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• Een nieuw regeerakkoord

• Opgave beschut werk 2018

• Actualiteiten banenafspraak en 

quotumregeling

• Wat u ook wilt weten 

(handige tips en hulpmiddelen)

Wat gaan we doen?



Vertrouwen in de toekomst



• Bouwt voort op ingezet beleid

• Meer ruimte voor gemeenten (accres)

• Meer mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk

• Loondispensatie vervangt 

loonkostensubsidie

• Banenafspraak gecontinueerd

Regeerakkoord Rutte III



• Vanwege normeringsystematiek 

Gemeentefonds (accres)

• Oplopend van 404 mln in 2018 tot 1.205 mln 

in 2021 en 1.420 mln structureel

• Programmatische afspraken gemeenten en 

Rijk

Meer geld voor gemeenten



• Compenseert werkgevers (net als bij 

loonkostensubsidie) voor verminderde loonwaarde

• Harmonisering instrumenten Participatiewet en 

Wajong

• Aanvullingsregeling met als uitgangspunt: werken 

moet lonen. 

• Streven: vanaf juli 2019

• Voor de nieuwe instroom van mensen

• Besparing ingezet voor meer mensen aan het werk

• Wordt nog nader uitgewerkt

Loondispensatie in Participatiewet



• Het budget voor activering en dienstverlening 

wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra 

mensen de mogelijkheid voor beschut werk 

ontstaat. 

• Dit leidt ertoe dat meer mensen met een 

beperking betaald werk kunnen verrichten 

omdat gemeenten meer mogelijkheden 

krijgen om meer beschutte werkplekken te 

organiseren, maatwerk te bieden richting 

werk of werkgevers te ‘ontzorgen’.

Meer mensen aan het werk



Aantallen 2017 2018 2019 2020 2021

Eind stand 
financiering 5.000 6.500 7.200 8.000 8.800

Eind stand nieuw 2.600 4.600 6.000 7.400 8.800

Jaarlijks te creëren 
plekken 2.400 2.000 1.400 1.400 1.400

Beschut werk in 2018



Actualiteit banenafspraak en quotumregeling

• Resultaten over 2016: Totaal: 22.554

• Afgesproken aantallen: 20.500

• Resultaten: 

– markt: 18.957 (14.500)

– Overheid:   3. 597 (6.500)

• Quotumregeling geldt per 1/1/2018 overheid

• Quotumpercentage 1,93 procent 

• Geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer 

werknemers



Resultaten over 2016 (2-meting banenafspraak)
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Doelstelling Realisatie



• Uitstel van de quotumheffing met 1 jaar (dus 

geen heffing over 2018 opgelegd)

• Mogelijkheid om de quotumregeling te 

deactiveren

• Verlengen duur registratie doelgroep 

(aanpassen ‘t + 2-regel’)

• Wet- en regelgeving in voorbereiding

Actualiteit banenafspraak en quotumheffing



• Initiatiefwet verdringingstoets in Eerste 

Kamer

• Ondersteuningsvragen Matchen op werk 

door 32 arbeidsmarktregio’s

• Werkgeversgerichtheidscan

• Aanbod opleidingen professionals in Toolkit

• Schakelpunt Landelijke Werkgevers 

• Plan van aanpak Transparantie 

• 23 november startbijeenkomst samenwerking 

GGZ – Werk en Inkomen

Wat ook goed is om te weten….



• Samenwerking VSO/Pro, werkgevers en 

gemeenten: Ingeschakeld

• Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 

2018

• Filmpjes Ondersteuning ondernemers met 

schulden

• Campagne beschutaandebak

• Handreiking meeneembare voorzieningen 

van VNG

• Verzamelbrief oktober 2017

… en nog meer nuttigs





• Presentaties beschikbaar op maandag 6 

november op samenvoordeklant.nl

• SVP Evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot




