
 Product-/Trajectbeschrijving versie 1.0 30 september 2020 (naar HHM) 

Nr Onderdeel  

1 Domein Participatiewet 

2 Segment Begeleiding individueel 

3 Naam product/traject Individuele arbeidsmatige toeleiding 

4 Productcode Niet van toepassing 

5 Tarief Nvt voor nu 

6 Eenheid Uur 

7 Product-/trajectbeschrijving 

8 Doelgroep De doelgroep die een individueel begeleidingstraject 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). 

9 Problematiek/Cliëntvraag De ondersteuningsvraag van de deelnemer kan zeer divers zijn. 

Deze zal met name gericht zijn op het verkleinen van de afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

10 (Hulp)inhoud (activiteiten 

/behandeling) en kenmerken 

(Scope) 

Voor individuele arbeidsmatige toeleiding betekent dit voor 

aanbieders dat zij niet alleen inzetten op versterking van de 

professionele en werknemersvaardigheden van de betreffende 

deelnemer, 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. 

11 Vastgesteld 

einddoel/resultaat (SMART) 

De groei van de deelnemer moet meetbaar zijn. De 

opdrachtgever en opdrachtnemer stemmen vooraf met elkaar af 

wat het beginpunt is van het traject en welk einddoel moet 

worden behaald. Dit is een individueel resultaat op klantniveau. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de participatielader. Vooraf 

staat een persoon op trede x en binnen een afgesproken termijn 

moet het doel trede y zijn. De casusregisseur koopt een traject in 

voor een aantal uren per week/maand/periode waarin het doel 

behaald moet zijn binnen een bepaalde termijn. Financiering op 

basis van no-cure less-pay. 

12 KPI’s incl. norm (o.m. het 

MKBA model)(KSF) 

KPI’s:  

1. Dit zijn het aantal geregistreerde voortgangsrapportages 

van de opdrachtverlenende casusregisseur (waarin per 

jaar telkens de voor dat jaar gestelde doelen worden 

gescoord),  
2. doelrealisatie: 95% is conform afgesproken einddoel 

gerealiseerd per jaar 

3. het aantal doorplaatsingen (75%), het aantal 

terugplaatsingen (25%),  

4. klanttevredenheid van de betrokken ondernemers (9),  

5. klanttevredenheid van de deelnemers (9) en  

6. klanttevredenheid van de coaches (9).   

  



MKBA: Door middel van een regionaal gevalideerd MKBA 

komen we tot een meer integrale afweging bij het inzetten van 

een traject. Dit moet nog regionaal opgepakt worden.  

13 Wat is inclusief?  Ons voorstel zou zijn 1 integraal tarief per niveau (MBO+ en 

HBO), dus inclusief:  

• Directe cliëntcontacttijd  

• Indirect cliëntgebonden tijd  

•  

14 Wat is exclusief?  • Niet-cliëntgebonden tijd   

• de kosten die de cliënt zelf maakt in relatie tot zijn 

werkplek: denk aan reiskosten, werkschoenen en 

dergelijke. 

15 Gevraagde expertise: mix 

van opleidingsniveaus van 

benodigde medewerkers  

Deskundig op mbo+ of hbo-niveau op het gebied van 

(job)coaching van deelnemers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.. Verhouding mbo+/hbo = 40%/60% 

16 Intensiteit inzet (uren per 

tijdseenheid) medewerkers 

Er wordt ingezet op basis van een vooraf gesteld aantal uren 

over een afgesproken periode. De casusregisseur stemt dit 

vooraf af met de aanbieder. 

17 Gemiddelde doorlooptijd van 

het traject 

Doorlooptijd van het traject is variabel. De aanbieder bepaalt in 

overleg met de casusregisseur de doorlooptijd van het 

ingekochte traject. 

18 Productspecifieke 

kwaliteitseisen, incl. 

specifieke registraties 

Geen specifieke certificeringen, echter worden onderstaande 

specificaties gevraagd:   

• Kennis van en ervaring met lokale/(sub)regionale 

arbeidsmarkt en bedrijvigheid.  

• Coachen in de werksfeer van deelnemers en vrijwilligers 

(werkbegeleiders). In de coaching van 

de deelnemers wordt enige accuraatheid en flexibiliteit 

verwacht, het is te verwachten dat de deelnemer ook 

andersoortige vragen stelt in de werkomgeving.  

• Verantwoordelijk voor intake van nieuwe deelnemers en de 

match tussen deelnemers en passende werkzaamheden.   

• Matchen van vrijwilligers met deelnemers.   

• Inzetten van expertise en ervaring vanuit de 

moederorganisatie en uitwisselen van kennis en ervaring 

binnen het team van begeleiders.   

• Faciliteren van deelnemers en partijen die werkzaamheden 

aanbieden.   

• Inventariseren van werkzaamheden en werkplekken.  

• Opstellen ontwikkelplan deelnemers en doorontwikkeling 

bewaken/bijsturen.   

19 Tijdsvenster dienstverlening Tijdsvenster werkdagen tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Tevens 

afhankelijk van de aangeboden diensten. 

20 Extra vragen t.b.v. 

groepsverblijfsvorm/logeren 

Niet van toepassing. 

21 Omrekenfactor naar plekken 

(indien van toepassing) 

Niet van toepassing. 



22 Noodzakelijke 

herzieningsbandbreedte v/h 

eindresultaat 

Niet van toepassing 

23 Aanvullende info NB: wij zien de resultaatfinanciering van de trajecten als een 

individuele afrekening. Prima om dat op basis van no cure less 

pay te doen maar dan op individueel casusniveau. Niet op 

aanbiederniveau (KPI). 

 


