
 

                                                           
 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Graag wil ik uw aandacht vragen met betrekking tot onderstaande: 
 
Ik kan meer dan je denkt! 
 
Jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebben veel in hun 
mars. Daarom is de Wet Wajong aangepast. In de huidige wet staat niet langer het recht op 
uitkering centraal, maar het recht op begeleiding naar werk. Zo worden jongeren met een 
beperking geholpen bij het vinden en houden van een baan, liefst bij een reguliere 
werkgever.  

Om aandacht te vragen voor de mogelijkheden van deze jongeren, is het Ministerie van 
sociale zaken en werkgelegenheid een project gestart met zogenaamde Wajong 
adviesvouchers. De Wajong adviesvoucher is een waardebon die elke MKB-er kan 
aanvragen. Tegen inlevering van de voucher bij een geselecteerd re-integratiebedrijf kan de 
MKB-er kosteloos en vrijblijvend advies krijgen hoe binnen zijn bedrijf door middel van het 
eventueel aanpassen en creëren van functies, Wajongers kunnen werken. Door dit nieuwe 
instrument kunnen werkgevers die bereid zijn om Wajongers in dienst te nemen, advies 
krijgen over hoe zij dit kunnen doen. Het verplicht de werkgever tot niets, het biedt hem/haar 
nieuwe inzichten. Inzichten in wat deze jongeren kunnen en inzicht in wat de overheid m.b.t. 
(financiële) ondersteuning kan bieden. 

Over een aantal jaren zal er een krapte op de arbeidsmarkt gaan plaatsvinden. Iedereen die 
kan werken, zal dan moeten werken. MKB bedrijven kunnen alvast een voorsprong nemen 
om te laten onderzoeken of het bedrijf geschikt is of geschikt te maken is voor jongeren met 
een beperking. 

Refrisk B.V. is een van de geselecteerde bedrijven die het voucheronderzoek mag uitvoeren. 
Dit onderzoek, inclusief rondleiding, zal ongeveer 3 tot 4 uur duren. Na afronding van het 
onderzoek ontvangt het MKB bedrijf een rapport met bevindingen en adviezen. Hier mag het 
bedrijf iets mee doen, maar dat hoeft niet. 
 
We helpen graag met de aanvraag, zodat veel MKB bedrijven straks zeggen: 
Ik kan hen als goede werknemers voor mijn bedrijf gebruiken. 
 
Ik hoop dat u in uw regio aandacht wil besteden aan dit onderzoek. Mocht u vragen hebben 
of meer informatie willen, dan kunt u contact met mij opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Refrisk B.V. 
Claudia van Daal 
Arbeidsdeskundige 
Tel:0641711059                                                                                                                          
                                                                         


