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De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en 
disruptieve marktomstandigheden. Deze ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen voor bestaan-
de organisaties. Om hun bestaansrecht en een concurrerende positie te blijven behouden, zullen zij in 
staat moeten zijn om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Dat betekent 
dat organisaties meer moeten gaan digitaliseren, hun producten- en dienstenportfolio beter zullen 
moeten afstemmen op de behoefte van de klant en meer gebruik zullen moeten maken van innovatie-
ve toepassingen. Voor deze organisaties biedt Mavim een platform dat zowel continue verbeterinitia-
tieven als bedrijfsbrede transformaties in alle facetten ondersteunt.

In één platform ondersteunt Mavim het beheer en de integratie van zes primaire managementthema’s 
voor succesvolle transformatie. De propositie van Mavim is uniek omdat het organisaties in staat 
stelt de vertrouwde Microsoft-technologieën te blijven gebruiken (zoals Microsoft Visio, Office365, 
SharePoint, SQL). Daarmee biedt het een eenvoudige omgeving voor de planning en uitvoering van 
iedere strategische verandering. De Mavim software is in te zetten bij ieder bedrijfsonderdeel en toe 
te passen op elk managementvraagstuk. De organisatie bepaalt daarbij zelf het startpunt en kan naar 
wens en behoefte van de organisatie de toepassing uitbreiden of aanpassen.

Het Mavim platform bevat een integratie met modelleer- en publicatietools als Microsoft Visio en 
SharePoint, voorziet in het hergebruik van bestaande informatie en wordt gekenmerkt door de unieke 
functionaliteit waarmee verbanden kunnen worden gelegd tussen alle denkbare elementen en gege-
vens. Hierdoor is Mavim hét ideale platform om iedere transformatie – klein of groot – te realiseren.



INHOUDSOPGAVE

Wat doet het Participatie Proces Model? 

Voordelen van het Participatie Proces Model

Wat levert het Participatie Proces Model?

Hoe starten met het Participatie Proces Model?

LEAV Procesaanpak

Voor wie is het Participatie Proces Model bestemd?

Resultaten / Kwalitatieve baten 

LOOV en Mavim

 4

4

5

6

6

7

8

8



Op 1 januari 2015 is in Nederland de Participa-

tiewet in werking getreden. Met de invoering 

van de Participatiewet is een aantal bestaande 

wetten samengevoegd: de WWB, de WSW en 

een gedeelte van de Wajong. 

De gevolgen voor de invoering zijn groot: reïnte-

gratiebudgetten zijn kleiner en het aantal burgers 

dat een beroep doet op de Participatiewet groeit. 

De ambitie van de Participatiewet verlangt dat 

alle burgers (werkzoekenden) participeren op de 

arbeidsmarkt. 

De implementatie van deze wet is een flinke klus, 

die, - indien goed begeleid en ingevoerd -, het be-

oogde rendement kan opleveren in de vorm van 

een hogere participatie van burgers en minder 

uitvoeringskosten per werkzoekende. In de uit-

voering zullen gemeenten, UWV, sociale werk-

voorzieningen en reïntegratiebedrijven moeten 

samenwerken.

LOOV Advies heeft voor gemeenten en uitvoe-

ringsorganisaties in Mavim het Participatie Pro-

ces Model ontwikkeld in combinatie met de LEAV 

begeleidingsaanpak. Het procesmodel voor de 

Participatiewet zorgt in combinatie met de LEAV 

begeleidingsaanpak voor samenhang, sturing en 

rendement voor de uitvoeringsorganisatie. Het 

procesmodel en de LEAV aanpak richten zich op 

een klantgerichte en procesmatige aanpak van 

de bedrijfsvoering. Doel daarbij is het rendement 

van de uitvoering te verhogen door betere samen-

werking in de keten, verspillingen te vermijden en 

daardoor meer burgers te kunnen laten participe-

ren.  

Wat doet het Participatie Proces Model? 
Het Participatie Proces Model stelt gemeenten en 

ketenpartners in staat tijdens het veranderings-

proces inzicht te verkrijgen in en de grip te ver-

groten op de consequenties in de operatie van de 

verandering, zodat deze in de uitvoering gedegen 

geïmplementeerd en geborgd kunnen worden. 

