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Voorstellen 

UWV: Maartje Kemme 

 Nu: businessadviseur WERKbedrijf; Domein Arbeidsgehandicapten.  

 Voorheen: AD Wajong WERKbedrijf 

 

 



Geschiedenis 

 Afspraken gemaakt met SZW, UWV en koepelorganisaties om samenwerking met 

VSO/PrO-scholen op te starten. 

 Scholennetwerk gericht op preventie gestart  

 Omdat veel wajong-aanvragers speciaal onderwijs hebben gevolgd 

 Doelstellingen:  

1. Omslag in denken: de verandering van consument (uitkering) naar actieve 

participant (werken naar vermogen) van en in de maatschappij.  

2. Informatie brengen én halen. 

 

 

 



Doelgroep 



Preventieve aanpak: van school naar werk 
en voor de aanvraag nWajong 

 



Rolverdeling 

 



WERKwijze 

 Wat doet de school 

– Uitstroomprofielen vaststellen (Arbeidsprofiel – Dagbesteding – Vervolgopleiding) 

– Transitieplan per leerling 

– Gegevens aanleveren over de leerling (alleen met arbeidsprofiel) 

– Blijft verantwoordelijk voor de leerling tijdens de schooltijd 

 Wat doet UWV 

 Voor de leerling: 

– Het voeren van WERKgesprekken (kennismaking met UWV & AD, inforeren over 
mogelijkheden en procedures, beantwoorden vragen) 

– Inzetten van werkinstrumenten/voorzieningen 

– Testen t.b.v. de leerlingen van de school 

– Op verzoek afgeven van een verklaring scholingsbelemmering (No Risk) 

 Voor de school: 

– Oudervoorlichting 

– Advies in de begeleiding van schoolverlater naar werk 

– Advies over de werkgelegenheid in de regio 

 

 

 



WERKwijze 

 Uitstroomoverleg: 
 Bespreken van de leerlingen (in samenwerking met bijvoorbeeld MEE) 

 Inschatting door school obv uitstroomprofiel  - UWV geeft alleen advies 

 Afspraken tussen school en UWV  - Wie begeleidt welke leerling? 

 Basis voor sturen op voortgang en volledigheid 

 

 Instrumenten 
 Re-integratietraject of individuele re-integratie overeenkomst IRO 

 Scholing/leerwerkplekken 

 Premiekorting 

 No-riskpolis 

 Loonsuppletie of inkomenssuppletie 

 Arbeidsplaats-of vervoersvoorzieningen 

 Jobcoaching 

 Proefplaatsing 



Praktijk 

 Leerling, 17 jaar, gedeeltelijk rolstoelgebonden, langdurig lopen, staan en 
zitten beperkt, torderen niet mogelijk, verstandelijke beperking, 
urenbeperking (5x4 uur). 

 Mytylschool UPP: Arbeid  

 Praktijkdiploma winkelmedewerker niveau 1 

 Wil graag caissière worden 

 6 mnd interne stage (schoolwinkel), 4 mnd externe stage (AH in woonplaats) 

 

 



Resultaat 

 Van consumptie naar participatie 

 Van negatieve ervaring naar positieve ervaring 

 Meer kennis over de doelgroep, meer informatie van de aanvrager 

 Tijdige bijsturing, preventieve werking door directe aansluiting naar werk 

 

 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

 

 

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


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en de 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   

 

 


