
 

Introductie in de 

Participatiewet 
 

Inleiding 
Het doel van de Participatiewet is dat meer mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden, 

dat iedereen kan meedoen en het liefst in een 

reguliere baan. Daarnaast is de wet ook bedoeld als 

sociaal vangnet. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere 

Nederlander recht heeft op een bestaansniveau op 

sociaal minimum. Maar heb je zomaar recht op een 

bijstandsuitkering? Na het volgen van de 

Introductiecursus in de Participatiewet ken je de basis 

van deze wet. 

 

Doelgroep 
De cursus is met name bedoeld voor medewerkers 

binnen het sociaal domein die zijdelings met de 

Participatiewet te maken hebben en daar dus van op 

de hoogte moeten zijn. Bijvoorbeeld wijkteams, 

schuldhulpverleners en uitvoerders van de Wmo en 

Jeugdwet. 
 

Leervorm 
De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op 

locatie en/of online wordt aangeboden. Een online 

groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. 

Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, 

waar aandacht is voor interactie en kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
• Het ontstaan en de achtergrond van de 

Participatiewet;  

• De doelstellingen en de uitgangspunten van de 

Participatiewet; 

• De doelgroep van de Participatiewet; 

• Welke voorzieningen vallen onder de 

Participatiewet; 

• Toegang tot de bijstand en uitsluitingsgronden; 

• De verplichtingen en sancties; 

• De route van aanvraag tot afhandeling;  

• De overlap naar andere domeinen. 

 

 

 

Resultaat 
Na het volgen van deze introductiecursus ben je 

bekend met de kaders en de achtergronden van de 

Participatiewet en welke positie deze inneemt binnen 

het sociaal domein. Daarnaast heb je een goed beeld 

van de (on)mogelijkheden binnen de Participatiewet. 

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de 

cursusdag hebt bijgewoond. 
 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


