
Wajong in transitie 
 

 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hiermee treden grote veranderingen op 
voor Wajongers. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen nu onder de doelgroep van de 
Participatiewet en komen terecht bij gemeenten. De instroom van deze groep mensen is voor de 

gemeenten nieuw. Hoe het UWV en de gemeenten uitwerking gaan geven aan de Participatiewet kan 
van gemeente tot gemeente verschillen, mede afhankelijk van de bevolkingsopbouw en de wijze 

waarop gemeenten hun beleidsvrijheid invullen. 
 

Met deze wet wil het kabinet bereiken dat iedereen met een ziekte of handicap sneller en gemakkelijker 
aan het werk kan, om zo te participeren in de samenleving. Het belang van werk voor een goede 

gezondheid is groot. Wie werkt, vindt zijn gezondheid beter dan mensen zonder baan. De ‘medicinale’ 
werking van arbeid zit volgens wetenschappers in fysieke en geestelijke stimulatie, gezonder gedrag, 

ontplooiing, ontwikkeling, contact, een verhoogde sociale status, inkomen en de bijbehorende materiële 
voordelen. Gaat dat ook op voor deze groep jongeren? En hoe regelen we dan die toegang tot werk of 

stimuleren we maatschappelijke participatie?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Refereerbijeenkomst voor wetenschappers, beleidsmedewerkers, gemeenten 
en professionals in de (publieke) gezondheidszorg  

Wanneer  
Donderdag 19 november van 17.30 tot 21.30 uur 

 

 
Waar 
Novotel Maastricht, Sibemaweg 10, 6227 AH Maastricht 

 

 

 

Programma 
17.30 - 18.30 uur  Ontvangst met soep, broodjesbuffet en verse jus d’orange 
 
18.30 - 18.35 uur  Welkom 
       Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats 
 
18.35 - 19.00 uur   Kenmerken van de groep Wajongers in Zuid-Limburg en ontwikkelingen /     
       verwachtingen voor de toekomst        
       Rob Schwillens, Regiomanager UWV WERKbedrijf Zuid Limburg  
 
19.00 - 19.25 uur   Hoe creëer je banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt? 
       Fred Zijlstra, Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie UM 
 
19.25 - 19.50 uur   Op welke wijze geven gemeenten vorm aan de verplichtingen die zij in het kader 
       van de Participatiewet hebben om de arbeidsparticipatie van jongeren met een   
       beperking te bevorderen? 

       Margot Soons, projectleider van het project Werkend Leren (Parkstad) 

       Mark Wenders en Henk Extra, Scholing, Werk en Jongerenloket gemeente Heerlen 

 
19.50 - 20.10 uur  Voorbereiding paneldiscussie 
       In kleine groepen worden vragen voor het panel opgesteld 
 
20.15 - 21.00 uur   Paneldiscussie met medewerkers van RADAR, MEE, bovengenoemde sprekers en  
       Peggy Muijrers, beleidsadviseur participatiewet gemeente Brunssum 
 
21.00 - 21.30 uur  Afsluiting met borrel  
 
Wilt u deze interessante refereerbijeenkomst bijwonen? Laat ons dit dan uiterlijk dinsdag 10 november a.s. weten. Mail 
uw aanmelding naar kyra.ubaghs@ggdzl.nl. Het secretariaat van de Academische Werkplaats Limburg is tevens 
bereikbaar op T 046 - 850 55 05 (maandag, dinsdag, donderdag).  

  Accreditatie voor deze refereerbijeenkomst ABAN, AbSg en KAMG is aangevraagd 

 

 
 

 


