Modulaire Re-integratiedienst
- Participatie Interventie
Omschrijving:

De modulaire dienstverlening is modulair van aard, dat
betekent dat er verschillende re-integratiediensten inzetbaar
zijn met verschillend resultaat. De onder dit Perceel in te
zetten re-integratiediensten zijn:
•
•
•

Doelstelling / resultaten:

‘Participatie interventie’,
‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ en
‘Begeleiding bij Scholing’

De re-integratiedienst Participatie interventie bevat
activiteiten die er op zijn gericht cliënten te ondersteunen bij
het verwerken van en omgaan met (ernstige) ervaren
belemmeringen over hun gezondheid en/of de daarmee
samenhangende emoties in de persoonlijke situatie, zoals
bijvoorbeeld het verlies van werk.
De cliënt is aantoonbaar in staat om op structurele basis deel
te nemen aan enige vorm van een sociaal netwerk buitenshuis. Hij is in staat om zelfstandig activiteiten binnen en
buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en te
onderhouden. Hij heeft daartoe nieuwe activiteiten opgepakt,
dan wel bestaande activiteiten uitgebouwd. Na inzet van
deze re-integratiedienst dient de cliënt zich tenminste op
trede 2 van de participatieladder te bevinden.

Voor wie:

Cliënten met een grote afstand tot het maatschappelijk
verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan
enige re-integratieactiviteiten zoals opgenomen onder de
UWV percelen Werk-fit of Naar werk. Deze cliënten hebben
geen of weinig contact met anderen buiten de eigen
huiselijke kring. Zij bevinden zich op trede 1 van de
Participatieladder.
Cliënt ontvangt een uitkering via UWV en wordt door UWV
aangemeld. Duur van het traject is maximaal 5 maanden en
wordt door het UWV van te voren aangegeven

Voorwaarden:

•
•

Cliënt is gemotiveerd om het traject aan te gaan
Cliënt is fysiek en mentaal in staat om het traject aan te
gaan

Vorm en duur:

Het traject is individueel.

Rapportage:

Heliomare dient bij beëindiging van de re-integratiedienst
een eindrapportage op te stellen.

Locatie:

In overleg.
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