Het procesmodel is een raamwerk waarin de uit-

voering en operatie centraal staat. Ook richt het 

model zich op de methodiek en begeleidingsaan-

pak en inventariseert de noodzakelijke ICT. 

Het Participatie Proces Model draagt bij aan een 

effectieve uitvoering van de Participatiewet met 

een hoog rendement: een hoge arbeidsparticipa-

tie en loonwaarde voor de betreffende burgers, te-

gen zo laag mogelijke kosten en in lijn met de visie 

en missie van de uitvoeringorganisatie. 

Voordelen van het Participatie Proces 
Model
De belangrijkste voordelen in het gebruik van het 

Participatie Proces Model zijn: 

• Het Participatie Proces Model vergroot het 

strategisch inzicht van de gemeenten en uit-

voeringsorganisatie op het totale proces voor 

wat betreft de logica in de uitvoering, de me-

thodiek en de effectiviteit van de uitvoering. 

Het procesmodel is gericht op het vermijden 

van verspillingen. 

• De procesblauwdruk in het Participatie Proces 

Model zorgt ervoor dat organisaties gemakke-

lijk bestaande werkprocessen kunnen aanpas-

sen en herontwerpen. Opnieuw wordt bepaald 
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of de inhoud klopt, toegevoegde waarde ople-

vert en  meetbaar is. 

•  In het Participatie Proces Model wordt helder 

welke taken en rollen medewerkers hebben in 

de uitvoering. Duidelijk wordt waar medewer-

kers nodig zijn, welke vaardigheden moeten 

worden getraind  én waar taken dubbel wor-

den uitgevoerd en opnieuw moeten worden 

ontworpen.  

•  Teams kunnen alleen succesvol zijn indien de 

processen en taken helder zijn. Het procesmo-

del legt relaties tussen processen, functies en 

rollen van medewerkers in de totale keten. 

Teams kunnen voortaan zelf de verantwoor-

delijkheid nemen voor de kwaliteit en de resul-

taten.

•  In het Participatie Proces Model wordt inzich-

telijk wat de stuur- en  procesparameters zijn. 

Ze koppelt de parameters aan de activiteiten 

in het proces. 

• Het Participatie Proces Model maakt een 

overzicht van alle gebruikte applicaties en 

zorgt ervoor dat ICT en directie inzicht hebben 

in het applicatielandschap van de uitvoerings-

organisatie. 

•  Tevens is het procesmodel voorbereid op de 

nieuwe Europese Privacyverordening, de Al-

gemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Uitvoeringsorganisaties hebben tot 

midden 2018 de tijd om wetswijzigingen te 

implementeren. Zo zorgt het procesmodel 

ervoor dat de privacyrechten in de klantpro-

cessen inzichtelijk worden en dat een Priva-

cy Impact Assessment (PIA) is opgesteld en 

goedgekeurd. 

Wat levert het Participatie Proces Model 
concreet op?
Het is moeilijk om precies aan te tonen hoeveel 

het Participatie Proces Model gaat opleveren. Als 

de gekozen aanpak structureel is én gericht is op 

het verhogen van het rendement én het vermijden 

van verspillingen in het proces, dan zijn de bespa-

ringen aanzienlijk en kunnen deze oplopen tot 10 

tot 20% van de uitvoeringskosten, met behoud 

van het rendement. 

Enkele voorbeelden van kostenbesparingen:

>  Heldere beschreven processen en dus min-

der zoekkosten in organisatie

 Medewerkers kunnen per dag veel tijd bespa-

ren indien informatie op een centrale plaats, 

mits geautoriseerd, digitaal beschikbaar is. 

Uitgaande van een zoektijd van 5 minuten per 

dag in een organisatie waar 250 medewer-

kers werken, kan dit een besparing van ruim 

€ 100.000 of een extra capaciteit van 2-3 FTE 

opleveren. 

>  Betere samenwerking en minder dubbel 

werk in organisatie

In uitvoeringsorganisaties wordt veel overleg 

gevoerd. Vaak is overleg nodig omdat de ver-

schillende afdelingen niet weten wat én hoe 

taken worden uitgevoerd. Overleg voeren kost 

veel tijd en regelcapaciteit.  Indien slechts een 

kwartier per werkweek aan overleg kan wor-



den bespaard, zou dit voor 250 medewerkers 

jaarlijks opnieuw € 100.000 of 2 tot 3 FTE  

extra capaciteit opleveren.

