Booghj
terug in je bracht

Re-integratiedienst UWV ‘Begeleiding bij scholing’
Omschrijving
Boogh Arbeidsre-integratie voert in opdracht van UWV de re-integratiedienst 'Begeleiding bij
scholing’ uit.
De coach heeft meerdere sessies met de klant, om de klant te ondersteunen bij het uitvoeren van
zijn taken en verantwoordelijkheden (waaronder huiswerkbegeleiding) die verband houden met de
door de Klant gevolgde scholing. Tijdens deze sessies wordt de klant gecoached en empowered
om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van planmatig studeren
en het aanbrengen van focus is hier een onderdeel van.
Doel
UWV zet begeleiding bij scholing in als dit voor een klant noodzakelijk is. Het volgen van scholing
vraagt van de klant een gestructureerde en planmatige uitvoering van taken en opdrachten. Met
het aanbrengen van focus op scholing wordt de kans vergroot dat deze succesvol wordt afgerond,
waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter kan worden gemaakt.
Klantgroep
Klanten van wie UWV heeft vastgesteld dat scholing een voor die persoon noodzakelijk geacht
instrument is om aan het werk te gaan. Het gaat hierbij om personen die ‘werkfit’ zijn (gemaakt).
Deze klanten zijn cognitief in staat om de scholing te kunnen volgen en af te ronden. Voor een deel
van hen geldt dat zij (nog) niet in staat zijn geheel zelfstandig de scholing te doorlopen. Een
oorzaak hiervan kan zijn dat de studievaardigheden niet meer actueel zijn.
UWV koopt deze dienst in voor zowel mensen met een ziektewetuitkering als met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Boogh Arbeidsre-integratie begeleidt mensen met een
hersenaandoening, een lichamelijke beperking, een chronische ziekte, een burn-out, een autisme
spectrum stoornis (ASS) met normale begaafdheid of die re-integreren bij/ na kanker of COVID-19.
Resultaat
De klant is in staat zelfstandig(er) de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig te
doorlopen en - waar van toepassing - de toets(en) af te leggen.
Doorlooptijd
De trajectduur is maximaal de duur van de te volgen opleiding, afhankelijk van de opdracht vanuit
UWV.
Uitvoering
De re-integratiedienst wordt begeleid door een re-integratiecoach.
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