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Projectvoorstel participatieplekken 
Let op: bij locaties in verschillende gemeenten: per gemeente een apart projectvoorstel. 

   

A. Algemene gegevens  
 

Datum  

Naam organisatie  

Adres/postcode/plaats organisatie  

Website organisatie  

Rekeningnummer organisatie  

Naam en functie contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

 

B. Informat ie  organisat ie  
 

Kernach t ige beschr i j v ing van uw or gan isa t ie  ( doe ls t e l l ing ,  ker n taken)  

Beschrijving: 

 

I s  uw o rgan isa t ie  erkend  a ls  lee rbedr i j f  op  

m bo-1 n iveau?  

□ Ja  □ Nee 

Heef t  de  o rgan isa t ie  een commerc iee l  

doe l?  

□ Ja  □ Nee 

Toelichting: 

 

 

 

C. Informat ie  par t icipat ieproject  
 

Hoe hebt u georganiseerd dat deelnemers aan het participatieproject additionele activiteiten 

verrichten? 

Antwoord: 
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Is er sprake van verdringing van een reguliere 

werkplek door het inzetten van deelnemers aan 

het participatieproject? 

□ Ja  □ Nee 

Toelichting: 

 

 

Heeft het participatieproject een commercieel 

doel? 
□ Ja □ Nee 

Toelichting: 

 

 

 

D. Informat ie  par t icipat iep lekken  
 

Z i jn  de  par t ic ipa t iep lekken  ger i ch t  op 

m aatschappe l i j ke  pa r t i c ipat ie? 
□ Ja  □ Nee 

Toe l i ch t ing :  

 

 

Welke activiteiten worden aangeboden? Kortom: wat gaan deelnemers doen? 

Antwoord: 

 

 

Op  we lke  loca t ie( s)  wor dt /wor den  ac t iv i t e i t en  aangeboden?  

Antwoord: 

 

 

Hoe z ie t  de  bege le id ing op  de par t ic ipa t iep lekken eru i t?  Heef t  de bege le id ing  

spec i f i eke  deskund ighe id?  

Antwoor d:  

 

 

Hoevee l  uren per  week  per  dee lnemer  wor den de  par t ic ipat iep lekken  

aangeboden?  ( eventuee l  een m ax imaa l  en  m in im aa l  aanta l  uren)  

An twoor d:  
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Ti j dvak  aanvraag (m ax .  to t  31- 12-2016 )  Begindatum: 

 

Einddatum: 

Toelichting: 

 

 

Totaal aantal begrote participatieplekken: 

Waarvan: 

Trede 1 ….. x  € 3.500 = €  

Trede 2 ….. x € 2.500  = € 

Trede 3 ….. x € 1.500  = € 

Trede 4 ….. x € 700  = € 

   

Totaal begrote kosten: €     

 

 Eventuele opmerkingen/bijzonderheden 

  

 

 

 

 

G. Handtekening 

  

Datum: 

 

Naam: 

 

Functie: 

Handtekening: 
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Bijlage: Toelichting op de treden 

 

Trede 1: geïsoleerd 

Voor deelnemers die intensieve begeleiding nodig hebben in het kunnen participeren. 

Bijvoorbeeld burgers die zeer eenzaam zijn, geïsoleerd leven, zeer weinig tot geen 

contacten buitenshuis hebben en/of een zeer grote begeleidingsbehoefte hebben 

(bijv. door agressie, psychiatrische ziektebeelden of zeer problematische 

thuissituatie). Hierbij is veelal ook veel overleg nodig met andere professionals om de 

deelnemer heen om de plaatsing te doen slagen. Deze trede ligt qua 

begeleidingsbehoefte het dichtst bij dagbesteding. 

Voorbeelden van activiteiten van de kandidaat: 

• zéér beperkt contacten buiten de deur; 

• mantelzorg voor huisgenoten; 

• alleen actieve contacten via Internet/e-mail; 

• dakloos zonder contacten met niet-daklozen behalve hulpverleners. 

  

Trede 2: Sociale contacten buitenshuis 

Voor deelnemers die begeleiding nodig hebben om deel te kunnen nemen aan 

geboden activiteiten, zeker in de eerste maanden (dit is de ‘gemiddelde deelnemer’ in 

het participatieproject).  

Voorbeelden van activiteiten van de kandidaat: 

• zo nu en dan mensen ontmoeten zoals buren, buurtbewoners en ouders van 

vriendjes van kinderen; 

• individuele sporten zoals sportschool. 

 

Trede 3: Deelname aan georganiseerde activiteiten 

Voor deelnemers die al wat verder zijn in hun ontwikkeling en/of nog net niet in staat 

zijn om vrijwilligerswerk  te verrichten of te behouden zonder begeleiding. Zij  hebben 

relatief beperkte begeleiding nodig. Doorstroom naar (vrijwilligers)werk vindt vnl. 

plaats vanuit deze trede. 

Voorbeelden van activiteiten van de kandidaat: 

• neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar minder dan 1x per 

week; 

• is lid van een vereniging (regelmatig een activiteit volgen waarbij je in contact 

komt met andere mensen); 

• regelmatig kerk-/moskeebezoek (minimaal 1 x per week); 

• onderneemt af en toe activiteiten buiten de deur, zoals bezoek aan vrienden, 

bioscoopbezoek, museumbezoek, etc. 

 

Trede 4: Participatieplek gecombineerd met Entree-opleiding 

Deze trede is bedoeld voor deelnemers die een Entree opleiding volgen. Let op: 

naast de vergoeding vanuit de participatieplek (boekengeld, etc.) komt de 

praktijkleerplaats in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 2.700 per 

student/leerwerkplaats per studiejaar vanuit de Subsidieregeling praktijkleren. Dit is 

ter compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. 

 


