
 

 

Gratis training vaststellen begeleidingsnoodzaak in de praktijk 

Praktijkonderzoek met subsidie va  n UWV, door Coronel Instituut en APE Public Economics bv 

Gezocht: arbeidsdeskundigen, consulenten, jobcoaches en andere professionals 

voor deelname aan gratis training: 

 

 

 

 

 

Onderzoek en training      
Via een subsidieonderzoek faciliteert UWV de doorontwikkeling van een handreiking die 
professionals helpt bij het vaststellen van begeleidingsnoodzaak van cliënten bij werk, voordat 
er een specifieke werkplek bekend is. Een groot deel van het onderzoek is inmiddels afgerond.  

Voor gebruik van de eindversie van de handreiking organiseren we een training van één 
dagdeel met inzet van een acteur die de rol van cliënt speelt. We zoeken nog 25 professionals 
die de training willen volgen. Accreditatie voor de training wordt aangevraagd voor 
arbeidsdeskundigen. Jobcoaches kunnen de training voor deskundigheidsbevordering 
opvoeren  m.b.v. het verstrekte certificaat. De training zal in vier groepen plaatsvinden op 4 en 
5 september 2017, in het AMC te Amsterdam, resp. van 9.00-13.00 en 13.30-17.30 uur.  
Alleen professionals die niet aan eerdere onderdelen van dit onderzoek hebben meegedaan, 
kunnen deelnemen aan de training. Aan de training is (tijdens de halve dag) een klein 
onderzoek verbonden.  
 

Interesse? Voor meer informatie/aanmelden, mail naar Saskia Andriessen: sa@aapar.nl 

Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer, emailadres, in welke setting u werkt en met 
welke doelgroepen. Vermeld ook uw een 1e en 2e voorkeur voor de ochtend resp. de middag 
van 4 of 5 september. Voor verdere informatie: Saskia Andriessen: 06-10 82 96 09.  
Alvast heel hartelijk dank! 
 

      
 
 
 
 
 
 
       

Maria Schouten (Coronel 
Instituut, junioronderzoeker) 

Het Coronel Instituut 
voor Arbeid en 
Gezondheid is een 
afdeling van het AMC te 
Amsterdam die zich 
richt op het brede 
gebied van arbeid en 
gezondheid.  

APE Public Economics 
bv is een onderzoeks-
en adviesbureau in Den 
Haag, gespecialiseerd in 
beleidsvraagstukken in 
de publieke sector. 
 
 
 

 
Saskia Andriessen (namens 
APE, senioronderzoeker) 

We zoeken arbeidsdeskundigen (UWV, gemeente, zelfstandig), consulenten en 
klantmanagers van gemeenten, professionals van VSO/PrO en SW-bedrijven en jobcoaches 
die recente ervaring hebben met het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak bij werk bij 
cliënten met structurele functionele beperkingen, zonder dat er een werkplek bekend is.  
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