
Even voorstellen 

Frank Groen   Arbeidsdeskundige  

       UWV 

 

Jack Kerkhofs   Projectmanager  

       Onderwijsgroep Buitengewoon 

 

En wie bent u? 



Wat gaan we doen 

Wij laten u kennismaken met nieuwe klanten voor 
de gemeenten als gevolg van de participatiewet 

 

Wij laten u kennismaken met het scholennetwerk 

 

We gaan met elkaar in gesprek hoe we deze nieuwe 
klanten aan het werk krijgen   

 

 

 

 

 

 



            Ken uw klant 
      Aantal klanten UWV met Wajongkering (2014) 

 

 



            Ken uw klant 
          Een beeld van de populatie op basis van diagnose ultimo 2013 

 

 



Ken uw klant 
ontwikkeling werkende Wajongers 

 

 



Ken uw klant 
werken met ondersteuning 

 

 

 

                                                                                                                       Aantal 

   

Aandeel 

Werkende Wajongers bij een reguliere werkgever                      
27.900 

    

Werkt met/na ondersteuning in de vorm van*:   

 - jobcoach 33% 

 - loondispensatie 43% 

 - overige voorzieningen 5% 

 - inzet re-integratietraject (in de afgelopen twee jaar) 21% 

    

Werkt met tenminste één van de genoemde vormen van 
ondersteuning 

58% 

* Ingezette ondersteuning en trajecten in de afgelopen twee jaar; beschikking 
afgegeven voor loondispensatie afgelopen vijf jaar (bron: UWV, 2014) 



Ken uw klant 

 

 

  

<= 20% WML per maand 15% 

>= 21% - 50% WML 29% 

>=50% - 75% WML 18% 

>=75% - 100% WML 11% 

>=100% WML per maand 27% 

totaal 100% 

    

• 73% verdient minder dan 
maandelijks WML 

 

• Redenen voor het minder 
verdienen dan 100% 
maandelijks WML: 

– Deel werkt met 
loondispensatie 

– Deel werkt minder uren 
per maand 

 



Scholennetwerk  

 

 
WAJONG 

Van Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten naar Wet werk 

en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

• Arbeidsondersteuning 

• Inkomensondersteuning  

 

 Waar komt instroom Wajong vandaan? 

 Hoe kunnen we de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking 

verhogen en daarmee de uitkeringslast (mogelijk) beperken? 

 



Scholennetwerk 

 

 

Onderwijs Ondernemers  

Overheid 

Sluitende aanpak van school naar werk 

Arbeidstoeleiding Bemiddeling Plaatsing  

Stage 



Scholennetwerk 

 

 
Uitstroomoverleg: 
• Bespreken van de leerlingen 
• Inschatting door school uitstroomprofiel arbeid – 

dagbesteding – vervolgonderwijs 
• Aanvraag scholingsbelemmering 
• Inzet instrumenten arbeidsondersteuning 
• Aanvraag inkomensondersteuning 
• Afspraken tussen school en UWV  - Wie begeleidt welke 

leerling? 
 



Scholennetwerk 

 

 
Instrumenten arbeidsondersteuning: 
• Re-integratietraject of individuele re-integratie overeenkomst 

IRO 
• Scholing/leerwerkplekken 
• No-riskpolis 
• Loonkostensubsidie voor de werkgever 
• Arbeidsplaats-of vervoersvoorzieningen 
• Jobcoaching 
• Proefplaatsing 



Scholennetwerk 

Domeinen begeleiding:  leren – werken – wonen – vrije tijd 

 

 

 
Organiseer periodiek overleg met: 
-Gemeente (werkcoach) 
-UWV (Arbeidsdeskundige-Wajong) 
-School  
-MEE 
 
Maak afspraken over: 
Wie doet wat?  
Wat willen we bereiken? 
Regel één vast aanspreekpunt voor de leerling 



Scholennetwerk 

 

 

Maak samen 1 plan van school naar werk 



Scholennetwerk 

 

