
Voorzieningen 

Brechtje den Engelsen 

Wendy van Keeken 
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Programma workshop 

• Feiten en cijfers Wajong 

 

• Voorzieningen: wie is verantwoordelijk 

 

• Soorten voorzieningen 
- categorieën 

 

• Vragen / discussie 

 



 

Wajongers 2012 



Naar diagnosegroep 

Bij gemiddeld 50% sprake van meer dan één diagnose. 
Daarnaast vaak multipele (sociale) problematiek aanwezig. 



Domeinen 

Domeinen 
 

Uitvoerder 
 

Leef Gemeenten (WMO) en Zorgverzekeraars 

Onderwijs UWV en Gemeenten 

Werk UWV en per 01-01-2015 Gemeenten samen 



Doelgroep UWV 

• Werkenden en werkzoekenden met 
structurele functionele beperkingen 
- Werknemers en werkzoekenden 

- Werkgevers 

- Startende zelfstandigen 

 

• Uitgesloten van UWV-voorzieningen: 
- WSW-werknemers  

- Gevestigde (niet-startende) zelfstandigen 

 



Categorieën werkvoorzieningen 

 

• Vervoersvoorziening 

• Meeneembare voorzieningen 

• Dovenvoorziening 

• Werkaanpassingen bij werkgever 

• Starterskrediet, begeleiding voor en na start 

• Jobcoaching (aparte workshop) 

 



Voorwaarden 

• Handicap moet naar verwachting tenminste ca. een jaar 
duren (structureel functioneel beperkt) 

• Middel moet gericht zijn op arbeid in loondienst of 
zelfstandige 

• Niet algemeen gebruikelijk 

• Drempelbedrag € 128,- (per 1-7-2014) 

• De goedkoopst adequate voorziening 

• Geen voorzieningen die op het terrein van de 
zorgverzekeraars liggen; enkele uitzonderingen hierop 



Vervoersvoorziening 

• vergoeding voor aanpassingen aan fiets of auto 

• bruikleenauto 

• vergoeding voor het gebruik van eigen auto 

• vergoeding voor taxivervoer 

 



Vervoersvoorziening 

 



Oprijplaat rolstoelbus 

 



Rolstoel achter stuur  



Aanpassing gas: links 

 



Meeneembare voorzieningen 

Meeneembaar: niet perse tilbaar, maar 
verplaatsbaar 

 

• Computervoorzieningen: 
blinden/slechtzienden, motorische handicap 

• Hulpmiddelen bijv. brailleleesregel 

• Orthopedische werkschoenen 

• Aangepast meubilair voor de werkplek 



Schoolmeubilair 



Aangepast toetsenbord 



Armondersteuning 



Spraak herkenning 

 



Orthoped. werkschoenen 

 



Werkplekaanpassing 

• Niet-meeneembare aanpassingen werkplek of 
bedrijf.  

• Voorbeelden: aangepast toilet, traplift of 
aangepaste werkplek. 

• Beoordeling: 

– Algemeen gebruikelijk 

– Bedrijfseconomische toets 



Kolom lift 



Plafond traplift   



Stoeltraplift 



Rolstoellift 



Doventolk 

 



Aantallen en kosten werk 



Kennis en expertiseoverdracht 

• Inlogmogelijkheid met naslagwerken en 
voorbeelden op www.samenvoordeklant.nl 
voor uitvoerders Gemeenten, UWV, SW-
bedrijven, etc. 

• Wordt regelmatig ververst en geactualiseerd 

• Mogelijkheid voor vervolgsessies in de regio 
kenbaar maken op www.samenvoordeklant.nl  

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
http://www.samenvoordeklant.nl/


Vragen / Discussie 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en de 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   

 

 


