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Dankwoord 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  

 

Aan de samenstelling van dit rapport hebben diverse mensen bijgedragen. Graag bedanken wij: 

• Alle ouders van Olivier en Goed Wonen;  

• Onze gesprekspartners van UWV, Gemeente Oisterwijk, ASVZ, Prins Heerlijk, WSD en Stichting Groendomein 

   Wasven (zie Hoofdstuk 5); 

• Ellen van Sprang-Helmig, voorzitter RPSW, die ons concept-rapport van commentaar heeft voorzien; 

• Provincie Brabant die financiële steun heeft verleend. 
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Samenvatting 
Kleinschalige wooninitiatieven leveren zorg en begeleiding aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking. In een kleinschalig wooninitiatief is sprake van gescheiden wonen en zorg: de bewoners huren een  

zelfstandige woonruimte, de zorg en begeleiding die zij nodig hebben, worden collectief ingekocht, meestal op basis 

van het persoonsgebonden budget (PGB) dat aan de bewoners is toegekend.  

Deze wooninitiatieven zijn opgericht om ervoor te zorgen dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en dat 

zij mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij horen ook passende bezigheden overdag, die voldoende uitdaging 

bieden. Dat kan in de vorm van dagbesteding of (beschut) werk.  

Voor bewoners van kleinschalige wooninitiatieven is het vaak moeilijk om passend werk of zinvolle dagbesteding te 

vinden of te behouden. Allerlei wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben dat de laatste jaren nog moeilijker  

gemaakt. Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden die de nieuwe regelgeving biedt en om de wensen en  

behoeften van bewoners van een kleinschalig wooninitiatief in beeld te krijgen, is door Olivier Wooninitiatief in  

Moergestel samenwerking gezocht met Zorgbelang Brabant. Gezamenlijk is een onderzoek uitgevoerd waarbij ook 

het 'zusterinitiatief' Goed Wonen uit Oisterwijk is betrokken.  

De ouders van beide wooninitiatieven hebben vragenlijsten ingevuld over hoe het werk of de dagbesteding van hun 

zoon of dochter; er is een overzicht gemaakt van de relevante  wet- en regelgeving op dit terrein; en er zijn  

interviews gehouden met deskundigen van een aantal betrokken instanties en lokale partners. Het resultaat is in dit 

rapport weergegeven.  

Op basis van alle verzamelde gegevens is een aantal aanbevelingen voor Olivier en adviezen voor andere  

wooninitiatieven geformuleerd. Wij hopen daarmee ook andere wooninitiatieven behulpzaam te zijn.  

De belangrijkste adviezen zijn: 

• Breng in beeld hoe werk en dagbesteding zijn geregeld voor de bewoners en inventariseer de knelpunten; 

• Houd je op de hoogte van de regelgeving en de wijzigingen daarin, en ken de lokale instanties en het lokale  

  aanbod. 

• Bepaal als wooninitiatief je eigen rol in werk en dagbesteding: wil je een actieve rol spelen in de organisatie van  

  werk en dagbesteding of ondersteun je alleen de ouders hierbij? 

• Als je kiest voor een actieve rol: veranker die in de organisatie van het wooninitiatief en zorg ervoor dat je als  

  wooninitiatief bekend bent bij de lokale instanties. 

• Betrek de persoonlijk begeleiders (PB-er) van de bewoners bij het werk en de dagbesteding. Zorg dat de  

   jobcoaches en de PB-ers elkaar kennen. 

• Wissel ervaringen uit met andere wooninitiatieven en ga de meerwaarde na van verdergaande samenwerking,  

   ook met aanbieders van werk en dagbesteding.  

Tenslotte wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de ervaringen van andere wooninitiatieven waarbij 

de bewoners voor hun werk of dagbesteding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Voor de 

huidige bewoners  van Olivier en Goed Wonen geldt dit niet. Wij hebben geen zicht op de specifieke problemen 

waar deze wooninitiatieven tegen aan lopen.  

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  
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1. Inleiding 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  

In dit rapport presenteren wij de uitkomsten van het project Werk en dagbesteding, uitgevoerd bij Olivier  

Wooninitiatief in Moergestel, gemeente Oisterwijk. 

Olivier is een door ouders opgezet kleinschalig wooninitiatief (2009) voor 12 jongvolwassenen met een  

lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Alle bewoners hebben een indicatie voor zorg en begeleiding.  

Ze vallen allemaal onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Ze hebben elk een eigen appartement in een gebouw waar permanente zorg en begeleiding voor handen zijn. De 

zorg wordt collectief ingekocht op basis van de PGB's van de bewoners. Olivier is tevreden over de dagelijkse 

zorg en begeleiding die door een vast team van zorgaanbieder ASVZ worden geleverd, maar maakt zich zorgen 

over het teruglopende aanbod, de kwaliteit en de passendheid van werk en dagbesteding voor de bewoners. 

Terugloop 

In de afgelopen periode is het aanbod aan passende werk- en dagbestedingsplaatsen in de omgeving van  

Oisterwijk teruggelopen. Het is moeilijker geworden om een zinvolle invulling van de dag voor de bewoners te 

vinden. Tegelijkertijd is de regelgeving op het gebied van werk en dagbesteding drastisch veranderd. In 2015 is 

de Participatiewet in werking getreden. De toegang tot de Wajong is gewijzigd en er zijn herbeoordelingen voor 

de bewoners in gang gezet. Op al deze terreinen zijn vragen en onduidelijkheden ontstaan.  

Om inzicht te krijgen in de veranderde regelgeving en de knelpunten die de bewoners ervaren en om mogelijke 

oplossingsrichtingen te zoeken, heeft Olivier het initiatief genomen voor dit project ‘Werk en dagbesteding’.  

Omdat deze problematiek niet exclusief geldt voor Olivier is contact gezocht  met het zusterinitiatief Goed Wonen 

in Oisterwijk. Door samenwerking met Goed Wonen kunnen de ervaringen van een bredere groep bewoners in 

beeld worden gebracht. 