 

Spreek de taal van de (nieuwe) klant 



Scholennetwerk 

 

 

 



Leren maak er werk van 

 

 

 

De VNG constateert, op grond van de Kamerbrief van de minister 
van OCW “extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie” 
dat het risico bestaat dat de doelgroep van de Participatiewet 
jaarlijks toeneemt met 30.000 jongeren in kwetsbare posities  



Leren maak er werk van 

 

 



Leren maak er werk van 

Ik ben Lisa / 19 jaar 
• Ik heb ZMLK onderwijs gevolgd en ga binnenkort uitstromen 
• Ik heb een IO van 55  
• Ik woon nog thuis, maar wil graag begeleid gaan wonen i.v.m. vaak ruzie thuis 
• Ik heb een zeer korte spanningsboog, kan enkel kortdurend een activiteit 

uitvoeren (5 a 10 min), veel sturing en controle nodig op werkzaamheden 
• Ik ben zeer beperkt in het uitvoeren van werkzaamheden; kan niet alle 

werkzaamheden even nauwkeurig uitvoeren, heb beperkte fijne motoriek 
• Ik kan niet zelfstandig reizen 
• Ik heb warme begripvolle begeleiding nodig,   
Ze heeft het advies van school gekregen om na schoolverlaten belevingsgerichte  of  
activerende dagbesteding te volgen. 
 

Wat is uw aanbod? 



Leren maak er werk van 

 

 

Ik ben Henk / 17 jaar 
• Ik heb praktijkonderwijs gevolgd en ga binnenkort uitstromen 
• Ik heb een IQ van 70 
• Ik woon nog thuis 
• Ik heb veel affiniteit met groen en loop momenteel stage bij een 

hoveniersbedrijf 
• Ik heb een “zacht” karakter, ben meegaand en zeer snel beïnvloedbaar 
• Ik ben een paar keer door de politie opgepakt wegens diefstal 
• Ik krijgt medicatie i.v.m. ADHD 
• Ik kan fietsen, maar dagelijks niet meer dan 5 km heen en terug i.v.m. 

knieklachten 
• Ik kan een beperkte werkdruk en werkbelasting aan, kan maximaal 32 uur per 

week werken  
• Ik kan één taak tegelijk en heb nog veel sturing en controle nodig 

 

Wat is uw aanbod? 



Leren maak er werk van 

 

 

Ik ben Peter / 21 jaar 
• Ik heb een Entreeopleiding techniek gevolgd. Daarvoor zat ik op een VSO 

school. Ik heb enkele certificaten VMBO, verder geen diploma 
• Ik heb een IQ van 95, maar ik kan niet rekenen of taal op 2F niveau 
• Ik heb nog een PGB en woon in een begeleid wonen groep 
• Ik heb PDD-NOS en in mijn vrije tijd doe ik veel met computers 
• Ik wil graag in de ICT sector gaan werken 
• Ik kan redelijk zelfstandig eenvoudige werkzaamheden uitvoeren, maar mijn 

werktempo is laag 
• Ik kan moeilijk zelfstandig eindcontrole op werkzaamheden uitvoeren 
• Ik heb een rijbewijs. 
• Ik ben prettig in de omgang met collega’s 
• Ik stel me snel afwachtend en afhankelijk op  
• Ik heb één aanspreekpunt nodig  

 

Wat is uw aanbod? 



Leren maak er werk van 

 

 

Waar de politieagent een junk ziet 
ziet de vader zijn zoon 
 
Waar de werkcoach een brutale 
meid ziet 
ziet de moeder een mooie jonge 
dochter 
 
Waar de docent talent ziet 
ziet de werkgever een beperking 



Leren maak er werk van 

 

 



Leren maak er werk van 

 

 



Leren maak er werk van 

Bedankt voor uw  

       aanwezigheid  

       aandacht 

       actieve deelname 

 

 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedag 28 mei in Veenendaal 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

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

