
Arbeidsbeperkt, en dan?
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Welke trajecten zijn er?

Voor klanten met een arbeidsbeperking zijn er 2 trajecten 
richting betaald werk met een subsidie voor de 
werkgever:

Toeleiding Passend Werk waarna doorstroom naar Team 
Loonwaarde

Beschut Werk
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Toeleiding Passend Werk
n Doelgroep: Dit traject is voor mensen de vanwege een 

arbeidsbeperking minder productie, kwaliteit of inzet kunnen 
leveren dan een reguliere medewerker. (verminderde loonwaarde)

n Doel: Klant werkfit maken en aanbieden bij  team loonwaarde voor 
plaatsing op betaald werk met loonkostensubsidie en een jobcoach.

n Voorwaarden om in aanmerking te komen:
– Klant is voorafgaand aan de aanmelding reeds 6 maanden actief 

op dagbesteding of vrijwilligerswerk.  
– Klant wil graag werken.
– Klant heeft beperkingen fysiek, psychisch, cognitief waardoor er 

rekening gehouden moet worden met zijn belastbaarheid. 
– Klant heeft een verminderde loonwaarde.
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Inhoud traject Toeleiding Passend Werk

n Diverse trainingen om sollicitatievaardigheid en weerbaarheid te 
vergroten.

n Inzet externe leerstage. Indien dit nog niet mogelijk is dan eerst een 
interne leerstage.

n Voortgang wordt goed gemonitord door intensief klantcontact en 
periodieke evaluaties. 

n Inzet instrumentaria zoals tegemoetkoming reiskosten en premies 
leerstage. 

n Zodra bemiddeling naar betaald werk kan plaatsvinden, wordt klant 
middels een warme overdracht bij een jobcoach van Team 
Loonwaarde aangemeld. 

n Klant wordt dan via de praktijkroute of met een Indicatie 
Banenafspraak bij een werkgever geplaatst. 
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Beschut Werk
n Doelgroep: Dit traject is voor klanten die vanwege hun handicap of 

beperking structureel, intensieve begeleiding nodig hebben op de 
werkplek.

n Kenmerken van de doelgroep:
Klant heeft een beperking op cognitieve en/of psychische gronden 
soms in combinatie met een fysieke beperking. 
Klant is niet in staat zelfstandig door te werken en taken zelf op 
juiste wijze op te pakken. De klant heeft bijvoorbeeld taak voor taak 
nieuwe instructies of controle nodig.
Veelal krijgt klant ook hulp/ begeleiding op andere leefgebieden
vanwege beperkte zelfredzaamheid.

n Doel:  Plaatsing op betaald werk op een passende werkplek. Met 
loonkostensubsidie en begeleidingssubsidie voor de werkgever.
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voorwaarden
n Voorwaarden om in aanmerking te komen:

Klant heeft een positief advies beschut werk  van het UWV.
Klant is duurzaam in staat tot loonvormende arbeid
Klant is gemotiveerd 
Klant is coach-baar op het werk
Klant beschikt over basiswerknemersvaardigheden, zoals op tijd     
komen, verantwoordelijkheid voelen, regels kunnen volgen
Klant kan minimaal 3 halve dagen werken
Klant staat open voor passend werk

02-07-2019 | 6



Inhoud traject Beschut Werk

Consulent beschut werk
n Biedt op maat begeleiding
n Heeft intensief contact met klant en staat in contact met betrokken 

hulpverleners
n Biedt een voortraject op de potentiële beschut werkplek. 
n Regelt de plaatsing.
n Ondersteunt/ verwijst bij hulpvragen.
n Vraagt het advies beschut werk aan.
n Houdt klant ook na plaatsing in nazorg. 
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Ontwikkel en uitstroom mogelijkheden 
voor Beschut Werk

• ‘Amsterdam werkt’ ontwikkelplekken in diverse richtingen
• Pantar bij alle afdelingen
• Philadelphia fietsdepot en dagbesteding
• Milieuwerk in de recycling industrie
• Cordaan diverse plekken bij het leerwerkbedrijf
• Kringloopbedrijf De Locatie winkel magazijn transport
• Rederij Kees magazijn en distributie
• Brouwerij De Prael productie facilitair
• Zone 3 ontwikkelplekken
• Inzet van diverse arbeidsmatige dagbesteding plekken in het 

voorschakeltraject



subsidie

n Werkgever krijgt:
- 8500 euro per jaar begeleidingssubsidie (full-time basis)
- 2500 euro subsidie voor jobcoaching (alleen eerste jaar, op ft-basis)
- loonkostensubsidie naar loonwaarde
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Hoe kun je aanmelden:
Klant is nog niet arbeidsfit: 
Mail ToeleidingPassendWerk@amsterdam.nl
vervolgens neemt een TPW consulent contact op.

Klant is arbeidsfit:
Mail Cynthia le Couvreur, zij brengt je in contact met een 
jobcoach van loonwaarde om dossier door te spreken;

Klant heeft intensieve begeleidingsbehoefte:
Mail BeschutWerk@amsterdam.nl , vervolgens neemt 
een consulent BW contact met je op.

mailto:ToeleidingPassendWerk@amsterdam.nl
mailto:BeschutWerk@amsterdam.nl


Beschut werk – Video Gregory
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