
Samenhangend aanbod 
met participatiewiel

Veel betrokkenen, weinig overzicht
Participatiebeleid is de verantwoordelijkheid van 

verschillende afdelingen binnen een gemeente en valt vaak 

onder meerdere wethouders. Zo koopt de afdeling Sociale 

zaken individuele trajecten in gericht op betaald werk. 

De afdeling Welzijn of Maatschappelijke ontwikkeling 

subsidieert organisaties die het Wmo-beleid uitvoeren. En 

de afdelingen Wijkzaken en Onderwijs voeren beleid uit 

gericht op participatiebevordering. Vaak is het beleid van 

de verschillende afdelingen gericht op dezelfde groepen 

burgers. 

Interessant voor gemeenten
Het participatiewiel helpt u om helderheid te scheppen 

in dit complexe veld. Daarbij staat de (kwetsbare) burger 

centraal. Gebruik van het wiel bevordert een integrale en 

vraaggerichte benadering. Gemeenten kunnen het wiel voor 

verschillende doeleinden gebruiken, zoals:

* de ontwikkeling van visie en beleid;

* het ordenen van aanbod en organiseren van samenwerking;

* het bieden van maatwerk aan cliënten. 

Hoe werkt het participatiewiel?
De burger vormt de kern van het participatiewiel. Om de 

burger heen staan in de binnenste, rode cirkel de zes doelen 

waarop de activering of participatiebevordering zich richt. 

Het idee hierachter is dat alle doelgebieden voor iedere 

burger belangrijk zijn. Kwetsbare mensen hebben over 

het algemeen tijdelijk of permanent steun nodig bij het 

realiseren van één of meer van die doelen. De ondersteuning 

kan bestaan uit een combinatie van coaching of begeleiding, 

het (mee)doen aan activiteiten en vaardighedentrainingen. 

Dit staat benoemd in de middelste, groene cirkel van het 

wiel. In de buitenste, blauwe cirkel staan de verschillende 

wettelijke kaders waarmee activiteiten, ondersteuning en 

trainingen gefinancierd worden. 

De zes elementen van het participatiewiel

* Bij zorg of hulpverlening gericht op zelfstandig functioneren 

gaat het om de ondersteuning en motivering bij de 

basiszorg voor de persoon zelf. Denk aan: persoonlijke 

verzorging, huishoudelijke taken, financiële en 

administratieve taken, wonen. 

Het participatiewiel is een instrument voor participatiebevordering, speciaal gemaakt 

voor beleidsmakers en activeerders. Het wiel helpt om een compleet en passend aanbod 

te creëren in uw gemeente. Handig: het wiel laat in één keer de samenhang zien tussen 

de verschillende beleidsgebieden. Dat is de kracht van het participatiewiel.
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* Bij activering gericht op sociale contacten gaat het om het in 

contact brengen van kwetsbare mensen met andere mensen 

of hen te helpen bestaande contacten te intensiveren. 

* Bij activering gericht op maatschappelijke participatie gaat 

het om de deelname aan activiteiten buiten het eigen huis 

en buiten de eigen sociale kring. 

* Bij activering gericht op maatschappelijk bijdragen gaat het 

om activiteiten waarbij de betrokkene een actieve bijdrage 

levert aan de maatschappij of zich daarop toerust. 

* Bij het opdoen van vaardigheden draait het om het gericht 

vergroten van de competenties door stages, cursussen en 

opleidingen. 

* Bij eigen inkomen worden mensen toegeleid naar betaalde 

of gesubsidieerde banen. 

Aan de slag
Idealiter vult u het participatiewiel gemeentebreed in. 

Zo kunt u zien waar u het lokale beleid gericht op de 

participatie van kwetsbare burgers kunt versterken. U kunt 

het wiel ook voor uw eigen beleidsterrein invullen. Dit 

kan voor collega’s binnen de gemeente inzicht bieden in 

mogelijke verbindingen. Of vul het wiel in met uitvoerende 

organisaties en krijg zicht op overlap en hiaten in de 

activiteiten op uw beleidsterrein!

Meer weten?
Meer informatie over het participatiewiel kunt u vinden op 

www.movisie.nl. Hier vindt u ook een handreiking voor 

gemeenten. Wilt u meer weten of doorpraten over de 

mogelijkheden die het participatiewiel biedt in uw werk, 

neem dan contact op met Marjoke Verschelling  

(030 789 22 42, m.verschelling@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.


