
Re-integratietaak vangnetters ziektewet 

gemeentelijke doelgroep

Participatiewet

Wat betekent dit voor gemeenten? 

Wat is de rol van UWV en het Inlichtingenbureau?
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Context en doelgroep

• Participatiewet

– Sinds 1-1-2015

– Mensen met arbeidsbeperking makkelijker aan werk helpen

– Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratie van eigen doelgroep

• Gemeentelijke doelgroep Participatiewet

– Dit is óók de werknemer die ziek uit dienst gaat en waarvoor een 

gemeente in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie heeft betaald

• UWV verzorgt niet langer de re-integratie van deze doelgroep

– Regeling wordt uitgevoerd sinds 1-1-2017 (geldt sinds 1-7-2016) 

– Gemeenten verantwoordelijk voor re-integratie vangnetters ziektewet

– Re-integratietaken conform Wet verbetering poortwachter

– UWV verzorgt wél de Ziektewet-uitkering

• Gevolg: uitvoeringsprocessen voor doelgroep zijn aangepast



Infographic Overdracht re-integratietaak aan gemeenten



Ketenproces

• Uitleg door Pieter Veefkind, UWV:

– Op welke manier wordt de gemeente op de hoogte gesteld?

– Hoe zit het met de re-integratie?

– Wat doet UWV in de tussentijd?
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Stichting Inlichtingenbureau 

• Informatieknooppunt van gemeenten

– In 2001 opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.

– Dienstverlenende stichting voor gemeenten op het gebied van 

informatiedistributie binnen het terrein van de sociale zekerheid.

• Informatieproducten voor gemeenten, t.b.v. onder andere:

– Handhavingsdoelen

– Armoedebeleid

– Terugdringen vroegtijdig schooluitval

– Ambtshalve verlenen van kwijtschelding van lokale belastingen

– Sinds 2015 ook diensten in het kader van maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdzorg



Informatieknooppunt van gemeenten 
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Wat is het Digitaal Klantdossier  (DKD)
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Welke gegevens levert de gemeente aan? 



Aanleveren DKD door gemeenten

• Gemeenten geven, via DKD re-integratie 0100 bericht, aan het 

Inlichtingenbureau door welke mensen in hun gemeente 

loonkostensubsidie ontvangen.

• Gemeenten kunnen deze gegevens op 2 manieren aan 

Inlichtingenbureau leveren:

– Via batchbestanden 

• Wekelijks of maandelijks.

• Deze batch bestanden worden vervolgens per cluster 

opgeslagen en de verwijsindex wordt bijgewerkt.

– Via webservice

• De gemeente levert hiervoor een verwijsindex aan.



Downloaden signalen

Op portaal 
Inlichtingenbureau



Wat veroorzaakt fouten?

• Een groot aantal gemeenten levert niet aan voor DKD of is 

niet of slecht bereikbaar voor webservice.

• Enkele gemeenten leveren geen recente of een incomplete 

verwijsindex aan.

• Een groot aantal gemeenten vult het re-integratiebericht niet 

correct.



Re-integratie volgens regeling procesgang

• Week 6: Probleemanalyse

– Bedrijfs-/verzekeringsarts

• Week 8: Plan van aanpak

• Evaluaties

• Week 26/52/78: Herijking

• Week 91: Re-integratieverslag

– Inclusief actueel oordeel Bedrijfs-/verzekeringsarts



Conclusies ketenproces

• Informatie Werkgever-UWV via bestaand (ZW-)proces

• Informatie UWV-Gemeente via Inlichtingenbureau

– Registratie loonkostensubsidie in gemeentelijk systeem

– Correct GSD Re-integratiebericht (Digitaal Klantdossier)

– Ophalen informatie op portaal Inlichtingenbureau

• (Ex-)werknemer heeft contact met alle partijen:

− Werkgever: ziekmelding, re-integratieverslag

− UWV: uitkering

− Gemeente: re-integratie



Tips

• Afspraken met werkgevers hoe elkaar informeren bij uitval van 

geplaatste burger.

• In gestandaardiseerde regionale beschikking LKS opnemen: 

dat werkgever de werknemer ook ziek meldt bij de gemeente, 

i.v.m. tijdig stopzetten loonkostensubsidie.

• (Boven)regionaal een arts inregelen.

• Beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen regionaal vaststellen. 

• Registratie/ontsluiting loonkostensubsidie via 

Inlichtingenbureau.

• Samenvatting in infographic op uwv.nl (download).

http://www.uwv.nl/zakelijk/downloads/overdracht-re-integratietaak-aan-gemeenten.aspx


Contact

• UWV:

– Regiomanagers WERKbedrijf

– WerkgeversServicepunten

– UWV Zakelijk: 088 - 898 20 10

– www.uwv.nl/zakelijk

• Inlichtingenbureau:

– www.inlichtingenbureau.nl



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/


Pieter Veefkind
pieter.veefkind@uwv.nl
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