
Werken aan Werk
Als je écht voor iemand wil zorgen, 

dan moet je zorgen voor werk

Linda Lai, stichting Reik



Waarom 
werk?



TwijzelerheideTwijzelerheide









Reïntegratie

Onderwijs

Gemeenten

UWV

De Zorg



Als je écht voor iemand wilt zorgen, 
dan moet je zorgen voor werk.







Wij hebben LVB-expertise

Wij kennen de cliënt

Wij ondersteunen om vol te houden

Wij zijn constante factor en betrouwbaar

Wij hebben één belang: de cliënt.

Waarom zijn wij belangrijk?
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2,2 miljoen Nederlanders

1,4 miljoen Nederlanders:
beperkingen in het sociale 
aanpassingsvermogen
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428.000 jongeren in jeugdzorg

248.000 mensen met Wajong

29.000 naar praktijkonderwijs

38.500 naar VSO

50.000 naar arbeidsmatige dagbesteding





PARTICIPATIEWET

WWB

WAJONGWSW

1 januari 2015

Er komen 125.000 banen voor mensen 
met afstand tot werk

Er komen 30.000 beschutte werkplekken

Wajong alleen voor mensen zonder 
arbeidsvermogen

Geen nieuwe instroom WSW.



Meer mensen aan het werk
&

een INCLUSIEVE samenleving

DOEL PARTICIPATIEWET









Kun je 1 taak doen?
Kun je 1 uur achter elkaar werken?
Kun je 4 uur per dag werken?
Heb je basale werknemersvaardigheden?

Heb je arbeidsvermogen? nee Dagbesteding

- Wajong 
- Geen 

ondersteuning 
naar werk.

ja

De participatiewet staat voor je open! Beschut werk

Banenafspraak

Regulier werk



Overstappen tussen regelingen wordt makkelijker



Jaap



Kun je 1 taak doen?
Kun je 1 uur achter elkaar werken?
Kun je 4 uur per dag werken?
Heb je basale werknemersvaardigheden?

Heb je arbeidsvermogen? nee Dagbesteding

ja

De participatiewet staat voor je open! Beschut werk

Banenafspraak

Regulier werk



Wat ga je doen?
Tuinonderhoud rondom clubgebouw. 
Ballen rapen.

Wat zijn je werktijden?
Liefst 5 dagen in de week van 06.30 tot 15.15.
Je mag je wensen van werktijden en werkdagen 
vertellen, hier wordt over gepraat met de 
werkgever.

Vergoeding?
€5,00 per dag

Wat moet je kunnen?
Zelfstandig werken (alleen kunnen werken)
Kunnen lopen, staan en bukken
Ervaring in tuinonderhoud
Vriendelijk zijn tegen gasten en collega’s

Welke afspraken liggen vast?
Je moet een indicatie CIZ in bezit hebben. Met 
begeleiding groep of begeleiding individueel. Als je 
geen indicatie hebt, wordt bekeken of we je kunnen 
helpen deze aan te vragen.
Je werkt met behoud van je uitkering.



Eddy













Giorgio



Sharissa







17 Aandachtsfunctionarissen Arbeid en Scholing

Kennis van mogelijkheden, 
wet- en regelgeving t.a.v. 
arbeidsparticipatie

Coach van álle clienten op 
gebied van werk en onderwijs

Kijkt naar talenten, bespreekt
valkuilen en dromen

Vaste contactpersonen 
gemeente, UWV, re-integratie 
en onderwijs

Neemt regie, brengt eilanden 
bijelkaar, denkt mee en staat 
naast de cliënt

Deelt LVB-expertise.



Als je écht voor iemand wilt zorgen, 
dan moet je zorgen voor werk.


