Boogh ,
terug in je bracht

—

Re-integratiedienst UWV ‘Participatie interventie’
Omschrijving
Boogh Arbeidsre-integratie voert in opdracht van UWV de re-integratiedienst ‘Participatie
interventie’ uit.
De re-integratiedienst ‘Participatie interventie’ bevat activiteiten die er op zijn gericht klanten te
ondersteunen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) ervaren belemmeringen betreffende
hun gezondheid en/of de daarmee samenhangende emoties in de persoonlijke situatie, zoals
bijvoorbeeld het verlies van werk.
De coach heeft aandacht voor de volgende punten:
o Inventariseren of de klant her- of erkent dat hij in een wachtstand zit.
o Nagaan wat de klant al ondernomen heeft om uit de situatie te komen
o Samen met de klant inventariseren welke (aanvullende) acties door de klant kunnen
worden ondernomen om uit de wachtstand te komen en welke stimulans de klant nodig
heeft om die (aanvullende) acties te kunnen ondernemen.
Doel
Het activeren van de klant, zodat de klant minimaal deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal
netwerk buitenshuis en buiten het familieverband in een niet georganiseerd verband.
Klantgroep
Klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te
nemen aan enige re-integratieactiviteiten zoals in het kader van een traject ‘Werkfit maken’ of ‘Naar
werk’. Deze klanten hebben geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring.
UWV koopt deze dienst in voor zowel mensen met een ziektewetuitkering als met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Boogh Arbeidsre-integratie begeleidt mensen meteen
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 om op structurele basis deel te nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk
buitenshuis en is in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten de eigen sociale netwerk te
initiëren en te onderhouden. De klant heeft daartoe nieuwe activiteiten opgepakt, dan wel
bestaande activiteiten uitgebouwd. Aan het einde van het traject wordt er een eindrapportage
opgeleverd.
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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