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Programma	  Workshop	  

•  Opening	  en	  Kennismaking;	  wie	  bent	  u?	  

•  Feiten	  en	  cijfers	  Wajong	  
•  Jobcoaching	  
•  ZMP	  
•  Vragen	  /	  discussie	  



Wajongers	  2012	  



Naar	  diagnosegroep	  

Bij	  gemiddeld	  50%	  sprake	  van	  meer	  dan	  één	  diagnose.	  Daarnaast	  vaak	  ook	  
mulPpele	  (sociale)	  problemaPek	  aanwezig.	  



Aantal	  werkgevers	  met	  Wajongers	  in	  dienst	  
2012	  



Ondersteuning	  bij	  werk	  



Domeinen	  

Domeinen	  
	  

Uitvoerder	  
	  

Leef	   Gemeenten	  (WMO)	  en	  Zorgverzekeraars	  

Onderwijs	   UWV	  en	  Gemeenten	  

Werk	   UWV	  en	  per	  01-‐01-‐2015	  Gemeenten	  samen	  



Jobcoaching	  	  

-‐  Voorziening	  aan	  de	  werknemer	  met	  structureel	  
funcPonele	  beperkingen	  

-‐  Proefplaatsing	  en	  dienstbetrekking	  
-‐  12	  uur	  per	  week	  en	  35%	  WeYelijk	  Minimumloon	  
-‐  Noodzaak	  inzet	  beoordeling	  Arbeidsdeskundige	  
-‐  Toets	  aan	  wet-‐	  en	  regelgeving	  



Regelgeving	  Jobcoaching	  

-‐  Erkenningskader	  Persoonlijke	  ondersteuning	  2012	  

-‐  Protocol	  Jobcoach	  2014	  

-‐  Intrekkingskader	  erkenning	  JobcoachorganisaPe	  	  	  



Erkenningskader	  2012	  

-‐  1e	  stap	  naar	  leveranciersrelaPe	  met	  
JobcoachorganisaPes	  

-‐  Kwaliteitseisen	  aan	  organisaPe	  en	  Jobcoach	  	  
-‐  Erkenningsduur	  5	  jaar	  
-‐  Monitoring	  verplichPngen	  	  
-‐  Niet	  voldoen	  –	  sancPes	  in	  Intrekkingskader	  	  



Protocol	  Jobcoach	  2014	  

-‐  Voorwaarden	  waaronder	  de	  Voorziening	  
kan	  worden	  ingezet	  (aan	  de	  werknemer/	  
arbeidsrelaPe)	  

-‐  AcPviteiten	  en	  coachingsdoelen	  
-‐  Wijze	  van	  betalen	  
-‐  Gebruik	  van	  Jobcoachportaal	  (UWV	  
verantwoordingssysteem)	  	  



Interne	  Jobcoach	  

-‐  Onderzoeksregeling	  tot	  1	  januari	  2015	  
-‐  Subsidieverstrekking	  aan	  de	  werkgever	  
-‐  Werkgever	  organiseert	  –	  met	  toestemming	  
van	  de	  werknemer	  –	  de	  Jobcoach	  

-‐  Hoogte	  subsidiebedrag	  lager	  dan	  
Jobcoachtarief	  	  

-‐  IniPaPef	  tot	  weYelijke	  regeling	  per	  1	  januari	  
2015	  



Begeleidingsregimes	  

  
	  	   	   	  	  	  	  	  Jaar	  1	  	  	  	  	  	  	  Jaar	  2 	   	  Jaar	  3	  (en	  verder)
	  	  

Zeer	  licht	   	  	  3% 	   	  	  	  	  3% 	   	   	  	  	  	  	  	  3% 	  	  
Licht	   	   	  	  6% 	   	  	  	  	  3% 	   	   	  	  	  	  	  	  3%	  
Midden	   	  	  10%	   	  	  	  	  5% 	   	   	  	  	  	  	  	  3%	  
Intensief 	  	  15%	   	  	  	  	  7,5% 	   	  	  	  	  	  	  6% 	  	  
	  



Kosten	  

•  Uurtarief	  externe	  Jobcoach	  €	  74,11	  	  
•  Interne	  Jobcoach	  zijn	  vaste	  bedragen	  

Voorbeeld:	  3	  jaar	  middenregime	  €	  4500,-‐	  	  €	  2700,-‐	  	  en	  	  €	  
1400,-‐	  

	  	  
•  Kosten	  3	  jaar	  Jobcoaching	  bij	  24	  uur	  werken	  en	  

middenregime:	  
	  -‐	  interne	  jobcoach	   	   	  = 	  €	  8.600	  
-‐	  	  externe	  jobcoach 	   	  =	  	  	  €	  15.400	  

	  



Protocol	  Zeer	  Moeilijk	  Plaatsbaar	  

•  Gerelateerd	  aan	  financiering	  re-‐integra:etrajecten	  
•  No	  cure	  less	  pay	  (80-‐20%	  i.p.v.	  60%-‐40%)	  
•  3	  Indicatoren	  	  
•  Niet	  aanwezig	  zijn	  van	  direct	  in	  een	  beroep	  
toepasbare	  vaardigheden	  en	  kennis	  	  

•  Aanwezigheid	  van	  belemmeringen	  in	  de	  persoonlijke	  
situaPe	  	  

•  Vraagzijde	  van	  de	  arbeidsmarkt	  



Kennis	  en	  ExperPse	  

•  Inlogmogelijkheid	  met	  naslagwerken	  en	  
voorbeelden	  op	  www.samenvoordeklant.nl	  
voor	  uitvoerders	  Gemeenten,	  UWV,	  SW-‐
bedrijven,	  etc.	  

•  Wordt	  regelmaPg	  ververst	  en	  geactualiseerd	  
•  Mogelijkheid	  voor	  vervolgsessies	  in	  de	  regio	  
kenbaar	  maken	  op	  www.samenvoordeklant.nl	  	  

	  



Vragen	  /	  Discussie	  



Meer	  informaPe	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
•  Laatste	  implementaPedag	  2014:	  
– Vrijdag	  12/12	  in	  Utrecht	  met	  9	  sessies,	  
InformaPemarkt	  en	  Plenaire	  sessie	  met	  
bestuurders	  van	  de	  35	  arbeidsmarktregio’s	  en	  
staatssecretaris	  Klijnsma	  	  


