
Het laatste nieuws: in gesprek met 

de Programmaraad en SZW

Praktijkdag 6 oktober 2016

Betsie Gerrits, Programmaraad

Fer Nieuweboer en Ine Neefjes, SZW 



• SZW:

• Participatiewet 

• Wet banenafspraak

• Ondersteuning Programmaraad

Programma



• Participatiewet:

 Wetsvoorstel stroomlijning lks

 Wetsvoorstel beschut werk/praktijkroute

 Budgetten uitkeringen/lks 2016 en 2017

Vereenvoudiging Pwet en Banenafspraak



• Banenafspraak: 

• Één-meting

• Praktijkroute (loonwaarde op de werkplek 

als mogelijke instroom in doelgroepregister

• Andere vereenvoudigingen/aanpassingen

• Inkoop diensten

Vereenvoudiging Pwet en banenafspraak



• Bij TK

• Forfaitaire loonkostensubsidie 50% in eerste 

zes maanden 

• Loonkostensubsidie voor jongeren met een 

beperking die al werken

• Flexibele termijnen loonwaardemeting

Vraag aan de zaal: wat zijn de ervaringen met 

loonkostensubsidies sinds invoering Pwet?

Wetsvoorstel stroomlijning lks



• Bij Raad van State

• Beschut werk: gemeenten creëren plekken 

naar behoefte

• Tot maximum financiële middelen

• Cliënten mogen zelf indicatie aanvragen

• Praktijkroute -> zie Banenafspraak

Wetsvoorstel beschut werk/praktijkroute



• Vrijdag jl. budgetten 2016 en 2017 

bekendgemaakt

• Macrobudget 2017: + 2%

• Verdeelmodel 2017

• Vangnetregeling 2017 e.v.

Vraag aan de zaal: hoe ontwikkelt het 

bijstandsvolume zich?

Budgetten uitkeringen/lks



Banenafspraak, één-meting 

Toename banen 
markt

Toename banen 
overheid

Totale toename 
banen

Formele 
dienstverbanden

9.764 -984 8.780

Inleenverbanden 
(Uitzendrelaties en 
WsW-
detacheringen)

5.840 6.437 12.277

Totaal 15.604 5.453 21.057

Doelstelling (6.000) (3.000) (9.000)



• Onderzoek Panteia

• Bestuurlijke afspraken 4 oktober 2016

• Brief naar Tweede Kamer (voor Algemeen 

Overleg d.d. 27 oktober)

• Wetstraject en uitvoering in voorbereiding

Banenafspraak, Praktijkroute



• Loslaten criterium begeleiding

• Pro-leerlingen zonder beoordeling in 

doelgroepregister

• Herbezettingsvoorwaarde t.z.t. definitief 

afgeschaft (afhankelijk van wetgeving 

beschut werk).

• Inkoop van diensten

Vraag aan de zaal: hoe vaart u met de 

banenafspraak in uw gemeente/regio

Banenafspraak, overige trajecten



• Vernieuwde website 

• Toolkit Participatiewet geactualiseerd

• Webinar SW-bedrijven aansluiten op het 

UWV portaal voor gemeenten op 11 oktober 

van 14.00 – 15.00 uur

• Webinars social return: 

• 10 november: overheid

• 24 november: overheid vs bedrijfsleven

• 1 december: uitvoering

Ondersteuning Programmaraad - I



• Regionale werkateliers zoals psychische 

aandoeningen

• Op aanvraag door de arbeidsmarktregio’s:

• Review op elk gewenst onderwerp

• Experience-team

• Werkgeversgerichtheidscan

• Praktijkdag 8 december in Beatrixgebouw 

Utrecht

Ondersteuning Programmaraad – II 



• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot




