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Doel van de P-wet 
Over wie hebben we het eigenlijk?

 Meer (extra) mensen met een arbeidsbeperking een 
kans te bieden op de reguliere arbeidsmarkt! 
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Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
≠ 

Mensen met een arbeidsbeperking

Afstand tot de arbeidsmarkt kan bepaald worden door: 

- Persoonlijke factoren

- Externe factoren 

- Arbeidsbeperking (functionele beperkingen door ziekte/aandoening)

Arbeidsbeperking wordt bepaald 

door een ziekte of gebrek
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“De Arbeidsbeperking” is bepalend

Geloof, motivatie, 
interesse, ervaring, 
opleiding, technisch 
inzicht, 
doorzettingsvermogen, 
handigheid, attitude

Mobiliteit, gebruik handen, tillen, dragen, 
buigen, bukken, omgaan tijdsdruk, 

samenwerken, vasthouden aandacht, etc. 

Sociaal milieu, financiële 
situatie, woonsituatie, 
relatie, regelgeving, 
ondersteuning door 
derden, opvattingen 
derden etc. 
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Soorten beoordelingen

In het kader van de Participatiewet doen we de 
volgende beoordelingen:

❑Wajong-beoordeling

❑ Indicatie Banenafspraak

❑ Indicatie Nieuw Beschut Werk



Arbeidsvermogen

Iemand heeft arbeidsvermogen als hij 

1. Een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie

2. Basale werknemersvaardigheden heeft

3. Ten minste 1 uur aaneengesloten kan werken

4. Ten minste 4 uur per dag belastbaar is 

Wel arbeidsvermogen : voldoen aan alle 4 de criteria

Geen arbeidsvermogen : indien aan een van de 4 criteria 
NIET wordt voldaan

Als iemand geen arbeidsvermogen heeft en deze niet kan 
ontwikkelen komt hij in aanmerking voor de Wajong



Samenhang UWV - Gemeenten

Wel arbeidsvermogen

Geen (nooit) arbeidsvermogen

UWV



Doelgroepregister

 Iedereen die het Wettelijk Minimumloon niet kan verdienen krijgt 
een Indicatie Banenafspraak en komt in dit register.

 Sommige groepen komen automatisch in dit register: VSO-
leerlingen en PRO-leerlingen (alleen op verzoek van de burger 
/de burger moet het zelf aanvragen!!).

 Wajong aanvragen waarbij tijdelijk geen arbeidsvermogen wordt 
vastgesteld komen ook in dit Register.

 Vermelding is voor onbepaalde tijd ( tenzij de burger zelf een 
aanvraag doet om eruit gehaald te worden).



Begeleiding
indicatie Banenafspraak

Aard : persoonlijke / functionele begeleiding

Duur : kort (tot 1 jaar), langdurig (1-3 jaar), begeleiding 
met onderbrekingen (al dan niet regelmatig). Afhankelijk van 
situatie van de cliënt.

Intensiteit 

Lichte : af en toe helpen / meer instructie tijd 

Matige : moet regelmatig geholpen/aangespoord worden 

(kracht van herhaling om dingen aan te leren)

(inzet Jobcoaching) 
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Advies indicatie beschut werk (BW)

 Bij deze indicatie worden de volgende items beoordeeld, 

- Is klant om te kunnen werken 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 van een 
werkgever kunnen worden verwacht,

 Wat soort klant werkt/participeert binnen beschutwerk?

Meer technische en organisatorische aanpassing noodzakelijk.

Permanent toezicht of intensieve begeleiding.
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Begeleiding
indicatie beschut werk (BW)

Aard : persoonlijke / functionele begeleiding

Duur :  voortdurende (>3 jaar misschien wel altijd) 

Intensieve : meerdere keren per dag nodig 

Permanent : noodzaak tot specialistische begeleider 

(denk aan direct kunnen ingrijpen, agressie)
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Voordelen voor werkgevers bij in dienst 
nemen van mensen met een Indicatie

Proefplaatsing

Lks door verminderde arbeidsprestatie

No-riskpolis

Loonkostenvoordeel

Jobcoaching

Werkplek aanpassingen



Wat te doen als je wilt overleggen?

Voor nadere vragen: contact opnemen met 
de school. 

Bereikbaar op algemeen nummer UWV.

088-8989294

Of via de website: www.uwv.nl 
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Dank voor jullie aandacht !
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Zijn er nog vragen? 


