
 

 
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt: 

● Wet werk en bijstand (Wwb); 
● de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); 
● en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 

Overheersend in deze samenvoeging is de Wet werk en bijstand. Er is nu één regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt, de Participatiewet 2015. Eén instantie, de gemeenten, voert de wet 
uit. De wet is onderdeel van de decentralisatie operatie (bevoegdheden terugleggen bij gemeenten) 
die het Kabinet Rutte II heeft ingezet. 
 

 
De e-learning Inleiding Participatiewet is bedoeld voor de mensen die kennis willen maken met de 
wet. Je hebt geen of beperkte kennis van deze wetgeving en wil jezelf hierin ontwikkelen.  

 
Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein. 
E-learning kent grote voordelen: 

+ Snel: je kunt direct starten; 
+ Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt; 
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd; 
+ Voordelig: je bespaart reiskosten; 
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken. 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. In de e-learning word je aan de hand 
van theorie en opdrachten meegenomen door de Participatiewet. 
 

 
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: 

● Geschiedenis 
● Arbeidsmarktregio’s 
● Doelstellingen en kenmerken Participatiewet 
● Doelgroep en rechten 
● Voorzieningen 
● Verplichtingen 
● Tegenprestaties 
● Route burger  

 



 

 
In deze e-learning werk je aan de volgende leerdoelen:  

● Je kan vertellen hoe de Participatiewet  is ontstaan en wat de achtergrond van deze wet is;  
● Je kan vertellen welke doelen er worden nagestreefd met de Participatiewet; 
● Je hebt een beeld van de doelgroep van de Participatiewet; 
● Je kan vertellen welke voorzieningen er onder deze Participatiewet vallen; 
● Je kan vertellen wat de werkwijze van de gemeenten zijn, van melding tot resultaat; 
● Je kan vertellen hoe de wet overlapt met andere wetgevingen in het sociaal domein. 

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

 
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 cursussen@bendergroep.nl. 
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