarkt: redelijk tot goed bemiddelbaar naar werk).
Activiteiten
Voor re-integratie betekent dit voor aanbieders dat zij niet alleen inzetten op versterking
van de professionele en werknemersvaardigheden van de betreffende burger, maar ook
op versterking en benutting van het professionele en maatschappelijke netwerk. De
arbeidsmarkt zien we niet alleen lokaal maar tenminste regionaal en waar mogelijk
euregionaal.
Begeleiding door de professional
Waar mogelijk wordt kortdurende hulp ingezet, bij meer langdurige inzet wordt te allen
tijde actief onderzocht in hoeverre begeleiding ook met anderen dan met behulp van
speciaal daarvoor betaalde beroepskrachten kan worden georganiseerd.
Aanvullende informatie
Belangrijk onderdeel van het re-integratietraject is dat het zich kenmerkt door een
duidelijk doel vooraf en een te behalen eindresultaat. Er zit een kop en een staart aan het
traject.
Overzicht producten en vaste tarieven
Er wordt maatwerk gevraagd op basis van een uurtarief, waarbij de gemeente in het
concrete geval het aantal uren en de duur van de begeleiding of coaching met de
aanbieder afstemt.
Naam product
Re-integratie mbo-niveau*
Re-integratie hbo-niveau*
Re-integratie wo-niveau*
* opleidingsniveau dienstverlener

Productcategorie
LN6
LN6
LN6
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MGR-code

Eenheid

Tarief

LN031
LN032
LN033

Uur
Uur
Uur

€ 50,40
€ 75,60
€ 95,40
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Op de laatste bladzijde van deze beschrijving is een totaaloverzicht opgenomen van de
producten en tarieven waarop u een aanmelding kunt doen.
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Overzicht producten en tarieven
Uw aanmelding kunt u invullen in het Overzicht producten en tarieven, dat beschikbaar is
gesteld in Negometrix.
Perceel 1. Participatie & Arbeidsmatige dagbesteding
Naam product
Participatie
mbo-niveau*
Participatie hboniveau*
Participatie woniveau*
Arbeidsmatige
dagbesteding

Productcategorie

MGRcode

Eenheid

Tarief

LN6

LN035

Uur

€ 50,40

LN6

LN036

Uur

€ 75,60

LN6

LN037

Uur

€ 95,40

LN6

LN034

Uur

€ 12,00

Productcategorie

MGRcode

Eenheid

LN6

LN031

Uur

€ 50,40

LN6

LN032

Uur

€ 75,60

LN6

LN033

Uur

€ 95,40

Perceel 2. Re-integratie
Naam product
Re-integratie
mbo-niveau*
Re-integratie
hbo-niveau*
Re-integratie
wo-niveau*

Tarief

* opleidingsniveau dienstverlener
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