Tevens is samenwerking gezocht met Zorgbelang Brabant. Door deze samenwerking kan een beroep worden 

gedaan op de daar beschikbare expertise en komt tegelijkertijd een platform beschikbaar om de opgedane  

kennis en ervaringen ten goede te laten komen van andere wooninitiatieven. Zorgbelang Brabant ondersteunt het 

project vanuit haar streven naar het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van wooninitiatieven. 
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2. Doel en werkwijze  

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  

Op basis van de ervaring met het teruglopen van het aanbod van passend werk en dagbestedingsplaatsen voor 

jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, zijn voor het project ‘Werk en dagbesteding, een 

verkenning van de lokale mogelijkheden’ drie doelstellingen geformuleerd: 

• Kennis verwerven van de door de Participatiewet veranderde wet- en regelgeving op het gebied van werk en  

  dagbesteding. 

• Meer zicht krijgen op de situatie waarin de bewoners van het wooninitiatief zich bevinden, hun tevredenheid  

  daarover en hun eventuele wensen. 

• Verkennen van de bijdrage die een wooninitiatief kan leveren aan zinvol werk en dagbesteding voor de  

   bewoners van wooninitiatieven. 

In het project is langs drie verschillende lijnen gewerkt: 

• Er is samenwerking gezocht met een 'zusterinitiatief' in dezelfde gemeente: Goed Wonen in Oisterwijk. Onder  

  de ouders van beide initiatieven is een vragenlijst uitgezet. Hierin is gevraagd naar de huidige situatie met  

  betrekking tot werk en dagbesteding, de tevredenheid hierover en de wensen tot verbetering. 

• Er is een globaal overzicht gemaakt van de huidige regelgeving ten aanzien van werk en dagbesteding en de  

  daarbij betrokken instanties. Daarbij ligt het accent op de voor de huidige bewoners van Olivier en Goed Wonen 

  meest relevante wetgeving. 

• Er zijn gesprekken gevoerd met enkele partijen om ideeën op te doen voor passende mogelijkheden en  

  zinvolle invulling van arbeid en dagbesteding.  

 

Het project resulteert in aanbevelingen voor Olivier en advies voor andere wooninitiatieven. 

 

Een belangrijke kanttekening bij de uitvoering van dit project is dat de huidige Olivier- en Goed Wonen- bewoners 

voor wat betreft werk of dagbesteding niet onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, en  

daardoor dus niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.  
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3. Regelgeving 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  

Wat betreft werk en dagbesteding hebben bewoners van kleinschalige wooninitiatieven, afhankelijk van hun  

persoonlijke situatie, te maken met verschillende regelingen. Daar komt bij dat sinds januari 2015 veel is  

veranderd in de regelgeving .  

De diverse regelingen en de vele veranderingen leveren een diffuus beeld op, waarbij allerlei begrippen,  

beleidsinstrumenten en overgangsmaatregelen aan de orde zijn. Verschillende uitvoeringsinstanties op landelijk 

en gemeentelijk niveau zijn hierbij betrokken. Dit alles maakt het ondoenlijk om een volledig beeld te schetsen. 

Daarom beperken we ons tot een globaal overzicht.  

Voor de huidige bewoners van Olivier en Goed Wonen heeft de invoering van de Participatiewet per 1 januari 

2015 nog weinig gevolgen. Voor werk of dagbesteding krijgen ze niet de maken met de gemeente. Wel zal de 

Wajong-uitkering vanaf januari 2018 omlaag gaan voor die bewoners voor wie is vastgesteld dat ze wel  

arbeidsvermogen hebben. Zie schema op de volgende pagina en verder bij hoofdstuk 4. 
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Werk/dagbesteding en inkomen voor mensen met een beperking na de invoering van de Participatiewet per  

1 januari 2015; zie verder bijlage B.  

* Oud-Wajong (toegekend vóór 1 januari 2010); Wajong-2010 (toegekend tussen 2010 en eind 2014); Wajong-2015 geldt  

   alleen bij duurzaam geen arbeidsvermogen. UWV beoordeelt eerst de groep Wajong-2010, daarna Wajongers van vóór  

   2010; Wajongers die voor 1 januari 2015 een CIZ-indicatie voor dagbesteding hadden (Begeleiding Groep) hebben  

   automatisch de beoordeling 'geen arbeidsvermogen' gekregen 

** In sommige situaties (afhankelijk van zorgbehoefte) is een hogere uitkering mogelijk; zie www.uwv.nl 

*** Om verdringing van de arbeidsmarkt tegen te gaan stelt het UWV wel voorwaarden; bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk bij  

    een commerciële instelling of werk waarvoor eerder loon is betaald; zie www.uwv.nl 
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4.Uitkomsten vragenlijst  

stand van zaken en knelpunten  

Zowel bij Olivier Wooninitiatief in Moergestel als bij Wooninitiatief Goed Wonen in Oisterwijk zijn vragenlijsten  

voorgelegd aan de ouders van de bewoners. De vragenlijst ging over drie onderwerpen:  

hoe is het werk en de dagbesteding geregeld, hoe staat het met de tevredenheid van bewoners over hun situatie, 

welke knelpunten ervaren zij, en tot slot een aantal vragen over de verschillende hobby’s van de bewoners. 

 

Van alle twaalf bewoners van Olivier hebben de ouders de vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Van Goed  

Wonen hebben de ouders van zestien van de negentien bewoners de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De 

belangrijkste resultaten zijn samengevat in het schema op de volgende pagina; de meest opvallende uitkomsten 

worden vervolgens toegelicht. 

Gevolgen invoering Participatiewet 

De huidige bewoners van Olivier en Goed Wonen ondervinden maar beperkt de gevolgen van de invoering van de 

Participatiewet per 1 januari 2015. 

Alle bewoners met een Wajong-uitkering hebben een oude Wajong (Wajong vóór 2010 of Wajong 2010-2015  

(zie het schema in hoofdstuk 3 en bijlage B). Geen van de bewoners heeft een nieuwe Wajong (Wajong 2015).  