>  Reduceren overdracht en opleidingskosten 

in organisatie

Door de Participatiewet verandert de organi-

satie, de medewerkers, de aanpak en de in-

houd van het werk. Stel dat er één werkweek 

wordt bespaard met het overdragen van de in-

houd van het werk,  dan levert dit in het imple-

mentatiejaar alleen al per medewerker € 1.600 

op. Voor 200 medewerkers levert dit ruim  

€ 320.000 euro aan besparingen op (5 FTE).  

Voor 20 nieuwe medewerkers in de jaren erna 

levert het jaarlijks € 32.000 op. 

Hoe te starten met het Participatie Pro-
ces Model?
Organisaties die het Participatie Proces Model  

willen gebruiken, hebben of een bestaande orga-

nisatie die aangepast gaat worden op een veran-

derende organisatie, of hebben de organisatie- 

verandering achter de rug en zoeken een instru-

ment en aanpak om de uitvoering vast te leggen 

en daarmee de organisatie te professionaliseren. 

Bij de inrichting van de organisatie is een aantal 

vragen te stellen: 

>  Hoe zien de primaire en ondersteunende pro-

cessen eruit? 

> Zijn deze met het oog op het gewenste resul-

taat ontworpen?

> Wat zijn de taken, bevoegdheden en verant-

woordelijkheden van de medewerkers in de 

uitvoering?

> Welke aanpak en methodes gebruiken we?

> Met welke ICT systemen en administratie wor-

den het uitvoeringsproces ondersteund?

Indien deze vragen in uw organisatie spelen, dan  

is dit het moment om het Participatie Proces Mo-

del te introduceren. Tijdens de aanpak en begelei-

ding wordt het Participatie Proces Model gebruikt 

en steeds meer aangepast aan uw eigen situatie.

LEAV Procesaanpak
LOOV Advies gebruikt voor de begeleiding en 

implementatie de LEAV aanpak. LEAV is de pro-

cesgerichte verbeteraanpak voor organisaties, 

gebaseerd op lean en waaraan een belangrijk ele-

ment is toegevoegd: verbinding. De LEAV aanpak 

beoogt organisaties beter laten werken door de 

klant en medewerker centraal te stellen. 

1. De klant staat centraal, wie zijn ze en welke 

wensen en eisen stellen zij?

2. De kwaliteit wordt vormgegeven door de ge-

hele waardeketen heen. Hoe verlopen de pro-

cessen en wordt er gezorgd dat de dienstver-

lening ook optimaal is? 

3. Iedere processtap of activiteit heeft een hel-

der en meetbaar resultaat. 

4. Vermijd overbodige handelingen en zorg dat 

iedere stap zinvol is en waarde toevoegt.

5. Zonder samenwerking en teamwerk is het niet 

mogelijk een optimaal proces in te richten.

Met de LEAV procesaanpak en het Participatie 

Proces Model worden snel resultaten geboekt. 

Tijdens het inventarisatieproces laat het model 

zien hoe de samenhang is tussen organisatie, pro-
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cessen en systemen. Procesontwerpen worden 

snel en gemakkelijk gepubliceerd op papier of via 

een web publicatie. Na de afronding een proces-

ontwerp wordt gestart om op uitvoeringsniveau 

taken en activiteiten af te stemmen en te borgen. 

In de procesbegeleiding ligt de nadruk op de in-

teractie tussen samenwerking, besluitvorming 

en uitvoering van de taken. Het registreren in het 

procesmodel verhoogt het inzicht, samenhang en 

borging in de uitvoering. Het tastbare resultaat is 

een operationele blauwdruk, een kwaliteitsma-

nagement systeem, dat door alle lagen in de orga-

nisatie wordt gebruikt. 

Voor wie is het Participatie Proces Model 
bestemd?
Het model wordt gebruikt door alle management-

lagen in de organisatie. Hieronder de voordelen  

die het Participatie Proces Model biedt uitge-

splitst per functiegroep.

 

Voor de directie:  

• Het maken van een vertaalslag van beleid en 

visie naar praktische uitvoeringsprocessen;

• Een instrument om het beleid weer te geven 

in een modern digitaal proces georiënteerd 

gereedschap; 

•  Het verkrijgen van overzicht en inzicht in de 

samenhang en verspillingen van verschillen-

de, vaak op zichzelf staande processen; 

•  Het verkrijgen van overzicht in stuurparame-

ters van de uitvoeringsorganisatie.

