
Participatie en participatiebanen 
De werkzaamheden van sociaalwerkorganisaties voor 

cliënten vallen onder maatschappelijke participatie. 

Participatie houdt dan in: actief meedoen aan de 

samenleving. Mensen die onder deze noemer vallen, 

hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

en zijn vaak lang werkloos.

Een participatiebaan is een tijdelijke baan voor 

mensen die niet meteen bij een gewone werkgever 

een baan kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat ze 

meer begeleiding nodig hebben, ze nog nooit of lang 

niet meer gewerkt hebben of omdat ze moeilijk werk 

kunnen vinden of behouden door een ziekte of 

handicap.

Onderzoek participatiebanen
Het onderzoek Participatiebanen in sociaal werk  

is een vervolg op het onderzoek ‘Participatiebanen’ 

uit 2019 naar de mate waarin er participatiebanen in 

sociaal werk werden gerealiseerd. Het bleek dat 

sociaalwerkorganisaties zelf nog weinig participatie

banen ontwikkelden, maar wel een cruciale rol 

spelen bij het begeleiden van cliënten bij een opstap 

naar participatie of werk. In dit vervolgonderzoek is 

gekeken naar de knelpunten die organisaties ervaren 

bij de realisatie van participatiebanen. 

Participatiebanen 
in sociaal werk: 
meer kansen

Het doel van sociaalwerk
organisaties is het bevorderen 
van participeren in de samen
leving in brede zin en dat gaat 
verder dan de Participatiewet.

Hoe geven organisaties in sociaal werk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen hun eigen 
organisatie? Waar lopen ze tegenaan en welke kansen zien ze? Het onderzoek ‘Participatiebanen in sociaal 
werk’ geeft hier antwoord op. Deze verdieping is een vervolg op een eerder onderzoek dat is uitgevoerd op 
verzoek van de cao-tafel Sociaal Werk.

In het onderzoek ‘Participatiebanen in sociaal werk’ bevragen 

we de praktijk. Zes organisaties deden mee: Servicepunt  

& TympaanDe Baat, De Tussenvoorziening, Impuls, Versa, 

WerkPro en ContourdeTwern. 

Vernieuwende participatieprojecten
De geïnterviewde organisaties hebben speciale en  

vernieuwende participatieprojecten ontwikkeld, zoals het 

modern en innovatief jongerenwerk van ContourdeTwern  

en de werkbedrijven van WerkPro. Bijna alle organisaties 

hebben mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 

en willen meer werkplekken in de eigen organisatie creëren, 

maar het lukt hun niet echt. De Tussenvoorziening onder

scheidt zich door ieder jaar drie mensen uit de doelgroep 

een mboopleiding sociaal werk voor ervaringsdeskundigen 

te laten doen, zodat ze door kunnen stromen naar een 

dienstverband.

Knelpunten 
De organisaties noemen knelpunten waardoor het moeilijk 

voor hen is om meer participatiebanen te realiseren:

•	 	Door	het	specifieke	karakter	en	de	kleine	omvang	van	

organisaties in sociaal werk is er een beperkt aantal 

werkplekken beschikbaar.

•  De doelgroep is erg divers. Vaak kunnen mensen met  

een afstand tot de arbeidsmarkt niet alle stappen op de 
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Meer informatie
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Conclusie: maak participatie zichtbaar

Organisaties in sociaal werk zijn zeer deskundig op het gebied van 

participatie, hun werk heeft veel impact en daarom is het mooi dat 

ze	zich	hierop	goed	kunnen	profileren.	Organisaties	buiten	sociaal	

werk kunnen gebruikmaken van deze expertise, sociaalwerk

organisaties zijn daarom een sterke partner in het realiseren van 

participatiebanen. Netwerkorganisaties kunnen hun leden hierop 

attenderen om zo gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van 

participatiebanen. Op deze manier worden sociaalwerkorganisaties 

in hun kracht gezet bij het creëren van participatiebanen.

participatieladder zetten om te worden begeleid naar 

betaald werk of een participatiebaan. Terwijl er vanuit 

participatieperspectief wel grote stappen worden gemaakt.

•	 	Door	ontoereikende	gemeentelijke	financiering	zijn	

werkzaamheden van professionals overgenomen door 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn goud waard voor de 

organisaties. Terwijl die werkzaamheden juist ook geschikt 

zijn voor een participatiebaan. 

Verbeterkansen
De organisaties zien verbeterkansen om meer mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen:

•  De sector sociaal werk is specialist in participatie en 

ontwikkeling van cliënten. Het gaat dan om stappen die 

niet vanzelfsprekend leiden tot betaalde arbeid, maar die 

wel veel impact hebben. Organisaties kunnen binnen de 

sector, maar ook daarbuiten kennis uitwisselen, advies 

geven en samenwerken in landelijke of regionale  

netwerken.

•  Verbreding van de doelgroep van de Participatiewet, 

zodat organisaties rekening kunnen houden met de 

mogelijkheden van mensen met afstand tot de arbeids

markt en meer ruimte hebben om hun eigen initiatieven  

te ontwikkelen.
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