Wat betreft zorg en begeleiding, vallen alle bewoners onder de Wlz en niemand onder de Wmo. Dat geldt ook voor 

de dagbesteding van de bewoners die daarvoor een indicatie (‘Begeleiding Groep’) hebben van het CIZ. Dit  

betekent dat van de huidige bewoners wat betreft werk en dagbesteding, niemand te maken heeft met de  

gemeente.  

De bewoners met een ‘oude Wajong-uitkering’ én een indicatie voor dagbesteding onder de Wlz, hebben van het 

UWV bericht gekregen dat ze blijvend arbeidsongeschikt zijn (beoordeling ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’); zij 

behouden hun Wajong-uitkering tot maximaal 75% van het minimum loon. 

Voor de bewoners met arbeidsvermogen blijft het UWV verantwoordelijk voor ondersteuning bij het vinden van een 

passende werkplek en het aanbieden van voorzieningen zoals een leerwerktraject en loondispensatie. Als aan  

deze bewoners bij de herbeoordeling wederom arbeidsvermogen wordt toegekend, dan gaat per 1 januari 2018 de 

Wajong-uitkering omlaag naar 70% van het minimumloon. Zij worden dan geacht zelf iets bij te verdienen.  
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 Uitkomsten van vragenlijst  werk en dagbesteding; Goed wonen en Olivier vergeleken 



 12 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  

Verschillen tussen Olivier en Goed Wonen 

Bij vergelijking van de uitkomsten van Goed Wonen en Olivier vallen twee verschillen op. Bij Goed Wonen is de 

tevredenheid over werk en dagbesteding veel groter dan bij Olivier en worden veel minder knelpunten ervaren. Bij 

Goed Wonen is maar liefst 94% van de bewoners tevreden: het werk of de dagbesteding is passend en er wordt 

niet actief gezocht naar iets anders. Bij Olivier is de tevredenheid nog geen 60%. Bij Goed Wonen zoekt 6% van 

de bewoners actief naar ander werk of dagbesteding, bij Olivier is dit 42%. Bij Olivier worden knelpunten  

veelvuldig genoemd, bij Goed Wonen slechts sporadisch. 

De invulling van werk en dagbesteding is bij Goed Wonen degelijker dan bij Olivier en er worden veel meer uren 

gewerkt. Bij Goed Wonen heeft 44% van de bewoners een betaalde baan via de Wsw. Enkele bewoners werken 

met loondispensatie bij een bedrijf. Bij Olivier heeft 33% van de bewoners betaald werk. Bij Goed Wonen hebben 

bijna alle bewoners één baan, terwijl bij Olivier enkele bewoners twee of drie kleinere baantjes hebben. Bij Goed 

Wonen werkt 80% van de bewoners 24 uur of meer en bij Olivier is dit 50% van de bewoners. De werkweek is bij 

Goed Wonen gemiddeld 30 uur en bij Olivier is dit gemiddeld 25 uur. 

Knelpunten bij werk en dagbesteding 

Uit de vragenlijst is een aantal knelpunten en wensen naar voren gekomen. Bij Olivier worden meer knelpunten 

ervaren en wensen geuit dan bij Goed Wonen. 

 

Moeilijk (ander) werk te vinden 

Het moeilijk kunnen vinden van ander werk is verreweg het meest genoemde knelpunt. Het zijn meestal de  

ouders die zoeken. Zij zijn echter onvoldoende op de hoogte van de regels en de veranderingen daarin. Ze weten 

ook niet voldoende van de verantwoordelijkheid van diverse instanties wat betreft werk en dagbesteding. Zij  

kunnen daardoor niet altijd de juiste weg vinden. Bovendien hebben zij weinig zicht op het aanbod van werk en 

dagbesteding. Zelfs jobcoaches hebben moeite met het vinden van werk voor de bewoners. Aan de kant van de 

aanbieders van werk en dagbesteding is er weinig zicht op de vraag van mensen met een beperking.  

Bewoners hebben weinig keuze in het aanbod van werk of dagbesteding waardoor competenties van bewoners 

niet altijd matchen met het aangeboden werk. De bewoners werken vooral in de sectoren horeca,  

groenvoorziening/boerderij en in de schoonmaakbranche. De zorgsector biedt minder werk aan mensen met een 

beperking, terwijl ze daar graag werken omdat ze dan meer tussen de mensen kunnen zijn. Veel van de  

bewoners hebben een voorkeur voor werk in hun eigen omgeving, om te voorkomen dat ze afhankelijk zijn van 

vervoer als taxi of bus. Het lukt niet altijd dat te vinden. 

Betaald werk voor mensen met een beperking wordt verdrongen door onbetaald werk voor deze groep. Drie van 

de bewoners van beide wooninitiatieven hebben dat ondervonden. Zij werden ontslagen, maar konden wel bij de  

organisatie blijven als ze hetzelfde werk als vrijwilliger of als vorm van dagbesteding zouden blijven doen. In twee 

gevallen betrof het een grote, lokale zorginstelling. Slechts enkele bewoners zoeken zelf werk of  

dagbesteding.  
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Problemen bij begeleiding op werk 

Bij een paar bewoners laat de begeleiding op de werkplek te wensen over. De begeleiders houden te weinig  

rekening met de specifieke omstandigheden van de bewoner. Er is te veel wisseling in de begeleiding en veel hangt 

af van de goedwillendheid van leidinggevenden en collega's. In een enkel geval doet de bewoner niet het werk 

waarvoor hij/zij is aangenomen, maar krijgt minder aantrekkelijke klussen. 

 

Niet tevreden over taxivervoer 

Ook zijn een paar bewoners die met een taxi of busje naar hun werk (of dagbesteding) gaan, hier niet tevreden over: 

het loopt niet goed, het kost veel tijd, de rit duurt te lang. Bijna alle bewoners geven de voorkeur aan werk in de 

buurt, zodat ze met eigen vervoer (te voet, met fiets, rolstoel of handbike) naar hun werk kunnen. 

