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Re-integratiebedrijf Amsterdam 

We begeleiden klanten met inzet van onze  

expertise op de kortste weg naar werk. Langdurige  

ervaring in begeleiding van deelnemers met  

arbeidsbeperking. 

 

De trajecten die we inzetten zijn een middel  

om te leren wat nodig is om bij een werkgever  

aan het werk te kunnen.  

 

Integrale begeleiding van de deelnemers: zowel  

klantmanager als consulent. 

 



Participatiewet en jongeren 

• Participatiewet, sluitende aanpak jeugdwerkloosheid, 

Passend Onderwijs, 3 decentralisaties (AWBZ/jeugdzorg) 

• Doel om vanaf 2015 150 tot 200 jongeren met een 

arbeidsbeperking aansluitend aan de opleiding op PrO/VSO 

te bemiddelen naar werk met inzet van instrumenten P-wet. 

• Van start in september 2014 

 



Aanpak 1 

• Kennismaking scholen in september; directie en 

stagecoördinatoren 

• Ontwerpen route samen met onderwijs; oktober november 

- overdrachtsmoment 

- elkaars “taal” over begeleiding leren kennen 

• Vanaf januari van start met uitstroomgroep 

• Bestuurlijke route apart; samenwerkingsverband, 

schoolbesturen 
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Aanpak 2 

• Samen optrekken voor jongeren uit de uitstroomgroep, 

bespreken mogelijkheden, versterken van elkaars aanpak en 

netwerk 

• Algemene informatie aan ouders 

• Bepalen overdrachtsmoment per jongere 

• Kennismaken met jongere en ouders 

• Aansluiten bij route UWV voor Wajong 2015 

• Aansluiting bij arbeidsmatige dagbesteding 

 

 



Dilemma’s 

• Route van PrO/VSO naar MBO en aangescherpte eisen 
niveau 1 en 2 

• Start Entree-onderwijs en negatief bindend studie-advies 

• Scholen werken soms regionaal, krijgen te maken met 
meerdere gemeenten 

• Gemeenten zullen leerlingen buiten gemeentegrens 
“ophalen” 

• Financiering; ESF 

• Nieuwe instroomtermen Wajong2015, Beschut Werk, 
doelgroepenregister, banen uit het banenplan 

 



Meer informatie  
• www.samenvoordeklant.nl  
• @samenvdklant 
• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl  
• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal  
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Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– Donderdag 23 oktober in Zwolle 

– Donderdag 20 november in Alphen a/d Rijn 

– Donderdag 11 december (locatie nnb) 
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