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• Deelnemers workshop

• Achtergrond deelnemers

• Connectie beschut werk

• Wat moet de opbrengst zijn?

Halen en brengen



Totaaloverzicht Participatiewet 



Besluit advisering beschut werk, artikel 3:

UWV verricht onderzoek naar de vraag of de persoon met 

arbeidsvermogen is aangewezen op:

Een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet 

binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden 

gerealiseerd;

Permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke 

grenzen door een werkgever kan worden aangeboden 

(minimaal 1 interventie per dagdeel)

Criteria beschut werk 



• Burger vraagt aan met aanvraagformulier ABA

• Formulier stuurt op keuze maken uit 3 mogelijkheden:

– Indicatie Banenafspraak

– Advies indicatie beschut werk

– Wajong 2015

• Website helpt burger bij maken keuze

• Ook de Gemeente kan een aanvraag doen

Advies indicatie beschut werk



• Vaste verzekeringsarts en procesbegeleider UWV

• Nemen deel aan halfjaarlijkse leerlingen besprekingen VSO (samen 

met Gemeente)

• Effectief voor de beoordeling

• Erg belangrijk want erg lastig later af te wijken van een reeds eerder 

ingezet uitstroomprofiel; uitstroomprofiel kan tijdig worden bijgesteld 

• Gebruik maken van faciliteiten NEF

Specifiek in Noordoost Friesland



• Start van de 2e fase: arbeidsmogelijkheden? 

• 2e fase: Begeleide externe stage bij NEF 1 dag per week

• 3e fase: zelfstandig stage bij NEF 3 a 4 dagen per week

• Aanvraag indicatie met onderbouwing van de afdelingsleider en/of de 

arbeidsdeskundige van NEF

Faciliteiten NEF



• 30 beschut werk indicaties aangevraagd

• 25 toegekend

• 15 geplaatst op een beschutte werkplek (2 zonder indicatie)

• 12 op de wachtlijst

Resultaten



• Samenwerking UWV / VSO / Gemeente / werkleerbedrijf

• 1 school – 1 beleid -1 werkleer bedrijf

• Gemeente gaat voor preventie en doelmatigheid, Leerwerkbedrijf is 

leidend in de uitvoering

Succesfactoren



• Alle mensen met een indicatie een dienstverband, los van taakstelling

• Andere werksoorten kunnen aanbieden aan mensen met een indicatie

Wensen



• Vragen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



