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Kennis te nemen van 
De pilot impulsregeling parttime werken van Laborijn. 
 
Context 
De gemeente Doetinchem hecht eraan dat meer mensen mee kunnen doen in de 
samenleving. Zij mogen hun talenten inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Dit kan 
door aan het werk te gaan of op een andere manier te participeren en een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. Aan deze maatschappelijke opgave uit de 
coalitieagenda wordt onder meer vorm gegeven door de uitvoering van de 
Participatiewet. In de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat de Participatiewet en 
de Wet sociale werkvoorziening door Laborijn wordt uitgevoerd. Kerntaak van Laborijn is 
om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te 
ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarbij wordt fors ingezet op het 
faciliteren van de ontwikkeling bij de klanten. In de opdracht aan Laborijn is aangegeven 
dat niet enkel het realiseren van volledige uitstroom uit Participatiewet daarbij centraal 
staat. Ook het faciliteren van de ontwikkeling van inwoners is van belang. Het 
aantoonbaar zetten van tussenstappen zijn ook resultaten. Deze pilot impulsregeling 
parttime werken is een middel om parttime werken van inwoners met een uitkering te 
stimuleren en te bevorderen. De drempels om parttime te werken worden zoveel als 
(wettelijk) mogelijk weggenomen. 
 
Kernboodschap 
Door het verrichten van parttime werk worden actuele werknemersvaardigheden 
verhoogd en worden de kansen en de geschiktheid voor verdere ontwikkelstappen (of 
uitbreiding van uren tot volledige uitstroom) vergroot. Parttime werk is in dat verband 
ook te zien als een goede en effectieve re-integratievoorziening. Inwoners die parttime 
werken zijn via die arbeid maatschappelijk actief. Parttime werken levert de voordelen die 
het hebben van werk heeft op de kwaliteit van leven. Werk heeft positieve effecten op 
het zelfvertrouwen, de persoonlijke ontwikkeling, het hebben van sociale contacten, 
dragen van verantwoordelijkheid en meer in het algemeen het verbeteren van 
welbevinden en ervaren zingeving. 
 
Met deze regeling wordt het parttime werken voor inwoners aantrekkelijker. De regeling 
bevat een financiële impuls voor inwoners door het verruimen van de regels om te kunnen 
bijverdienen. Inwoners houden hierdoor meer inkomsten over.  
De door onze inwoner verdiende inkomsten met parttime werk worden (net als nu het 
geval is) gekort op de uitkering. De uitkering is immers aanvullend op eigen inkomsten. 
Vervolgens wordt een premie toegekend (om het parttime werk te ondersteunen en 
lonend te maken) ter hoogte van 50% van de inkomsten, gemaximeerd op € 200 per 
maand (bijna maximum conform artikel 31 Participatiewet). Deze 50% aan premie wordt 
toegekend (als het ware gespaard) maar nog niet direct uitbetaald. De premie wordt 
gereserveerd en tweemaal per jaar, in juni en half december uitbetaald (een maandelijkse 
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uitbetaling is wettelijk niet geoorloofd). Het ontvangen van de premie is daarbij niet van 
invloed op de hoogte van de belastingtoeslagen.  
Ook wordt de administratieve belasting voor de inwoner beperkt, door middel van een 
eenvoudige online omgeving en een helpdesk voor inhoudelijke vragen.  
Als gevolg van deze inzet is de verwachting dat het percentage parttime werkenden 
vanuit de Participatiewet stijgt naar van 7% naar 12%. Vooral inwoners waarbij er op dit 
moment nog geen perspectief bestaat op volledige uitstroom, wordt hiermee een extra 
perspectief geboden.  
 
In verschillende gemeenten is al ervaring opgedaan met een soortgelijke regeling. Vaak 
was het een uitkomst van de experimenten rond de Participatiewet die in de afgelopen 
jaren zijn uitgevoerd. De ervaringen zijn verschillend. Het college van Den Bosch geeft aan 
dat de beoogde doelstelling niet behaald is, terwijl het college van Amsterdam en 
Groningen juist spreken van goede resultaten. Ook in Wageningen en Rotterdam wordt 
een soortgelijke regeling toegepast. Deze gemeenten besteden in de onderbouwing 
aandacht aan eerdere goede resultaten. Divosa besteedt al langer aandacht aan het 
bevorderen van parttime werk in de bijstand en benadrukt daarbij met factsheets de 
positieve effecten op (arbeids)participatie.  
 
De Participatiewet-uitkering wordt bekostigd vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde 
BUIG-middelen. Indien een inwoner parttime inkomsten heeft, levert dit een besparing op 
van de BUIG-uitgaven. Bij de invoering van de pilot komen alle huidige inwoners die 
vanuit de Participatiewet parttime werken in aanmerking voor het premiestelsel. 
Dit levert bij de start een besparingsverlies op de BUIG op. De verstrekking van de premies 
doet een beroep op deze middelen. Gezien de doelstelling en de verwachting dat meer 
inwoners (meer) parttime inkomsten zullen verwerven leidt dit op termijn tot een 
toename van de inkomstenkortingen en volledig vervallen van het besparingsverlies op de 
BUIG. Het financieel effect op de BUIG wordt gedurende de pilot periode als nihil geschat. 
 
Vervolg 
De pilot gaat in maart van start en duurt in eerste instantie 2 jaar. Laborijn rapporteert 
financieel en inhoudelijk over de voortgang van de pilot in haar reguliere 
kwartaalrapportages. 
 
Bijlage 
Plan van aanpak Pilot impulsregeling parttime werken. 
 