 

Te weinig uren 

De helft van de bewoners van Olivier en 20% van de bewoners van Goed Wonen werkt 17 tot 20 uur per week.  

Een deel hiervan kan en wil graag meer werken maar slaagt er niet in dat te realiseren. Ze zitten ongewild te veel 

thuis. Dat is niet in overeenstemming met een van de doelstellingen van beide wooninitiatieven: ‘meedoen in de 

maatschappij’.  
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Een impressie: Werken bij Brownies & downies 

Brownies & downies is een bijzonder lunchcafé op het Lindenplein in Oisterwijk. In het team werken toppers 

met een beperking. Enkele hiervan wonen bij Goed Wonen. 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
Een verkenning van de lokale mogelijkheden  
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Een impressie: Werken bij Brownies & downies 
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Met een aantal partijen zijn gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke oplossingsrichtingen zij zien om de 

problemen die bewoners van Olivier ondervinden bij het vinden en behouden van werk of dagbesteding, aan te 

pakken. Er is gesproken met: 

• UWV Werkbedrijf Midden-Brabant, Tilburg: Martin van Deursen, arbeidsdeskundige, 

• Gemeente Oisterwijk: Joyce Bosch, beleidsmedewerker Wmo, Robert Rijkers, teamleider werk en inkomen,  

   en Lavinia de Ruijter, beleidsmedewerker participatie, 

•  ASVZ Sliedrecht: Petula Peters, sectormanager ouderinitiatieven en gezinshuizen, 

•  Prins Heerlijk Tilburg: Ella Buijze, directeur, 

•  WSD-Groep Boxtel: Theo Keijzers, directeur innovatie en projecten, 

•  Stichting Groendomein Wasven, Eindhoven: Alfred van Kempen, voorzitter. 

 

In alle gesprekken is aan de orde gekomen: 

• de regelgeving en veranderingen daarin, 

• wat ouders en bewoners zelf kunnen doen om problemen bij werk en dagbesteding op te lossen, 

• wat Olivier als wooninitiatief kan doen, 

• wat de organisatie van de gesprekspartner kan doen en welke mogelijkheden zij zien voor samenwerking. 

 

Een bloemlezing van inzichten en adviezen uit de vraaggesprekken is in het kader te vinden. Partijen verschillen 

soms van mening maar er is wel een grootste gemene deler te ontdekken: de partijen zijn allemaal positief over 

een meer actieve rol van Olivier op het gebied van werk en dagbesteding. Zij zijn ook graag bereid om Olivier 

daarbij verder te adviseren en samen te werken.  

De aanbevelingen voor Olivier en adviezen voor andere wooninitiatieven komen voor een groot deel uit de  

vraaggesprekken voort. 

 

5.Uitkomsten vraaggesprekken: 

oplossingsrichtingen 
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Bloemlezing inzichten en adviezen uit vraaggesprekken 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
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Bloemlezing 

* Informatie op persoonlijke titel. 
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Bloemlezing deel 2 
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6. Aanbevelingen   

 en adviezen  

Op basis van de gevoerde gesprekken, en de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten, kan een aantal  

aanbevelingen voor Olivier worden geformuleerd: 

• Pak actieve rol  

Kies als wooninitiatief voor een actieve rol op het gebied van werk en dagbesteding. De regelgeving is ingewikkeld 

en aan voortdurende verandering onderhevig. Daarbij komt dat het lokale speelveld van instanties en aanbieders 

onoverzichtelijk is. Individuele ouders van de bewoners kunnen zich laten ondersteunen door een jobcoach of een 

andere deskundige, echter, samenwerking binnen het wooninitiatief biedt meer mogelijkheden. Bij een actieve rol 

hoort een verankering in de organisatie, bijvoorbeeld door een werkgroep samen te stellen. Geef de teamleider of 

een PB-er een adviserende rol hierin. 

• Treed naar buiten 

Olivier is goed ingevoerd in de lokale gemeenschap. Laat nu ook weten dat het wooninitiatief een actieve rol oppakt 

in werk en dagbesteding. Ga met de resultaten van dit project de boer op, benader lokale partijen en zoek de  

publiciteit. 

• Breng aanbod in beeld en zoek gericht naar uitbreiding van dit aanbod 

Veel partijen bieden werk en dagbesteding maar een overzicht daarvan ontbreekt. Breng als wooninitiatief het totale 

aanbod in beeld.  

• Ga op zoek naar mogelijke samenwerking met dagbestedings- of werklocaties 

Olivier kent de wensen van de bewoners op het gebied van werk en dagbesteding en weet welke problemen er zijn 

bij het vinden van een passende plek. Als het bestaande aanbod in beeld is gebracht, kan gericht worden gezocht 

naar een plek waar die ontbreekt. Schakel daarbij een extern en onafhankelijk bureau voor werktoeleiding in dat het 

lokale aanbod kent. De externe werktoeleider en een of meer ouders van Olivier trekken samen op bij de uitbreiding 

van het lokale aanbod en het netwerk. 

• Schakel zorgteam in bij contacten met werk en dagbesteding 

De persoonlijke begeleiders (PB-ers) van Olivier kennen de bewoners met hun mogelijkheden en beperkingen 

goed. Schakel de PB-er naast de ouders in bij de contacten op het werk en dagbesteding en de contacten met de 

jobcoach. PB-ers kunnen een objectieve en verfrissende kijk hebben. Goede contacten tussen woon- en  

werkbegeleiders geven de bewoner meer duidelijkheid en zodoende meer vertrouwen. De aanbieders oordelen  

positief over het inschakelen van een PB-er. 
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• Zoek werk en dagbesteding lokaal binnen gemeente 

Problemen met het taxivervoer blijken moeilijk oplosbaar te zijn. Een werkplek in de eigen gemeente zorgt ervoor 

dat taxivervoer niet nodig is, en draagt bij aan de integratie in de lokale gemeenschap. 

