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Wie is WSD?

• Wij zijn een sociaal ontwikkelbedrijf

• Ons werkgebied ligt in midden Brabant

• Onze missie is voor iedereen een passende plek op de

arbeidsmarkt.

• Dit bereiken wij door persoonlijke ondersteuning en 

ontwikkelmogelijkheden te bieden aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt

• Ons uitgangspunt is wat kan er wel.



Simpel Switchen
• Onderzoek van Stimulaz en Movisie

• 63% van de gemeenten (#222)

• 104 aanbieders van dagbesteding



Verantwoordelijke Re-integratie en activering
Gemeente Participatiewet

IOAW/Z

BBZ

Niet uitkeringsgerechtigden

Anw gerechtigden

Wmo – dagbesteding niet in een instelling woonachtig

Jeugdzorg

WSW
UWV WW

WAO/WIA

Wajong

IOW
Zorgkantoren Wlz – dagbesteding zorginstelling of volledig thuis pakket



Beeldend uitgelegd



Uit de verkenning blijkt

-In Nederland vinden ruim 100.000 mensen de weg naar 

dagbesteding via een ‘maatwerkvoorziening’

-Een substantieel deel van mensen in dagbesteding heeft wensen en 

behoeften om zich verder te ontwikkelen.

-Voor zeker ¼ van degenen die via een gemeentelijke maatwerkvoor-

ziening deelnemen aan dagbesteding, zien aanbieders kansen om 

stappen te zetten naar betaald werk en andere vormen van werk. 



Aanbevelingen
• Stel ontwikkeling centraal

• Best passende plek leidend

• Wet- en regelgeving inzichtelijk en 

toepasbaar

• Samenwerkingsafspraken tussen 

aanbieders

• Stimuleer werkgevers



Starten met reguliere betaalde arbeid

Ronduit spectaculair 
is de toename van de mate 

van geluk die mensen 
ervaren als aan het werk 
gaan. Na 2 jaar is die 47% 

voor hen die 32 uur of meer 
per week werken. Bij een 

baan van minder dan 32 is 
de toename wat kleiner, 

namelijk 32%
Zorggebruik cliënten na het starten met werk 
Bron: ‘Werk en Participatie als medicijn’, Alex Burdorf ism Merel Schuring, Afdeling maatschappelijke gezondheidzorg, Erasmus MC, Rotterdam



Geluk

Geluk

Ronduit spectaculair 
is de toename van de mate 

van geluk die mensen 
ervaren als ze aan het werk 
gaan. Na 2 jaar is die 47% 

voor hen die 32 uur of meer 
per week werken. Bij een 

baan van minder dan 32 is 
de toename wat kleiner, 

namelijk 32%



Doel OAD

• Deelnemers zo veel mogelijk laten participeren in de maatschappij 

door een daginvulling van arbeidstaken.

• Bieden van werk, structuur, ritme en een vertrouwde begeleider; zo 

verbeteren zij hun (sociale) vaardigheden en ervaren ze hoe het is 

om te werken met collega’s.

• Doorstromen naar een reguliere baan kan maar ligt niet altijd voor 

de hand, een verhoging van de loonwaarde is vaak realistisch. 

• Aan het eind van dit traject is duidelijk wat voor de deelnemer voor 

het moment de beste daginvulling is.



OAD middels de 
zelfredzaamheidsmatrix

• Wat wil ik doen?

• Waar wil ik heen?

• Wat heb ik nodig?
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Geleerde lessen begeleiding

• Continuïteit en deskundige begeleiding

o combi GGZ en Werk, beperkte omvang groep, 

continue observatie en interventie, 

• Positieve benadering

o Vertrouwen, positief stimuleren, fouten maken 

mag, uitgaan van wat kan, ruimte voor gevoelens 

en gedachten enz.,



Geleerde lessen begeleiding

• Aandacht

o Persoonlijke aandacht, de mens in relatie tot werk,

• Vaste persoonlijke begeleiding

• Samenwerking en afstemming met steunsysteem

o in verbinding met begeleiding/behandelaar en netwerk van betrokkene,

• Veilig bijsturen

Relatie naar collega’s 



Geleerde lessen passend werk 
• Werksoort

o Het soort werk is minder van belang

ü Niet te complex

ü Geen productiedruk, deadline kan in overleg 

afgesproken worden

o Variatie in het werkaanbod

• Ontwikkelmogelijkheden bij WSD

o De mogelijkheid om op verschillende afdelingen te werken om te ervaren wat de 

juiste volgende stap is.

o Werk waarin het tempo van vervolgstappen gebeurt in afstemming met duidelijke 

afspraken en structureren.



Geleerde lessen passend werk 

• Werk passend bij mogelijkheden en beperkingen

o Functie en werkomgeving sluiten aan bij wensen, 

mogelijkheden en beperkingen. 

o Structuur en duidelijkheid op de werkplek.

o Inzet expertise om de mogelijkheden en beperkingen 

in kaart te brengen en te komen tot oordeel LKS of 

beschut.
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Uitkering bij start traject
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Resultaat tot en met September 2022
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Dagbesteding
Doorstroom Sociaal Werkbedrijf
Studie
Terug gem, motivatie
Uitstroom regulier / uit de uitkering
Vrijwilligerswerk
Terug gem, niet in staat te werken
start IPS traject
teveel last psychische problematiek



OAD in samenwerking met 
specialistische partners

• Doelgroep WMO / P-wet grens (gelijk aan SW)

• Gelijke problematiek

• Andere reden afstand tot de arbeidsmarkt

• Maatwerk aanpak bij

o Motivatie

o Passend in het behandel- / begeleidingsplan



Zijn er nog vragen?



Bedankt voor je belangstelling!

Birgitte Kochuijt

bkoch@wsd-groep.nl

06 18 63 98 24

mailto:bkoch@wsd-groep.nl