Voor leidinggevenden en medewerkers: 

• Samenhang in het werk tussen afdelingen, or-

ganisaties en ketenpartners; 

• Verhoging van de productiviteit en efficiëntie, 

doordat alle informatie geordend is;

• Betere samenwerking door inzicht in de waar-

deketen; 

• Inzicht in het waarom,  hoe en wat van een uit-

voeringsproces; 

•  E-learning omgeving voor (nieuwe) medewer-

kers; 

•  Holistisch, interactief platform, gericht op ver-

betering.

Voor de HRM-manager: 

•  Het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en 

afdelingen;

•  Het krijgen van inzicht in de verantwoordelijk-

heden en taken van medewerkers in verander-

de functies;

•  Aansluiting op het functiegebouw en de gewij-

zigde functie-inhoud van medewerkers;

•  Het verkrijgen van inzicht over de trajectaan-

pak en ontwikkelmethodiek; 

•  Rechtmatigheid en doelmatigheid van de uit-

voering van de Participatiewet.

Voor de Controller: 

•  Het vergroten van het inzicht in verspillingen 

en inefficiënte stappen;

•  Rechtmatigheid en doelmatigheid van de uit-

voering van de Participatiewet;

•  Eenvoudiger het programma van eisen voor 

ICT maken en aanpassen aan veranderingen. 

Voor de ICT-manager: 

•  Inzicht en overzicht in het informatieland-

schap en de veranderde informatiebehoefte; 

•  Inzicht op de ICT-afdeling over de inhoud en de 
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ICT eisen van de uitvoeringsprocessen;

•  Mogelijkheid om ICT-systemen aan te passen 

en risicoanalyses uit te voeren;

•  Biedt ondersteuning bij het opstellen van het 

programma van eisen voor ICT. 

Resultaten / Kwalitatieve baten 
Het primaire doel van het participatie Pro-

cesmodel is dat strategische doelen worden 

behaald en bedrijfsprocessen rondom de Parti-

cipatiewet beheerst worden. De resultaten waar-

op gestuurd kan worden met processen zijn: 

>  Bedrijfsresultaten (kosten, opbrengsten, om-

zet, winst, maar ook risico’s waardoor bijv. 

begrotingen en reserveringen naar beneden 

moeten worden bijgesteld).

> Waardering door de stakeholders: 

- Werkgevers, omdat u de juiste begeleiding  

en mensen kunt aanbieden en op een effec-

tieve manier begeleidt en ontwikkelt.

- Burgers, omdat zij weten waar ze aan toe zijn 

neemt de motivatie, het eigen initiatief en de 

drive om aan een baan te komen toe.

- Gemeenten en overheid zijn financiers in de 

Participatiewet. Door samenhang te tonen, 

bent u in staat om verbindingen te leggen en 

oplossingen aan te dragen. 

> Waardering door medewerkers is cruciaal, in 

een mensgerichte organisatie zijn mensen het 

sociale werkkapitaal. Als zij kunnen presteren, 

kan de organisatie haar doelen behalen. 

> De uitvoering van de Participatiewet is bij 

uitstek een sociaal gegeven. Met de proces-

gerichte aanpak kunt u aantonen dat u klant-

gericht werkt en een duurzame bijdrage levert 

voor de maatschappij en haar burgers. 

LOOV en Mavim 
Sinds 2009 gebruikt LOOV Advies Mavim bij de 

begeleiding van verandervraagstukken in het so-

ciale domein. De kracht van Mavim schuilt in het 

modelleren, beschrijven, samenhang creëren en 

zichtbaar maken van de consequenties voor de 

bedrijfsvoering.  

Verschillende sociale werkbedrijven en gemeen-

ten hebben al ervaring opgedaan met het parti-

cipatieprocesmodel. Bij Laborijn is gekozen voor 

het procesmodel in combinatie met de LEAV aan-

pak. Het resultaat is dat de uitvoeringsorganisatie 

grip heeft op de bedrijfsvoering en zelfstandig in 

staat is om haar organisatie continu te blijven ver-

beteren. Het procesmodel biedt inzicht, houvast 

en samenhang voor alle managementlagen.
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