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Doelstelling 

 Samenwerking tussen partijen in het scholennetwerk is gericht op preventie  

 Veel jongeren met beperkingen hebben speciaal onderwijs gevolgd 

 Beoogde resultaten:  

 Voorkomen van uitkeringsaanvragen 

 van potentiële consument (uitkering) naar actieve participant (werken naar 

vermogen) in de maatschappij.  

 Ondersteunen jongeren en hun ouders bij het maken van de juiste keuzes. 

 

 

 



Preventie; van school naar werk 

Organiseer periodiek Intervisie-bijeenkomsten met: 

-Gemeente (werkcoach) 

-UWV (Arbeidsdeskundige-Wajong) 

-School  

-MEE 

 

Maak afspraken over: 

Wie doet wat?  

Wat willen we bereiken? 

 

Organisatie: 

Regel één vast aanspreekpunt voor de leerling 

Breng de eventuele mogelijkheden voor ondersteuning in kaart 

Zorg voor stage- en werkplekken (werkgeversbenadering / werkgeversservicepunt) 

 

 



Wie doet wat? 

 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 de gemeente? 

– Het voeren van gesprekken (kennismaking met Werkcoach, informeren over 
mogelijkheden en procedures, beantwoorden van vragen) 

– Inzetten van eventuele instrumenten/voorzieningen 

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

– Oudervoorlichting 

– Advies in de begeleiding van schoolverlater naar werk 

– Advies over de werkgelegenheid in de regio 

Wat doet UWV (en blijft dat doen)? 
– Op verzoek afgeven van een verklaring scholingsbelemmering 

 

 

 



Werkwijze 

 Uitstroomoverleg in het netwerk: 
 Bespreken van de leerlingen 

 Inschatting door school obv uitstroomprofiel   

 Afspraken tussen school en gemeente  - 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 

 Loonkostensubsidie voor de werkgever 

 Arbeidsplaats-of vervoersvoorzieningen 

 Jobcoaching 

 Proefplaatsing 



Visie Noord Limburg  



Werkwijze Noord Limburg 

 Uitstroomoverleg in het  nieuwe netwerk: 
 Vanaf februari 2014 zijn scholen, gemeenten en UWV in overleg gegaan over de 

vraag: 
Hoe kunnen we vanaf 1 januari 2015 het huidige Wajongnetwerk omzetten naar een Participatienetwerk en 
het convenant Leren maak er Werk van tussen onderwijs-gemeente Venlo, UWV en MEE van 2011 aanpassen 
aan de nieuwe situatie per 1 januari 2015 

 Resultaten:  
 Periodiek overleg tussen scholen PrO-VSO-MBO Entreeopleidingen, gemeenten in de arbeidsmarktregio 

Noord Limburg en UWV waarbij we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen m.b.t. wet- en 
regelgeving, arbeidsmarktbeleid, passend onderwijs, ontwikkelingen Entree opleidingen 

Centraal hierbij staat de vraag: Hoe kunnen we de effectiviteit van de rechtstreekse arbeidsintegratie van 
school naar werk verhogen en daarbij de middelen zo efficiënt mogelijk benutten? 

 Gezamenlijke aanvraag ESF periode 2014-2016 

 2 fte arbeidsdeskundigen worden met ESF gelden door arbeidsmarktregio ingehuurd bij UWV en worden 
ingezet in het ‘scholennetwerk’ 

 Werkcoaches gemeenten bezoeken samen met arbeidsdeskundigen periodiek de scholen en bespreken 
casussen 

 



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 

 

 

 



 

 

 

       VRAGEN? 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– 16 april in Nieuwegein  

– 28 mei in Veenendaal 

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

