Boogh ,
terug in je bracht

Re-integratiedienst UWV ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’
Omschrijving
Boogh Arbeidsre-integratie voert in opdracht van UWV de re-integratiedienst 'Bevorderen
maatschappelijke deelname’ uit.
De coach heeft meerdere sessies met de klant, waarin gewerkt wordt aan het versterken,
uitbreiden, structureren en bestendigen van diens sociale activiteiten. Dit kan zowel door het
voeren van individuele gesprekken als het laten deelnemen aan groepssessies. Daarnaast wordt
de klant, indien dit bevorderlijk is voor zijn participatie, in contact gebracht met organisaties om
deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten.
Doel
Het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant. Het gaat hier onder andere
om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van
grenzen en de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie
tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit verbeteren en kan de klant structureel
deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband.
Klantgroep
Klanten met fysieke en/of psychische beperkingen met een (zeer) grote afstand tot het
maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten
zoals een traject ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’.
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 neemt deel aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld
aan het verrichten van vrijwilligerswerk of regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.
De klant heeft daartoe nieuwe activiteiten in dit kader opgepakt, dan wel bestaande activiteiten
uitgebouwd.
Doorlooptijd
De trajectduur is maximaal 5 maanden, afhankelijk van de opdracht vanuit UWV.
Uitvoering
De re-integratiedienst wordt begeleid door een re-integratiecoach.
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