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Programma 

 
• 6 casussen: indicatie of niet? 
• Werkproces kandidaten met een 

arbeidsbeperking 
• Proeftuin indicatie banenafspraak 

– Doelstellingen 
– Analyse van de doelgroep 



Casussen 

 
Bespreking van een zestal casussen 
• Korte presentatie van de casus 
• Vraag aan jullie: wel/niet indicatie gekregen? 
• Toelichting:  

– Hoe kijkt UWV 
– Hoe kijkt gemeente 



Werkproces  (1) 



Werkproces (2)  

• Aanpassingen werkproces n.a.v. eerste 
ervaringen 
– Eerder in proces aanvragen indicatie 
– Optimaliseren matching pop up Participatieplein 
– Intensivering samenwerking UWV 
– Aanmeldingen en aantal toegekende indicaties 

bleven achter  aanleiding voor proeftuin 



Doelstellingen Proeftuin 

 
• Doelstellingen 

– Meer ervaring opdoen 
– Analyse groep die in de periode van september 

2014 t/m juni 2015 is afgewezen voor de Wajong 
– Bemiddeling van de mensen die naar werk kunnen 
– Dossieronderzoek: klantprofielen van de groep 

wel verminderde loonwaarde, geen indicatie 

 
 



Analyse 

Analyse groep afgewezen voor Wajong 
Belangrijkste conclusie: gemeente kenden merendeel van de doelgroep, maar 
niet iedereen krijgt op dit moment actief ondersteuning.  
 
Van de in totaal 314 mensen hebben de gemeenten in de arbeidsmarktregio 
het grootste gedeelte in beeld: 
• 51 kandidaten gaan naar school 
• 17 kandidaten zijn al aan het werk 
• 87 kandidaten is nog niet in staat om te werken 
• 51 kandidaten hebben we niet kunnen bereiken 
• 56 kandidaten zijn deelnemer of potentieel deelnemer van de proeftuin 
• 52 kandidaten zijn om overige redenen niet bemiddelbaar  

 



Groot deel kan (nu) niet werken 

Van de ruim 300 mensen, hebben 125 een uitkering 
Participatiewet.  
Grootste deel van deze groep (Amsterdam: 89) (nog) 
niet in staat om te werken. 
Dossieronderzoek, nog niet afgerond, eerste inzichten: 
• Ca. 40 geen recht of niet beoordeeld door UWV 
• Van de overige ca. 50: 

– 17 volledig AO  maar (nog) niet duurzaam 
– 6 mogelijk kandidaat beschut  
– 19 werk in principe mogelijk, deel al in begeleiding, deel ontheffing, 

deel nog in onderzoek 

 



• Resultaten proeftuin tot nu toe 
– 19 mensen in begeleiding 
– 9 geplaatst (incl. proefplaatsing) 
– 86 voorgesteld aan werkgevers 
– 33 keer op gesprek 

 
– Analyse doelgroep afgerond 
– Dossieronderzoek half januari 2016 gereed 

 



Matching 

 
Pop up Participatieplein 

– Dagstart 
– UWV en gemeente samen 
– Iedereen met arbeidsbeperking kan binnenlopen 
– Groepsbegeleiding 
 
 



Nog vragen, nu of later? 

Coraline Noordzij, Programmamanager Werk en Re-
integratie, C.Noordzij@amsterdam.nl 

Antoinette de Ruijter, Programmamanager Participatiewet, 
A.de.Ruijter@amsterdam.nl 

 

mailto:C.Noordzij@amsterdam.nl
mailto:A.de.Ruijter@amsterdam.nl


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 
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