
 

 

Attentiepunten voor onderzoek gericht op experimenten op grond 

van de Participatiewet 

Publicaties 1 maart 2017 
Op 1 maart 2017 zijn de tijdelijke AMvB en Tijdelijke Regeling Experimenten Participatiewet 

gepubliceerd. SZW adviseert gemeenten om bij het opstellen te controleren dat de aanvraag in 
overeenstemming is met deze publicaties. Tijdens de bijeenkomst op 14 maart 2017 zijn de 
inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de conceptversies kort toegelicht. Er zijn echter ook 
redactionele wijzigingen aangebracht, om onduidelijkheden te vermijden. Deze zijn niet in de 
bijeenkomst toegelicht. Controleer dus altijd of een verzoek voldoet aan de regelgeving uit de 
definitieve AMvB en Tijdelijke Regeling. 

Procedurele vereisten 

Bij de procedurele beoordeling van de verzoeken zijn de bovengenoemde AMvB en de Tijdelijke 
Regeling leidend. Binnen de kaders van de AMvB en de Tijdelijke Regeling beschikken gemeenten 
over veel ruimte om hun experiment zelfstandig vorm te geven en uit te voeren. Om verschillen in 
interpretatie over ‘de kaders’ in de toekomst te voorkomen, wordt bij deze een nadere duiding 
gegeven over de intensiveringsgroep  die in  artikel 5, eerste lid, onder b, van de AMvB wordt 

genoemd: 

 
‘de voorziening voor een intensiveringsgroep in een tijdelijke intensivering van de arbeids- en re-
integratieverplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, gedurende de 
experimenteerperiode, wat betekent ten minste een verdubbeling van het aantal fysieke contact-
momenten en verplichtingen’. 
 
Gemeenten dienen in hun experimenteerverzoek op te nemen dat er bij de intensiveringsgroep een 

verdubbeling van het aantal fysieke contactmomenten plaatsvindt ten opzichte van de controle 
groep, door dit te kwantificeren. De bepaling dat voor de intensiveringsgroep ook sprake moet zijn 
van een verdubbeling van de verplichtingen, kan naar de opvatting van SZW zo worden begrepen 
dat de voor de betrokkene gewenste verplichtingen standaard aan de orde komen tijdens de 
contactmomenten en dat het college, indien dat naar zijn oordeel nodig is, die verplichtingen 
verder intensiveert. Uit het verzoek moet blijken dat het college de verplichtingen handhaaft 
volgens de reguliere aanpak. 

 
Opletpunten wetenschappelijk beoordelingskader 

Op basis van de eerst binnengekomen verzoeken heeft ZonMw een aantal opletpunten voor 
experimenteervoorstellen geformuleerd, die helpen bij het interpreteren van het 
beoordelingskader. De opletpunten zijn te vinden in de memo ‘Wetenschappelijke criteria ZonMw 
bij beoordeling onderzoeksvoorstellen experimenten Pwet’. U wordt geadviseerd deze punten goed 

door te nemen en een experimenteervoorstel indien nodig aan te scherpen, voordat deze wordt 
ingediend. 
 
Mogelijkheden voor financiering uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Er bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om voor financiering van hun onderzoek in het kader 
van de Tijdelijke Regeling Experimenten Participatiewet een beroep te doen op de regeling ESF 
SITS (Sociale Innovatie Transnationale Samenwerking), uitgevoerd door het Agentschap SZW. 

Deze regeling  financiert vanuit het Europees Sociaal Fonds projecten gericht op sociale innovatie 
op het terrein van actieve inclusie met een maximaal kostenbedrag van € 380.000 (waarvan 50% 
eigen cofinanciering, dus tot € 190.000 ESF-subsidie). In totaal is er nog ruim 2,6 miljoen euro 
beschikbaar (in theorie goed voor ongeveer 14 projecten). 

Er is sprake van een doorlopend aanvraagtijdvak ESF SITS en aanvragen worden beoordeeld op 

volgorde van binnenkomst, totdat het budget is benut. De 2,6 miljoen euro die nog beschikbaar 
zijn, zijn niet geoormerkt voor experimenten Participatiewet, dus er kunnen (en zullen naar 

verwachting) ook nog andere subsidieaanvragen worden ingediend op grond van deze regeling. Er 
is daarom geen garantie dat alle experimenteergemeenten voor ESF-financiering in aanmerking 
komen.  

Financiering in het kader van de regeling ESF SITS is alleen mogelijk voor experimenten 
Participatiewet waarvan de Minister heeft beoordeeld dat deze in overeenstemming zijn met de 
AMvB en de Tijdelijke Regeling. Bij een beroep op de regeling ESF SITS toetst het Agentschap SZW 

uiteraard de projecten nog aan de voorwaarden van deze regeling. Voor meer informatie over de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-69.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-10881.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2017/05/04/memo-wetenschappelijke-criteria


 

 

mogelijkheden voor financiering op basis van de regeling ESF SITS; zie de website van Agentschap 

SZW en de Subsidieregeling ESF SITS (zie hoofdstuk IV).  

Planning 

SZW is druk bezig met het beoordelen van verzoeken. Voor de initiatiefgemeenten wordt in juni 
een besluit verwacht. Overige gemeenten die al hebben ingediend kunnen uiterlijk in juli een 
besluit verwachten.  
 
Ruimte voor meer experimenten 
Inmiddels (medio mei 2017) heeft SZW 6 verzoeken ontvangen, die betrekking hebben op 7 
gemeenten en 3.500 deelnemers. Dit betekent dat er nog genoeg ruimte is voor meer verzoeken. 

Er is immers ruimte voor maximaal 25 gemeenten of 18.520 deelnemers. Mocht u nog van plan 
zijn een verzoek in te dienen, dan kunt rekening houden met bovenstaande informatie. SZW ziet 
graag nog meer experimenteerverzoeken tegemoet. Deze verzoeken en eventuele vragen kunt u 
indienen via experimentenpw@minszw.nl.  
 
 

https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/a/actieve-inclusie-esf-2014-2020-sociale-innovatie-en-transnationale-samenwerking
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035033/2016-12-30#Bijlage1
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