Waar sta ik nu op de Participatieladder?
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Op welke trede denk ik dat ik nu sta?
Op welke trede sta ik nu (met behulp van onderstaande vragen)?
Toelichting Participatieladder: wanneer kom je op welke trede?
1. Heb je minimaal 1x per week contacten met anderen buiten je woning? (geen huisgenoten,
familieleden of functionele contact zoals huisarts, fysiotherapeut, winkelpersoneel)
Denk aan elke week deelname aan activiteiten, sport, spel of clubje met anderen, koffie
drinken in een buurthuis, dagbesteding met activiteiten, volgen van taallessen of cursus samen
met anderen.
 Nee, alleen functionele contacten (winkelpersoneel, dokter) of af en toe = trede 1
 Ja, ga naar volgende vraag
2. Lever je een bijdrage aan anderen buiten je woning en doe je dat minimaal 1 x per week?
Denk aan een Activerend Werk naar of op trede 3, dagbesteding waarbij sprake is van een
bijdrage leveren, af en toe vrijwilligerswerk (minder dan 1x per week samen met anderen)
 Nee = trede 2
 Ja, ga naar de volgende vraag
3. Verricht je onbetaald werk voor minimaal 1x per week samen met anderen? Denk aan
vrijwilligerswerk, Activerend Werk naar of op trede 4. Of volg je een BBL-opleiding met
uitkering (geen salaris voor het werkdeel).
 Nee = trede 3
 Ja, ga naar de volgende vraag
4. Heb je een arbeidscontract, ben je ZZP'r of volg je een opleiding met studiefinanciering, BBL
met loon voor het werkdeel?
 Nee = trede 4
 Ja, ga naar volgende vraag
5. Krijg jij ondersteuning in de vorm van jobcoaching, opleiding of krijgt je werkgever
ondersteuning in de vorm van loondispensatie/loonsuppletie? Of heb je betaald werk met een
aanvullende uitkering.
 Ja = trede 5
 Nee = trede 6
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