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Doel, context wetsvoorstel 

• Verzoek Werkkamer tot harmonisatie van 3 
instrumenten  

• Voor doelgroep banenafspraak  
• Vanwege eenduidigheid en dienstverlening 

aan werkgevers 
• Uitwerking in wetsvoorstel, onlangs aanvaard 
•  Beoogde invoering: 1/1/2016 
 



Doelgroep banenafspraak 

• Wajongers 
• Mensen met Wsw-indicatie 
• Mensen met WIW/ID-baan 
• Mensen uit Participatiewet die naar oordeel 

UWV niet het WML kunnen verdienen 
 



Harmonisatie no-riskpolis 

• Compensatie voor werkgevers bij ziekte 
• Pwet: beleidsruimte gemeenten (verordening) 
• Harmonisatie: uniforme no-riskpolis via UWV 
• Gemeenten zetten loonkostensubsidie stop 
• Uitname voor gemeenten (I-deel en P-deel) 
• Voor vijf jaar (horizonbepaling), evaluatie na 

drie jaar (2019) 
 

 



Vrijwaring WGA-risico 

• Werkgevers worden gevrijwaard tegen hogere 
WGA-lasten van hun werknemers 

• Wanneer: als zij arbeidsongeschikt worden (10 
jaar risico) 

• Dit is gekoppeld aan no-riskpolis UWV 
• Vrijwaring geldt ook bij beschut werk. 

 



Harmonisatie mobibonus 
mobiliteitsbonus 

• Via premiekorting: € 2000,- (max. 3 jaar) 
• Voor werkgever die ‘doelgroeper 

banenafspraak’ in dienst neemt (via fiscus) 
• Kan samengaan met loonkostensubsidie 
• Nu is bonus nog € 7000,-/€ 3500,- voor 

Wajongere, niets voor Pwetter 
• Regeling geldt vijf jaar, daarna niet meer 
• Geen overgangsrecht lopende gevallen 

 
 



Harmonisatie jobcoach 

• Jobcoaches begeleiden op de werkplek.  
•  Veel variatie: in uren; externe/interne 

jobcoach; jobcoach bij gemeente.  
• Geen wettelijke regeling; gemeenten en UWV 

maken zelf afspraken.  
•  UWV en G4 en bepaalde regio’s hebben 

afspraken gemaakt over harmonisatie.  
  
  



Beschut werk 

• Beschut werkers behoren niet tot doelgroep 
banenafspraak 

• Nota van wijziging: no-riskpolis voor beschut 
werk. Was wens van gemeenten, Cedris. 

• Relatie met impuls beschut werk uit begroting 
(100 mln. cumulatief, 2016-2020)  

• Betreft 26 mln. voor gemeenten 
 
 



Conclusie  

Voordelen werkgevers bij banenafspraak: 
• Loonkostensubsidie (< WML) 
• Uniforme no-riskpolis via UWV 
• Mobiliteitsbonus ad € 2000,- 
• Zo nodig jobcoach, andere voorzieningen 



Overig  

• Mobibonus € 2000,-: ook bij schoolverlaters 
Pro/Vso/tevens ‘doelgroeper banenafspraken’  

• Gemeenten kunnen regulier instrumentarium 
inzetten als men > WML kan verdienen 

• Per 2017: Lage-inkomensvoordeel: structureel 
instrument bij 100/120% WML en > 24 uur 
p.w. werken. Anticumulatie met mobibonus 
 
 

 
 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

	Harmonisatie instrumenten Participatiewet
	Doel, context wetsvoorstel
	Doelgroep banenafspraak
	Harmonisatie no-riskpolis
	Vrijwaring WGA-risico
	Harmonisatie mobibonus mobiliteitsbonus
	Harmonisatie jobcoach
	Beschut werk
	Conclusie 
	Overig 
	Meer informatie

