
STICHTING SAMEN ONBEPERKT.

SPREEKUUR OVER DE PARTICIPATIEWET VOOR WAJONGERS EN MTB-ERS 

REGIO MAASTRICHT-HEUVELLAND.
Stichting Samen Onbeperkt start vanaf donderdag 3 september 2015 van 14.00 uur tot 16.00 uur
bij Athos Eet Maakt Doet, Athoslaan 12-A te Maastricht een wekelijks spreekuur voor mensen 
die vanaf 10 september 2014 onder de participatiewet vallen en dus afhankelijk zijn om via de 
gemeente gedeeltelijk of geheel werk te zoeken dat bij hun mogelijkheden past. De toegang tot de 
wajong-uitkering is beperkt tot diegene die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn volgens 
strenge keuringseisen. 
Ook de mensen die bij de MTB op de wachtlijst staan kunnen bij hun vertrouwde WSW-bedrijf niet
meer terecht en zijn nu ook afhankelijk van de willekeur van de gemeentes. 
Nog steeds is niet duidelijk hoe de regio Maastricht-Heuvelland deze mensen gaat begeleiden en 
ondersteunen naar geschikte arbeidsplaatsen op de reguliere arbeidsmarkt. 
Hiervoor is maatwerk nodig en bovendien zullen met de grote werkgevers met meer dan 100 
arbeidsplaatsen convenanten moeten worden afgesloten om de noodzakelijke banen voor deze 
kwetsbare doelgroep te realiseren. Denk hierbij aan de 5 % regeling. Minder dan 100 
arbeidsplaatsen is 2 % haalbaar. 
Met het MKB, winkelbedrijven, zorginstellingen zullen ook afspraken dringend noodzakelijk zijn 
om de gewenste doelstellingen te realiseren. 
Voor al diegene die vanaf heden herkeurt worden via het UWV kunnen terecht bij de wekelijkse 
spreekuren van de WAO-groep Maastricht-Heuvelland, ook kunnen zij voor u een gedegen 
bezwaarschrift schrijven. Ook start medio oktober / november een maandelijkse 
voorlichtingsbijeenkomst verzorgt door deskundige medewerkers van de WAO-groep. 
Schroom niet en meld waar je tegenaan loopt in deze onzekere tijd waar we afhankelijk zijn van 
gemeenten die concreet ons moeten begeleiden / ondersteunen naar passend werk dus maatwerk 
met de noodzakelijke begeleiding wat individueel voor een ieder weer anders zal zijn !
Onze stichting zal samen met de uitvoerende en de politiek strijden voor uw belangen !!! 
Meld u en neem contact op. 
Dat kan via e-mail: spreekuurwajongmtb@gmail.com of telefoonnummer: 043-3110123.
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