• Zoek samenwerking met Goed Wonen 

Onderzoek de mogelijkheden en de kansen van verdere samenwerking binnen de gemeente Oisterwijk.  

Samenwerking kan variëren van kennis delen over regelgeving en informatie uitwisselen over het aanbod van werk 

en dagbestedingsplekken tot gezamenlijk actief benaderen van lokale partijen. 

 
Adviezen 

Adviezen voor andere wooninitiatieven 

Begin met inventarisatie: 

• Breng in beeld hoe werk en dagbesteding zijn geregeld voor de bewoners en inventariseer de knelpunten. 

• Zorg dat je als wooninitiatief op de hoogte bent van de regelgeving en de veranderingen daarin en ken de  

  lokaal belangrijkste instanties. 

• Bespreek en beslis welke rol het wooninitiatief wil spelen bij het zoeken en regelen van werk en dagbesteding:  

  gaat het alleen om onderlinge ondersteuning van de ouders of gaat het wooninitiatief ook de organisatie  

  daarvan oppakken? 

Als je als wooninitiatief kiest voor een actieve rol: 

• Veranker werk en dagbesteding in de organisatie van het wooninitiatief, bijvoorbeeld door een werkgroep  

  samen te stellen.  

• Zorg dat de lokaal relevante instanties jou als wooninitiatief kennen en dat ze weten wat je doet op het gebied   

  van werk en dagbesteding. 

• Betrek naast de ouders ook de persoonlijke begeleiders van de bewoners in de contacten met de begeleiders  

  op het werk en de jobcoaches. De PB-ers hebben namelijk een meer objectieve blik. 

• Breng in beeld welke bewoners problemen ervaren bij hun huidige werk en dagbesteding, en probeer die op te  

  lossen met de hulp van de PB-ers. 

• Breng het lokale aanbod van werk en dagbesteding in beeld, eventueel met de hulp van een of meerdere  

  externe bureaus voor werktoeleiding. 

• Breng in beeld welke bewoners (ander) werk of (andere) dagbesteding zoeken en ga op zoek met de hulp van  

  externe werktoeleiders. Focus op ontwikkelingsperspectief voor deze bewoner(s). 

• Wissel ervaringen uit met andere wooninitiatieven in de gemeente en ga na wat de meerwaarde kan zijn van 

  een verdergaande samenwerking, ook van samenwerking met aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding. 
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7. Vervolg: werk en  

dagbesteding en de Wmo 

De huidige Olivier- en Goed Wonen- bewoners hebben dagbesteding in het kader van de Wlz of ze werken bij de 

WSD of worden ondersteund door UWV bij het zoeken naar werk. Voor werk of dagbesteding vallen ze dus niet on-

der verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van de Wmo. Er zijn andere wooninitiatieven waarvan de 

bewoners sinds 2015, geheel of gedeeltelijk, onder de Wmo vallen.  De indruk bestaat dat het onder de Wmo nog 

moeilijker is om passend werk of dagbesteding te vinden en te behouden. 

 

Ervaringen onder de Wmo nog niet in kaart gebracht 

Bij ouderinitiatieven onder de Wmo gaat het in veel gevallen om bewoners met een psychiatrische aandoening 

(meestal autisme) zonder verstandelijke beperking. Voor deze bewoners is het vaak moeilijk om werk of  

dagbesteding te vinden. Dagbesteding is van oudsher meer afgestemd op mensen met een verstandelijke  

beperking. En ervaringen met zogenoemd beschut werk zijn er nog weinig.  

 

Wij hebben geen zicht op de specifieke problemen waar wooninitiatieven onder de Wmo tegenaan lopen. Wel is  

duidelijk dat bij deze wooninitiatieven momenteel alle aandacht noodgedwongen uitgaat naar de financiering van de 

zorg en woonbegeleiding onder de nieuwe Wmo. De continuïteit van deze wooninitiatieven staat onder druk omdat 

gemeenten vaak slechts kortdurende indicaties afgeven en omdat er op de PGB-tarieven wordt bezuinigd. Ook kan 

de uitvoering van de Wmo per gemeente sterk verschillen. Naast de onzekerheid over de zorg(financiering) is er 

voor deze wooninitiatieven dus alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de bewoners niet thuis komen te zitten 

omdat ze geen geschikte werkplek of dagbestedingslocatie kunnen vinden. Aan de andere kant hebben we ook  

gezien dat de Wmo creatieve oplossingen voor werk en dagbesteding mogelijk maakt.  

 

Vervolgonderzoek  

Dit alles leidt tot de aanbeveling voor vervolgonderzoek dat gericht is op ervaringen (bij meerdere wooninitiatieven) 

met het vinden en behouden van dagbesteding of werk onder de Wmo. Daarnaast is het van belang om nieuwe  

ontwikkelingen in de Wmo-regelgeving en de verschillen in de uitvoering van de Wmo tussen gemeenten te  

inventariseren. Op basis hiervan kunnen oplossingsrichtingen worden gevonden, ook voor andere wooninitiatieven 

onder de Wmo.  
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Een van de bewoners van Olivier werkt bij de kwekerij/stekbedrijf van de Diamant-groep in Tilburg, een  

leerwerkbedrijf dat bijdraagt aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De  

kwekerij en het stekbedrijf zijn idyllisch gelegen op het terrein van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. In de 

kwekerij worden jaarlijks ruim een miljoen groenblijvende heesters en vaste planten gekweekt. In het stekbedrijf  

worden stekjes geknipt voor opdrachtgevers, collega-kwekers en de eigen kwekerij. 
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 Bijlage A 

Korte beschrijving Olivier Wooninitiatief 

Olivier Wooninitiatief in Moergestel bestaat uit een groep van twaalf jongvolwassenen (in het vervolg: bewoners) 

met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Olivier is opgericht door een groep ouders om een veilige  

thuishaven te creëren waar hun kinderen de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De bewoners hebben 

allemaal behoefte aan ondersteuning in het aanbrengen van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Olivier 

biedt zorg en begeleiding, afgestemd op individuele behoeften. De bewoners wonen in zelfstandige  

huurappartementen, die zijn gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke leefruimte. Daarin is ook een slaap- en 

kantoorruimte opgenomen voor het personeel dat de 24-uurszorg levert. Olivier streeft er naar dat de bewoners zich 

maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Zie ook: 

www.oliviermoergestel.nl. 

