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voor mensen met een beperking 



Het onderzoek 

• Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten. 

• Ministerie van SZW 

• Doel: gemeenten ondersteunen 

• Literatuur en groepsgesprekken professionals 



Boodschap 

• Re-integratie arbeidsbeperkten is andere koek 

• Kennis gemeenten beperkt 

• Zeven bouwstenen effectieve re-integratie 



Instroom Wajong 2013 

• Verstandelijke beperkingen    
• Ontwikkelingsstoornissen     
• Psychiatrische ziektebeelden   
• Somatische ziektebeelden   

  

Welke groep is het grootst?  
   



Instroom Wajong 2013 

Verstandelijk; 
25% 

Ontwikkeling 
(autisme, 

ADHD); 33% 

Psychiatrisch; 
30% 

Somatisch; 
12% 



Wie werkt het vaakst? 

• Somatisch 
• Psychiatrisch 
• ADHD 
• Autisme     
• LVB         



Wie werkt het vaakst? 



Voor wie inzet jobcoach? 

• Verstandelijke beperkingen 
• Ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) 
• Psychiatrische ziektebeelden 
• Somatische ziektebeelden 



Inzet jobcoach 



Plaatsingspercentages UWV 

• Wajongers uit praktijkonderwijs 
• Verstandelijke beperkingen 
• Fysieke beperkingen 
• Autisme 
• Psychi(atri)sche beperkingen 



Plaatsingspercentages UWV 



Bouwstenen re-integratie arbeidsbeperkten 

Aan het werk Integratie zorg 

Doorlopende 

Kern is matching 

begeleiding 
Intrinsieke 

motivatie 

Specifieke 
deskundigheid 

Werkgever als 
partner 



1. De kern is matching 

• Open deur? 

• Niet sleutelen aan de klant, maar aan het werk 

• Intake koppelen aan arbeidsmogelijkheden 

• Op de werkvloer 

Kern is matching 



2.Re-integratie is aan het werk 

• Zo snel mogelijk aan het werk 

• Zo regulier mogelijk 

• Continue assessment 

• Training vaardigheden 

• Matching: trial and error 
Aan het werk Aan het werk 



Werk als therapie 

• Effectief instrument 

• Verbetering gezondheidsbeleving 

Aan het werk 



3. Integratie zorg-re-integratie 

• Multidisciplinaire teams 

• In opkomst in GGZ 

• Psychiatrische of fysieke aandoeningen 

• Werkzaam bestanddeel Supported Employment 

Integratie zorg Integratie zorg 



Supported Employment (IPS) 

• Doel = regulier werk, > WML 
• Op vrijwillige basis 
• Zonder voorbereiding aan het werk 
• Integraal team 
• Uitgaan van voorkeuren klant 
• Ongelimiteerde begeleiding tijdens werk 
• Zo nodig baan aanpassen 

 Integratie zorg 



4. Doorlopende begeleiding 

• Eén begeleider gedurende hele traject 
• Vertrouwensband 
• Behulpzaam bij matching 
• Begeleiding tijdens overgangen 
• Na plaatsing voor onbepaalde duur 

Doorlopende 
begeleiding 



Jobcoaching 
• Begeleiding + herplaatsing 

• 2012: 70 miljoen euro 

• € 15.000 in drie jaar 

• Maatwerk 

• Wisselwerking interne begeleider 

• Jobcoach duurzamer dan baan 

 
 

Doorlopende 
begeleiding 



5. Intrinsieke motivatie 

• Voorkeuren en ambities bepalend 

• Essentieel voor goede match 

• Unanimiteit onder professionals 

• Werkend bestanddeel van SE 

 
 Intrinsieke 

motivatie 



Motivational interviewing 

• Bewezen effectief 

• Verslavingen, depressie, angststoornissen 

• Motivatie niet vaststaand; resultaat interactie 

• Werking: vertrouwen in verandering & 

versterken self efficacy 
Intrinsieke 

motivatie 



6. Specifieke deskundigheid 

• Arbeidsdeskundig: intake & voorzieningen 

• Toeleiding: gespecialiseerde RIB’s 

• Geschikt maken werk 

• Jobcoaching 

Specifieke 
deskundigheid 



7. Werkgever als partner 
• Langdurige samenwerkingsrelatie 

• Creëren geschikt werk, begeleiding, draagvlak 

• Uitval = leerervaring 

• Ondersteuning leidinggevende, collega’s 

• Inzet instrumenten, ontzorgen 

Werkgever als 
partner 



2x aanpassing functies 
1. Aanbodgericht 
• Voor specifieke werkzoekende 
• Individuele afstemming, marginale aanpassingen 
2. Vraaggericht: 
• Zoeken naar geschikte taken in werkprocessen 
• Creëren van elementaire functies 
• Structurele inbedding van groep 

 Werkgever als 
partner 



Bouwstenen re-integratie arbeidsbeperkten 

Aan het werk Integratie zorg 
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Doelgroepherkenning (KCC) 
• Assessment 
 Aanvraag indicatie UWV,   advies / opdracht 

 
• WEP 
 Arbeidsdeskundig onderzoek, intern / extern, afweging 
 
•  Werkgever, baanafspraak 
 Loonwaarde meting  
 Functiecreatie 
 Subsidie  
 Job coaching 
 
 





Uitdagingen 
• Interne expertiseoverdracht, Job 

coaches / arbeidskundigen / 
loonwaardemeters 

• Werkgeversbenadering 
• Expertise, begeleiding/omgang 

werkgevers voor externe WEP 
• Verbinding sociaal domein 

 
 



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 in Q1 - 2016 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

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