
Regeling procesgang vangnetters

gemeentelijke doelgroep

Participatiewet



Agenda

• Context en doelgroep

• Wat gebeurt er op 1-1-2017

• Ketenproces

• Gegevensuitwisseling via Inlichtingenbureau

• Re-integratiedossier

• Tips/uitwisseling/vragen



Vangnetters gemeentelijke doelgroep participatiewet

• 1 juli 2016 gemeentes formeel verantwoordelijk voor re-

integratie vangnetters ziektewet

– Ziek uit dienst en geen werkgever

– LKS verstrekt aan (voormalige) werkgever

• UWV ZW-uitkering

• Onderdeel WIA

• Bijhouden re-integratieactiviteiten

• Re-integratiedossier

• UWV draagt re-integratie over vanaf 1 januari 2017
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Stichting Inlichtingenbureau 

Informatieknooppunt van gemeenten 

Het Inlichtingenbureau is een, in 2001 door het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid opgerichte, dienstverlenende stichting voor 

gemeenten op het gebied van informatiedistributie binnen het terrein van 

de sociale zekerheid.

Informatieproducten

Het Inlichtingenbureau biedt informatieproducten aan gemeenten ten 

behoeve van onder andere handhavingsdoelen, armoedebeleid, 

terugdringen vroegtijdig schooluitval en het ambtshalve verlenen van 

kwijtschelding van lokale belastingen. Sinds januari 2015 biedt de 

Stichting ook diensten aan gemeenten in het kader van maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdzorg. 



Informatieknooppunt van gemeenten 

390 Gemeenten
- Sociale dienst
- Terugvordering 

en verhaal
- Belastingen
- RMC
- Jeugdzorg
- WMO

Producten 
Inlichtingenbureau

- Rechtmatigheidscontrole 
- Bijstandsdebiteuren
- Kwijtschelding 
- Voortijdig schoolverlaters
- GGK JW
- GGK WMO

Belastingdienst

UWV

RDW

DUO

BRP

DJI/CJIB

ZN

Gemeenten

SVB



Wat is DKD?

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel 

dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen 

informatie gedeeld door Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) en gemeenten. Het DKD is ontwikkeld in het kader van de 

Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), waarmee burgers voor de 

keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te 

verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen 

dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten 

beschikbaar zijn.



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?

• Enkele gemeenten hebben de instellingen of de URL nog niet goed 

staan in IBIS 

• Een groot aantal gemeenten leveren niet aan voor DKD of zijn niet 

of slecht bereikbaar voor webservice

• Enkele gemeenten leveren geen recente verwijsindex aan

• Een groot aantal gemeenten vullen het percentage van de 

loonwaarde niet (essentieel want alleen dan is het een zekerheid 1)

• De uitvraag richting webservice van gemeentes om onze 

ketenregistratie te vullen gaat niet goed.



Werkend 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

• Afspraken over informatie Gemeente-Werkgever (v.v.)

• (Ex-)werknemer heeft contact met alle partijen



Re-integratiedossier

• Probleemanalyse

– Bedrijfs-/verzekeringsarts

• Plan van aanpak

• Evaluaties

• Herijking

• Re-integratieverslag

– Inclusief actueel oordeel Bedrijfs-/verzekeringsarts



Tips

• Afspraken met werkgevers hoe elkaar informeren bij uitval van 

geplaatste burger

• In gestandaardiseerde regionale beschikking LKS opnemen: 

dat WG de WN ook ziek meldt bij de gemeente, ivm tijdig 

stopzetten LKS

• (Boven)regionaal een arts inregelen

• Beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen regionaal vaststellen 

• Registratie/ontsluiting loonkostensubsidie via 

Inlichtingenbureau (Meer info)

• Samenvatting op infographic op uwv.nl (download)

https://services.inlichtingenbureau.nl/Pages/Product.aspx?pID=60
http://www.uwv.nl/zakelijk/downloads/overdracht-re-integratietaak-aan-gemeenten.aspx


• Presentaties beschikbaar op maandag 12 

december

• Houd www.samenvoordeklant.nl in de gaten

voor data Praktijkdagen in 2017

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie

http://www.samenvoordeklant.nl/