Olivier is opgezet als een kleinschalig wooninitiatief. Olivier verwacht van de ouders en/of andere familieleden van 

de bewoners dat zij zich inzetten voor het welslagen van het initiatief. Bij Olivier is sprake van gescheiden zorg en 

wonen. De kosten van de zorg worden gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB's) van de bewoners. 

De huur van de appartementen en de kosten voor levensonderhoud betaalt ieder uit het eigen inkomen.  

De belangrijkste kenmerken van Olivier zijn:  

De diversiteit van de groep bewoners: de groep bestaat deels uit mannen en deels uit vrouwen. Persoonlijke 

kenmerken, hobby's, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een  

heterogene groep is gemaakt vanuit de overtuiging dat de bewoners juist vanwege hun diverse  

mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en  

stimuleren.  

De regie van de ouders: Olivier is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te 

kunnen voeren, in goede onderlinge samenwerking met professionals die worden ingehuurd.  

Professionele zorg-op-maat: de bewoners hebben allemaal een indicatie voor 24-uurszorg en -begeleiding. 

De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van zorgverlener 

ASVZ. 

Een beschermde woonomgeving: alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke 

voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. In de gemeenschappelijke leefruimte wordt dagelijks  

gekookt. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen. 

Een zo normaal mogelijk leven: Olivier zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners 

mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby's uit te voeren.  

Midden in de samenleving: Olivier is gevestigd op een centrale plek in een relatief kleine maar actieve  

dorpsgemeenschap. Enkele bewoners hebben hun werk in het dorp. 

Optimale ontplooiingsmogelijkheden: warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar zijn de  

pijlers waarop de zorg en begeleiding steunen. Waar mogelijk wordt gestimuleerd dat bewoners hun  

zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen.  
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 Bijlage B 

Wet- en regelgeving op het gebied van werk en  

dagbesteding 

Bewoners van wooninitiatieven worden geconfronteerd met diverse regelingen op het gebied van werk en  

dagbesteding. Hieronder worden de meest relevante regelingen in grote lijnen beschreven  

(zie ook het schema in hoofdstuk 3). 

 

Dagbesteding uit de wet Wlz of de Wmo?  

Bewoners van wooninitiatieven die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie hebben gekregen 

voor 24 uur per dag zorg en begeleiding, vallen sinds begin 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze  

nieuwe wet is in de plaats gekomen van de vroegere AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Alleen  

mensen met een zwaardere zorgbehoefte komen nu nog in aanmerking voor de Wlz. Er is wel een uitzondering 

gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichtere zorgindicatie: als zij in januari 2016 al in 

een kleinschalig wooninitiatief woonden blijven zij vallen onder de Wlz. 

Voor bewoners die, behalve een CIZ-indicatie voor 24-uurszorg uit de Wlz, ook een indicatie hebben voor  

dagbesteding (de zogeheten ‘begeleiding groep’), valt deze dagbesteding ook onder de Wlz. Dat geldt ook voor 

het vervoer naar de dagbestedingslocatie voor wie daarvoor een medische indicatie heeft. Voor deze mensen  

verandert er dus niets ten opzichte van de oude situatie onder de AWBZ. 

De gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen met een beperking die niet in aanmerking komen voor  

24-uurszorg onder de Wlz, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is vastgelegd in de Wmo (Wet  

maatschappelijke ondersteuning 2015). Degenen die in wooninitiatieven verblijven vallen sindsdien onder  

beschermd wonen. Mensen die elders wonen kunnen ambulante begeleiding krijgen. Voor al deze mensen valt de 

dagbesteding onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Vanaf januari 2015 vallen alle mensen met psychiatrische kwetsbaarheid onder de Wmo. Belangenorganisaties 

pleiten ervoor om de intensieve zorgvragers uit deze zogenoemde ggz doelgroep onder te brengen bij de Wlz.  

 

Participatiewet  

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de  

Participatiewet. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan het werk te  

krijgen. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de eerdere Wet werk en arbeidsondersteuning  

jonggehandicapten (oude Wajong en Wajong 2010). Volgens de Participatiewet komen alleen mensen die blijvend 

arbeidsongeschikt zijn nog in aanmerking voor een Wajong 2015-uitkering. 

 

Sociale werkvoorziening  

Sinds de Wsw in januari 2015 is opgegaan in de Participatiewet, komen geen nieuwe mensen meer in aanmerking 

voor de sociale werkvoorziening. Wie voor januari 2015 een vast arbeidscontract had, houdt het recht op passend 

werk onder de voorwaarden van de Wsw. Voor deze groep verandert er dus niets. Het contract blijft hetzelfde en 

ook de herindicatie door het UWV blijft hetzelfde; begeleid werken blijft dus mogelijk. De Wsw blijft bestaan tot de 

laatste Wsw-er met pensioen gaat. Verliest een Wsw-er zijn werkplek, dan spant het SW-bedrijf (WSD in Boxtel 

voor bewoners in de gemeente Oisterwijk) zich in om een passende nieuwe plek te vinden. Passend betekent in 

ieder geval dat de persoon het werk aankan, dat het werk goed is georganiseerd en dat de begeleiding goed is 

geregeld. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangstelling van de persoon, maar daar zijn wel 

grenzen aan.  
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Dit betekent dat als een passend werkaanbod herhaaldelijk wordt afgewezen, de betrokkene terugvalt op de  

voorliggende ‘oude rechten regeling’, vaak de Wajong, Wia (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) of Wwb. 

