Voorwaarden aan een PGB-aanvraag – Cluster Werk en Inkomen
afdeling Matching Gemeente Rotterdam
Voorwaarden aan werkgever en werkplek
Bij elke aanvraag van een PGB zal beoordeeld moeten worden of de voorgestelde werkplek adequaat
is. In verband hiermee worden eisen gesteld aan de werkgever en de door hem aangeboden
werkplek.

Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het geval de betreffende
onderneming een inschrijvingsplicht heeft.

De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en
mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, als passend aan te merken.

De duur van het dienstverband bedraagt tenminste zes maanden, met een mogelijkheid tot
verlenging.

De werkgever hanteert voor de Wsw-geïndiceerde de geldende Cao-bepalingen of
arbeidsvoorwaarden inclusief salarisbepalingen.

De werkplek en werkomstandigheden voldoen aan de arbonormen.

Werk en Inkomen afdeling Matching kan zelf een loonwaardeonderzoek, een onderzoek naar
arbeidsomstandigheden en passendheid van de werkplek en taken uitvoeren.

In bijzondere gevallen kan van het bovenstaande afgeweken worden. Dit is ter beoordeling aan
Werk en Inkomen afdeling Matching.
Voorwaarden inzet begeleidingsorganisatie
Op basis van onderstaande voorwaarden wordt een begeleidingsorganisatie ingeschakeld die door de
Wsw-geïndiceerde zelf is aangewezen:

De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van
de doelgroep, c.q. de Wsw-geïndiceerde voor wie het PGB is bestemd.

De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld.

De begeleidingsorganisatie is voldoende liquide en solvabel.

Een schriftelijke overeenkomst tussen Werk en Inkomen afdeling Matching en de
begeleidingsorganisatie dient aanwezig te zijn.

Contractueel dient vastgelegd te zijn: de aard van de begeleiding (concrete activiteiten), de kosten
die hieraan gekoppeld zijn en de betalingssystematiek.

De hoogte van de begeleidingskosten kan nooit meer zijn dan het maximale Rijksbudget minus de
uitvoeringskosten minus de loonkostensubsidie.

Het aantal uren aan begeleiding dat wordt vergoed dient proportioneel te zijn en bedraagt
maximaal 15% van het aantal uren dat door de Wsw-geïndiceerde bij de werkgever wordt
gewerkt.

De begeleiding dient bij te dragen tot een duurzame en geschikte begeleid werken
arbeidsovereenkomst van in principe minimaal 6 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.

In bijzondere gevallen kan van het bovenstaande afgeweken worden. Dit is ter beoordeling aan
Werk en Inkomen afdeling Matching.
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Voorwaarden verstrekking eenmalige vergoeding aanpassing werkplek
Op basis van onderstaande voorwaarden wordt een vergoeding verstrekt voor de noodzakelijke
kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht:

Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van in principe
minimaal 6 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging

De investering dient proportioneel te zijn.

De investering dient reëel bij te dragen aan het vergroten van de duurzaamheid van de werkplek.

De kosten voor de eenmalige vergoeding aanpassing werkplek kunnen niet door voorliggende
voorzieningen worden bekostigd.

Uit een rapport van een deskundige dient te blijken dat de aanpassingen op de werkplek
noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de
werkgever worden gedragen.

Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit
arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere
werknemer zou moeten maken, komen niet in aanmerking voor vergoeding door het college.

Aan een vergoeding kan ook toepassing worden gegeven d.m.v. het in bruikleen beschikbaar
stellen van hulpmiddelen aan de werkgever.

Financiering aanpassing werkplek gebeurt via Werk en Inkomen afdeling Matching op basis van
facturen.

In bijzondere gevallen kan van het bovenstaande afgeweken worden. Dit is ter beoordeling aan
Werk en Inkomen afdeling Matching.
Voorwaarden inzet scholing
Indien de deelnemer scholing inzet in de PGB-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

Het dient te gaan op kwalificerende scholing, die een erkend diploma of certificaat oplevert.

De arbeidsmarktrelevantie van de scholing is in de PGB-aanvraag verwoord.

Er dient een duidelijk verband aanwezig te zijn met de begeleid werken plek en de uit te voeren
werkzaamheden.

Er kan geen andere financiering benut worden, zoals studiefinanciering.
Voorwaarde inzet jobfindingsorganisatie
Op basis van onderstaande voorwaarden wordt een begeleidingsorganisatie ingeschakeld die door de
Wsw-geïndiceerde zelf is aangewezen:

De opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De opdrachtnemer en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor jobfinding en het begeleiden
van de doelgroep, c.q. de Wsw-geïndiceerde voor wie het Persoonsgebonden budget is bestemd;

De opdrachtnemer heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld.

De kosten van jobfinding komen alleen in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een
passende arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden op basis van no cure, no pay.. De
opdrachtgever besluit over de inzet van jobfinding.
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