
Workshops 

Workshop 1: Rekenmodel voor een detacheringstarief 

Roel van den Bersselaar en Tarik Moudrous 

In deze workshop geven Roel en Tarik een inkijkje in het onderzoek van de afgelopen 

twee jaar. Daarbij gaan zij in op de achtergronden hoe te komen tot een rekenmodel en 

welke uitgangspunten daarbij gehanteerd zijn. Een belangrijk punt is hoe de werelden 

van de ‘traditionele bijstand’ en de Wsw integraal benaderd kunnen worden. Wat is 

daarvoor nodig en welke (ook strategische) keuzes zijn daarvoor relevant? Uiteindelijk 

gaan zij uitgebreid in op de (on)mogelijkheden van het rekenmodel. 

 

Workshop 2: Loonwaarde volgens de Participatiewet 

Raymond Laenen 

In deze workshop wordt uiteengezet wat de nieuwe loonwaarde systematiek volgens de 

Participatiewet wel meet en wat niet. Een korte terugblik toont politieke en inhoudelijke 

keuzes die de loonwaardemeting en daarmee de hoogte van de subsidie hebben 

beïnvloed. Op initiatief van staatssecretaris van Ark heeft een werkgroep in december 

2019 advies uitgebracht hoe de loonwaardemeting in Nederland verder te uniformeren. 

Medio januari 2021 zullen alle gevalideerde methoden volgens deze werkwijze de 

loonwaarde uniform vaststellen. We blikken vooruit wat dit betekent voor de praktijk van 

het maatschappelijk en duurzaam ondernemen.  

 

Workshop 3: Goede begeleiding, wat kost dat?  

Branko Hagen 

Voor een deel van de mensen uit de Participatiewet is goede begeleiding nodig of zelfs 

voorwaardelijk om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt. Hoeveel kost 

begeleiding die duurzame arbeidsparticipatie mogelijk maakt? Weet u het?   

In het Adlasz-project is een eerste zoektocht verricht naar wat goede begeleiding nu 

eigenlijk inhoudt en wat het kost. Onze zoektocht delen we graag met u via een 

workshop. Ook komt aan de orde hoe we die zoektocht kunnen vervolgen.   

 

Workshops 4: Meerwaarde van en voor mensen 

Marleen Janssen Groesbeek 

In de afgelopen jaren heeft het lectoraat Sustainable Finance and Accounting met meer 

dan 20 studenten onderzoek gedaan naar het meten van maatschappelijk rendement. De 

samenleving heeft baat bij investeren in mensen, ook die met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt. Hun economische meerwaarde wordt vaak onderschat. Hoe we dat beter 

kunnen doen en hoe aandacht aan het niet-financiële economische meerwaarde oplevert, 

laten we zien in de workshop. 


