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Onderwerp 

Overzicht opname burgers in doelgroepregister  

Adres Gemeente  

ter attentie  

 

    

 

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam 

Geachte heer {naam} 

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met sociale partners, VNG 

en UWV besloten een aantal praktische verbeteringen in de werkprocessen van de Participatiewet 

door te voeren. Deze verbeteringen moeten de instroom in het doelgroepregister verder 

bevorderen.  

 

Invoering Beoordeling arbeidsvermogen 

Een van de verbeteringen is de invoering van de Beoordeling arbeidsvermogen. Hiermee kunnen 

burgers rechtstreeks bij UWV een Indicatie banenafspraak aanvragen. 

 

Twee groepen burgers voorlopig in het doelgroepregister 

Ook is afgesproken dat UWV twee groepen burgers voorlopig opneemt in het doelgroepregister. 

Hierdoor vallen deze burgers niet tussen wal en schip. U vindt een lijst van deze burgers in de 

bijlage bij deze brief. Hieronder leest u om welke twee groepen het gaat. 

 

Er kunnen twee redenen zijn waarom deze burgers voorlopig zijn opgenomen in het 

doelgroepregister: 

1. Zij hebben na 10 september 2014 een Wajong-uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is 

afgewezen en deze klanten zijn door uw gemeente nog niet voorgedragen voor een 

Indicatie banenafspraak; 

2. Zij hebben een vso-, pro- of entree-opleiding in het mbo verlaten tussen 10 september 

2014 en 18 juli 2015. En de betreffende school heeft geadviseerd dat de burger tot de 

doelgroep van de banenafspraak behoort. 

 

Wij hebben de twee groepen burgers laten weten dat zij voorlopig zijn opgenomen in het 

doelgroepregister en wat dit voor hen betekent.  

 

Latere beoordeling of burger tot de doelgroep van de banenafspraak behoort 

Op een later moment beoordelen wij of de burger behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. 

Er zijn dan twee mogelijkheden:  
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1. De burger kan niet het minimumloon verdienen. Hij behoort dan tot de doelgroep van de 

banenafspraak en blijft opgenomen in het doelgroepregister.  

2. De burger kan wel het minimumloon verdienen. Hij behoort dan niet tot de doelgroep van 

de banenafspraak. Wij beëindigen dan de registratie van de burger in het 

doelgroepregister. Dit doen we twee volledige kalenderjaren nadat wij hebben vastgesteld 

dat de burger niet tot de doelgroep behoort. Tijdens die twee jaren kan de burger of zijn 

werkgever nog gebruikmaken van de voorzieningen die gelden voor mensen in het 

doelgroepregister. 

 

De burger ontvangt van ons bericht over deze beoordeling.  

 

U krijgt een kopie van de brief aan uw burger 

Door de Participatiewet bent u als gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk van 

deze burgers. Daarom sturen wij u een kopie van de brief die wij aan de burger hebben verzonden 

en een overzicht van de betreffende burgers.  

 

Heeft u nog vragen?  

Meer informatie over de Indicatie banenafspraak en het doelgroepregister vindt u op 

uwv.nl/zakelijk. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Zakelijk 088 - 898 20 10 (kijk 

voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Als u belt, houd dan deze brief bij de 

hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  

 

 

Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.  
  

 

Bijlage(n):  

- Lijst met burgers die voorlopig zijn opgenomen in het doelgroepregister 