Wat betreft werk komt dan het UWV of de gemeente in beeld, afhankelijk van de uitkering. In het geval van een  

bijstandsuitkering kan de gemeente de uitkering weigeren als iemand passend werk niet accepteert. 

Mensen die op 31 december 2014 wel een Wsw-indicatie hadden, maar geen arbeidscontract, komen niet meer in 

de sociale werkvoorziening. Dat geldt ook voor mensen die op 31 december 2014 met een Wsw-indicatie op de 

wachtlijst hiervoor stonden. 

 

Beoordeling arbeidsvermogen 

Sinds de invoering van de Participatiewet moet het arbeidsvermogen van alle huidige Wajongers opnieuw worden 

beoordeeld door het UWV. Op basis van een dossier, soms aangevuld met informatie uit een persoonlijk gesprek, 

stelt het UWV vast in hoeverre iemand arbeidsvermogen heeft. Arbeidsvermogen wordt toegekend wanneer iemand 

met begeleiding kan werken, of met een bepaalde voorziening in staat is om te werken, dan wel alleen 'beschut' 

werk kan doen in een beschermde omgeving. 

 

De criteria voor het toekennen van arbeidsvermogen zijn wettelijk bepaald. Iemand moet: 

• in staat zijn een taak uit te voeren binnen een arbeidsorganisatie. Dit hoeft geen volledige baan te zijn; het gaat  

  om een taak die onderdeel is van een baan; 

• beschikken over basale werknemersvaardigheden zoals het zich kunnen houden aan afspraken; 

• minstens een uur aaneengesloten kunnen werken zonder intensieve begeleiding; 

• minstens vier uur per dag kunnen werken. 

De procedure van herindeling op basis van arbeidsvermogen van de huidige Wajongers duurt tot en met 2017.  

Inmiddels hebben Wajongers die vóór 2015 een AWBZ-indicatie dagbesteding hadden (zie boven), automatisch de 

beoordeling ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’ gekregen.  

De beoordeling van het arbeidsvermogen door het UWV is voorliggend aan een indicatie voor dagbesteding door 

het CIZ ( in het kader van de Wlz). Een dagbesteding indicatie staat dus los van het recht op een Wajong-uitkering, 

maar dit loopt in veel gevallen wel parallel. 

 

Het UWV onderscheidt nu drie groepen Wajongers: 

'Oud'-Wajong’ (verkregen voor 1 januari 2010): voor deze groep verschuift het accent; het UWV blijft  

verantwoordelijk voor ondersteuning bij het vinden van een werkplek. Vóór 2010 stond bij het UWV de beoordeling 

van het arbeidsvermogen en inkomensondersteuning voorop; ondersteuning bij het zoeken van werk was secundair. 

Alleen als mensen zelf interesse toonden in werk, dus op basis van vrijwilligheid, verleende het UWV hierbij  

ondersteuning. 

 

 

Werk en dagbesteding bij Olivier 
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Vervolg bijlage B... 
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'Wajong-2010' (verkregen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015): ook voor deze groep houdt het UWV de  

verantwoordelijkheid voor ondersteuning bij het vinden van werk, onder iets andere voorwaarden dan bij de groep 

'oud-Wajong'. Dit betreft vooral de termijn van herbeoordeling voordat sprake is van een definitieve  

Wajong-beoordeling. Voor deze Wajongers gelden drie opties: mensen krijgen ofwel een beoordeling ‘levenslang 

Wajong’, of ze krijgen een Werkregeling aangeboden (inkomensondersteuning zolang geen werk gevonden is; naar 

redelijkheid, dat wil zeggen dat mensen zich wel aan afspraken moeten houden) of een Studieregeling. Na maximaal 

7 jaar volgt herbeoordeling. De herbeoordeling van deze groep is nu gaande, per leeftijdscohort. 

'Wajong-2015': deze groep betreft alleen mensen van wie  het arbeidsvermogen voor de eerste keer na 1 januari 

2015 is beoordeeld, waarbij het UWV heeft vastgesteld dat ze duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen 

mét arbeidsvermogen, maar ook een arbeidsbeperking waarvoor ondersteuning nodig is, vallen onder de  

verantwoordelijkheid van de gemeente. Zoals hieronder toegelicht kunnen zij in aanmerking komen voor beschut 

werk of voor werk in het kader van de Banenafspraak.  

 

Gevolgen voor de Wajong-uitkering  

Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, behouden hun Wajong-uitkering, wat neerkomt op 75  

procent van het minimumloon. De huidige Wajongers die volgens het UWV wel arbeidsvermogen hebben, worden 

geacht in staat te zijn hun uitkering aan te vullen met inkomen uit werk. Per 1 januari 2018 zal hun uitkering dalen tot 

70% van het minimumloon. Voor ondersteuning bij het vinden van werk vallen zij onder het UWV; zij krijgen een  

uitnodiging voor werkbegeleiding.  

Het volgen van een opleiding (op minimaal MBO2 of HAVO niveau) kan helpen om de afstand tot de arbeidsmarkt te 

verkleinen. Het behalen van een diploma heeft geen gevolgen voor het recht op een uitkering, maar het studeren 

heeft voor de groep Wajong-2010 mogelijk wel gevolgen voor de hoogte van hun uitkering. Als tijdens de  

studieperiode de Wajong-uitkering tijdelijk is verlaagd heeft men op het moment waarop het diploma is behaald weer 

recht op de volledige Wajong-2010 uitkering.  

Volgens de Wajongwetgeving verliest iemand die langer dan een jaar het minimum loon heeft verdiend, mogelijk het 

recht op een Wajong-uitkering. Deze regeling geldt niet voor Wsw-ers. Maar mensen die onder de Wajong-2010  

regeling vallen, krijgen sneller geen uitkering meer dan de oud-Wajongers.  Aan de hand van de rekenhulp op de 

UWV site (uwv.nl) is na te gaan welke gevolgen loonopbrengst heeft voor de hoogte van de Wajong-uitkering.  

