
 

Integraal werken en doelgroep 

banenafspraak 
 

Inleiding 
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het 

kabinet en sociale partners (werkgevers en 

werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren 

bij reguliere werkgevers voor mensen met een 

arbeidsbeperking. 

Deze afspraak is in 2015 ingegaan en deze doelgroep 

valt onder de Participatiewet 2015. 

De gemeentelijke organisatie moest opnieuw ingericht 

worden en de medewerkers bijgeschoold worden. 

Dit is in 2020 een zeer actueel onderwerp en verdient 

extra aandacht. 

 

Doelgroep 
Je bent werkzaam in het sociaal domein: werk en 

inkomen, statushouders, bijzondere doelgroepen, 

Wmo, jeugd, schuldhulpverlening, samenwerkings-

partners/ betrokken instanties. 

 

Leervorm 
De cursus bestaat uit meerdere groepslessen, die 

klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. 

Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel 

klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je 

mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en 

kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
Tijdens deze cursus gaan we in op onder meer: 

• Indicaties/ wet- en regelgeving; 

• Banenafspraak/ het doelgroepregister; 

• ABA/ Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen; 

• Wajong/ Beschut werk; 

• Jobcoaching; 

• Mogelijkheden traject/ instrumenten. 

 

Resultaat 
Je leert… 

… wat er wordt verwacht van gemeenten in het kader 

van integraal werken; 

….doelgroep banenafspraak/ het doelgroepregister; 

… verschillende rollen, taken en positie, 

samenwerkingspartners; 

… samenstelling doelgroep/ (culturele) achtergronden; 

… rechten en plichten Participatiewet; 

… meervoudig problematiek; 

… op basis van de meest actuele praktijkvoorbeelden. 

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname”, indien je de 

cursus hebt bijgewoond. 

 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

De cursus kan op maat en aangepast gegeven 

worden. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


