
Workshop Schoolverlaters  
VSO & PrO 

De gemeente als beleidsregisseur  
10 december 2015  



Programma  

• Welkom en korte inleiding  Angela Linders  
• VSO & PrO; P-wet en doelgroepenregister; de kern 

          Nick Goedman UWV 

• Good practices in de praktijk 
– Ronde 2: Drechtsteden Linda van Berkel  
– Ronde 3: Regio Assen: Hein Kars MEE Drenthe  
– Ronde 4: Werkbedrijf Lelystad Ronald Revenberg  

 
• Vragen en uitwisseling  



Welkom en inleiding  

• Rapport met 8 good practices; zie website 
Samen voor de klant  

• Factsheet per good practice  
• Onderdeel van spoor 3: nieuwe 

verdienmodellen P-wet; zie website SvdK   
• Zie ook de workshops over het 

reviewinstrument en de rekentool vandaag  



Focus bij good practices:  

De regierol van de gemeente(n)  
– Keuzes die gemeenten als regisseur maken rond 

schoolverlaters van VSO en PrO 
• Niet op inzetten  
• Smal op inzetten of 3D breed op in zetten  
• De knip tussen werk en dagbesteding  
• Rol van de scholen en van de werkgevers  

– Verschillen in keuzes en de uitwerking daarvan 
zichtbaar maken  

–  Gemeenten faciliteren bij hun eigen keuzes  



VSO & PrO: de kern  

• Inleiding Nick Goedman  
• Dedicated arbeidsdeskundige voor de 

Arbeidsmarktregio Midden Gelderland 
centrumgemeente Arnhem 

• Direct betrokken bij de aanpak in deze regio  
 



Brief 27 november 2015 

• Afspraken over vereenvoudiging van de P-wet, Wet 
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten  

• Vervolg op brief 8 mei 2015 over aanpassing  proces 
beoordeling banenafspraak >01-07-’15 

• 4 onderdelen:  
– VSO zonder beoordeling in register,  
– forfaitaire LKS en flex termijn loonwaarde meting,  
– LKS voor al werkenden,  
– werkproces matching  



Opname VSO in LDR 

• VSO leerling kan zonder UWV beoordeling in 
het doelgroep register banenafspraak. 

• (Ex) leerling vraag zelf ABA aan en daarmee 
opname in het LDR 

• Voorkomen ongewenste opname in LDR 
 



Proces loonwaardebepaling 

• Forfaitaire loonkostensubsidie en flexibele termijnen 
loonwaardemeting 
– Forfaitaire LKS  van 50%  WML in het eerste half jaar 
– Hierna loonwaarde meting op basis van objectief 

vastgestelde meting. 

• Herbepaling loonwaarde op maat:  
– individuele situatie van de klant en  
– opvatting beoordelaar 

• Voor beide is een wetswijziging noodzakelijk 

 
 
 



LKS werkende jongeren 

• VSO/PrO leerlingen uit doelgroep 
banenafspraak en al een werkgever hebben 

• Tot nu toe: wettelijke vereiste dat voor de 
inzet van LKS de werkgever voornemens moet 
zijn iemand in dienst te nemen 

• Essentie; straks ook achteraf toekennen 
mogelijk!  



Werkproces Matching 

• Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod 
verloopt lastig 

• Groot belang dat gemeenten en UWV 
kandidaten in beeld krijgen en vindbaar zijn 
op Werk.nl 



Aanvraag beoordeling  

• Aanvraag Wajong is de basis. Duidelijke uitleg 
op UWV.nl 

• Burger vraagt zelf aan en geeft eigen visie op 
zijn arbeidsvermogen 

• Ruimte voor scholen / gemeenten om gericht 
informatie/visie te geven 

 



Beoordeling SMBA P-wet 
1. Vaststellen arbeidsvermogen: het vermogen van een individu om met alle 

capaciteiten waarover hij beschikt een arbeidsprestatie te leveren in een 
arbeidsorganisatie 

 
Criterium (geldt ook voor herindeling oWajong):  

– een taak kunnen verrichten in een arbeidsorganisatie 
– over basale werknemersvaardigheden beschikken 
– één uur aaneengesloten kunnen werken 
– tenminste 4 uur per dag belastbaar 

 
2. Duurzaam geen arbeidsvermogen: Wajong 2015 (UWV) 
 
3. Wel arbeidsvermogen echter < WML : doelgroep Participatiewet (Gemeente). 

Beoordeling aan de hand van drempelfuncties 

 



Presentatie good practices 

 
• Ronde 2: Drechtsteden Linda van Berkel  
• Ronde 3: Regio Assen: Hein Kars MEE 

Drenthe  
• Ronde 4: Werkbedrijf Lelystad Ronald 

Revenberg  
 



Vragen, uitwisseling  

• Interactie naar aanleiding van presentatie 
good practice  
 

• Verwijzing naar rapport met 8 good practices 
op de website Samen voor de Klant 
 

• Evaluatie en sluiting  
 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl met nu ook Nieuws uit 
den lande 

•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 14 december beschikbaar 
• Volgende implementatiedag Q1 - 2016 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

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