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Implementatie 2014 

• Informatie op www.samenvoordeklant.nl,  de 
website van de Programmaraad 

• Nieuws van SZW 

• Resultaten re-integratiestudie 

• Vragen 

• Wat heeft u volgend jaar nodig? 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/


www.samenvoordeklant.nl 

• Kennisbank Wajong 

• Handreikingen, werkprocessen en 
modelverordeningen 

• Ondersteuning regionale Werkbedrijven 

• Informatie over baanafspraken 

• Onderzoek optimale uitvoeringsmodellen 

• Communicatiebouwstenen 

• Implementatiedagen 

 

 

 

 

 



Nieuws van SZW 

Harmonisering instrumenten 
• Verzoek Werkkamer om gelijk speelveld  wajongers en 

doelgroep Pwet 

•  Afspraken gemaakt over:  

o  no-riskpolis voor doelgroep banenafspraak via UWV per 1-
1-2016 

o  gelijke mobiliteitsbonus wajongers en doelgroep 
banenafspraak Pwet, per 1-1-2016 

o  Jobcoach, VNG en UWV overleggen over harmonisatie 

 

 



Besluit beschut werk 

Besluit advisering beschut werk 
• Grondslag artikel 10b Participatiewet 

• Besluit regelt de criteria op basis waarvan UWV het college 
adviseert 

• Inwerkingtreding 1 januari 2015 

 



Criteria (beschut werk) 

UWV onderzoekt of de door het college voorgedragen persoon  

bij het verrichten van werkzaamheden is aangewezen op: 

• Een of meer technische of organisatorische aanpassingen die 
niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen 
worden gerealiseerd; 

• Permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen 
redelijke grenzen door een werkgever kan worden 
aangeboden 

UWV adviseert het college dat de persoon uitsluitend beschut  

kan werken als  één van de vragen bevestigend wordt  

beantwoord.  

 



Proces  (beschut werk) 

• Gemeente doet voorselectie op basis van 
eigen verordening 

• College vraagt advies aan UWV  

• UWV brengt advies binnen 8 weken uit 

• UWV onderbouwt zijn advies aan het college 

• Het college vergoedt de kosten voor de 
beoordeling aan UWV. Vanaf 2015 wordt 
structureel 2 miljoen euro toegevoegd aan het 
gemeentefonds 

 



Onderzoek i.o.v. SZW 

Presentatie onderzoeksresultaten 

 

‘Op weg naar een effectieve re-integratie 
van arbeidsbeperkten’ 
 

Luuk Mallee  
Regioplan beleidsonderzoek 

 



Het onderzoek 

• Aanleiding: Participatiewet en rapport 
Inspectie 

• Kennis re-integratie mensen met beperking 

• Doelgroep: gemeenten 

• Effectiviteit en werkzame bestanddelen 

• Literatuur en groepsgesprekken professionals 

 



Literatuuronderzoek 

• Beschrijving doelgroepen 

• Resultaten en kosten trajecten UWV 

• Effectieve instrumenten uit 
literatuuronderzoek 

 



Praktijkonderzoek 

• Centrale principes voor effectieve re-
integratie 

• Pijlers voor re-integratiebeleid 

• Praktische tips uit de praktijk 

• Benodigde expertise 

• Agenda voor organisatie en samenwerking 

 



Centrale principes 

• 1. De kern is matching: 

 -> aanpassing werk aan mogelijkheden klant 

• 2. Re-integratie is ‘aan het werk’ 

 -> zo snel mogelijk aan het werk 

 -> werk heeft 3 functies: assessment, training en matching 

• 3. Doorlopende begeleiding: 

 -> overgang school-werk & re-integratie-werk 

 -> jobcoaching 

 



Publicatie en verspreiding 

• Verzamelbrief en Gemeenteloket 

• Website Programmaraad 

• Implementatiedagen 

• Programma Vakmanschap 

• Digitale bibliotheek 

 



Afsluiting en nieuwe start 

• Vragen aan Programmaraad of SZW? 

• Losse eindjes  

• Thema’s 2015 

• Ondersteuning Participatiewet en Wet 
Baanafspraken en Quotum 
Arbeidsgehandicapten in 2015 

• www.samenvoordeklant.nl is er ook in het 
nieuwe jaar! 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/