Als mensen geen recht (meer) hebben op een Wajong-uitkering, maar niet genoeg inkomen of vermogen hebben om 

in hun levensonderhoud te voorzien, hebben ze mogelijk wel recht op een bijstandsuitkering van de gemeente.  

 

Beschut werk  

Beschut werk is expliciet als instrument in de Participatiewet opgenomen vanuit het oogpunt dat er altijd een groep 

mensen is die wel loonwaarde heeft, maar deze loonwaarde uitsluitend in een beschutte omgeving kan realiseren. 

Het gaat hierbij om mensen die een dusdanige mate van begeleiding en aanpassingen nodig hebben, dat dat niet 

van een werkgever kan worden verwacht. 

Het UWV adviseert de gemeente, op basis van landelijke criteria, of iemand tot de doelgroep ‘beschut werk’ behoort. 

Deze beoordelingscriteria zijn strenger dan die onder de vroegere Wsw. Dat komt omdat bij het Wsw-bedrijf ook 

mensen in dienst zijn die wel bij een reguliere werkgever kunnen werken (via individuele of groepsdetachering). De 

inschatting is dat ongeveer 1/3 van de Wsw-ers uitsluitend beschut kan werken.  

 
Vervolg bijlage B... 
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Zoals hierboven vermeld, behouden mensen die op 31 december 2014 een geldige Wsw-indicatie hadden en in een 

Wsw-dienstbetrekking werkzaam zijn, wel hun wettelijke rechten en plichten. 

Beschut werk heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking; het gaat om loonvormende arbeid. De gemeente kan 

loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever, maar het is ook mogelijk dat het UWV loondispensatie toekent 

aan de werkgever, ingeval van een Wajong-uitkering. De ondersteuning kan dus langs verschillende routes worden 

gefinancierd, maar in geen geval worden beide tegelijk ingezet. Dit vereist dus goede afstemming tussen het UWV 

en de gemeente. 

Tot eind 2016 kon alleen de gemeente iemand aanmelden voor een indicatie voor beschut werk. Door een wijziging 

van de Participatiewet kan nu ook de betrokkene zelf zich hiervoor aanmelden bij het UWV. Ook de regeling voor 

loonkostensubsidie is versoepeld; het eerste halfjaar van het dienstverband mag dat een vast bedrag zijn van 50% 

van het wettelijk minimumloon. Daarna wordt de hoogte afhankelijk van het verdienvermogen van de werknemer. 

 

(Arbeidsmatige) dagbesteding via de gemeente  

(Arbeidsmatige) dagbesteding is een andere voorziening die gemeenten kunnen inzetten om de zelfredzaamheid en 

participatie van mensen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen te  

ondersteunen. In dit geval is er geen dienstbetrekking en gaat het om onbetaalde activiteiten.  

Arbeidsmatige dagbesteding is overigens (nog) geen juridische term. Het begrip is in de praktijk ontstaan om een 

minder strikte scheiding tussen dagbesteding en betaald werk aan te geven.  

 

Banenafspraak  

Met de introductie van de Participatiewet zijn door de landelijke overheid en werkgevers afspraken gemaakt over het 

creëren van extra banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: de 'banenafspraak'. Alle personen met oude 

Wajong of Wajong-2010 hebben een indicatie voor deze banenafspraak. Dat geldt ook voor mensen van wie het 

UWV na januari 2015 heeft vastgesteld dat ze  wel arbeidsvermogen hebben, maar door hun arbeidsbeperking niet 

in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Zij worden opgenomen in het door UWV beheerde landelijke  

doelgroepenregister. Op landelijk niveau is geregeld dat bedrijven en instellingen die onvoldoende mensen met een 

indicatie voor de banenafspraak in dienst hebben, kunnen worden beboet. 

 

Twee maatregelen per eind 2016 moeten ervoor zorgen dat ondernemers sneller arbeidsbeperkt personeel kunnen 

vinden en zonder risico kunnen aannemen. Het UWV heeft een online ‘kandidatenverkenner’ gelanceerd zodat 

werkgevers zelf kandidaten kunnen zoeken in de bestanden van het UWV. Daarnaast geldt de no-riskpolis die het 

werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte grotendeels afdekt, nu voor onbepaalde tijd. Oorspronkelijk zou 

deze no-risk polis gelden tot 2020 waardoor werkgevers huiverig waren om een vast contract aan te bieden.  
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Kanttekening vanuit het UWV: aan de hier beschreven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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 Bijlage C 

Bronnen 

 

Zorgbelang Brabant 

• Kennisdossier 16: Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking.  

  Auteur H. Beltman. Uitgever: Aandacht voor iedereen, 2016-05. 

• www.zorgbelang-brabant.nl/publicaties/kennisdossier-16-arbeid-door-mensen-met-een-arbeidsbeperking/394 

 

Rijksoverheid 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/inhoud/sociale-werkvoorziening-vanaf-2015 

UWV 

• www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/werknemer-heeft-wajong-of-valt-onder-participatiewet/detail/ 

  banenafspraak 

• Movisie Kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Diverse publicaties over de Participatiewet. 

 

Verdere informatie 

• Olivier Wooninitiatief, Moergestel       oliviermoergestel.nl 

• Ouderinitiatief GOED wonen Oisterwijk      goedwonenoisterwijk.nl 

• Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte iederin.nl 

• Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW)    rpsw.nl 

• Per Saldo, belangenvereniging van mensen met PGB    pgb.nl 

• Naar-Keuze, budgethoudersvereniging      naar-keuze.nl 

• Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland      vgn.nl 

• Zorgorganisatie ASVZ         asvz.nl 

• Gemeente Oisterwijk         oisterwijk.nl 

• UWV           uwv.nl 

• WSD-Groep Boxtel         wsd-groep.nl 

• Prins Heerlijk Tilburg         prinsheerlijk.nl 

• Groendomein Wasven, Eindhoven       wasven.nl 


