
Rapportages Banenafspraak 

Tellen? Meten? Turven? Hoe en wat!



• Eric Vinckhof: UWV, Gegevensdiensten

• Stefan Leliveld: UWV, Strategie, Beleid & Kennisontwikkeling

Vandaag (1/2)



• Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

• Banenmonitor, nulmeting en 1-meting

• Regionale (trend)rapportage

• Banenmonitor versus regionale (trend)rapportage

• De toekomst: wat willen we nog meer?

Vandaag (2/2)



• Wettelijke vastlegging afspraken sociaal akkoord 2013

• Periode banenafspraak en periode quotumheffing

• Activering quotum:

– Aantal extra banen niet gerealiseerd

– Besluit Ministerraad (na overleg kabinet en sociale partners)

– Afzonderlijk voor overheid of markt

– Alleen grote werkgevers quotumplichtig

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten



Verschil banenafspraak en quotumheffing

Banenafspraak Quotumheffing 

Vrijwillige afspraak (sociaal 
akkoord) 

Wettelijke ‘stok achter de 
deur’ 

Grote en kleine werkgevers  
realiseren banen 

Alleen van toepassing op 
grote werkgevers 

Alleen onderscheid tussen 
markt en overheid van 

belang  

Heffing op individueel 
werkgeversniveau 

Inleenverbanden 

toegerekend aan inlenende 
sector 

Inleenverbanden 

toegerekend aan individuele 
werkgever (inlener) 

 

Monitoren!



Totstandkoming rapportages

Doelgroepregister
- Welke grondslag 

op welk moment

BRP 
- Adres informatie (regio)

Regio indeling

Polisadministratie
- Inkomstenverhoudingen       
en verloonde uren
- Overheid of markt

Rapportage



• UWV

– Telt aantal werkzame doelgroepers op peildatum en aantal verloonde uren.

– Haalt gegevens m.b.t. uitgeleende doelgroepers uit de tellingen en levert 

deze separaat aan SEO en SZW.

– Rangschikt de telgegevens in verschillende met SZW overeengekomen 

overzichten (o.a. naar doelgroep en verdeling markt en overheid).

• SEO voert onderzoek uit naar de verdeelsleutel inleenverbanden

• SZW past deze verdeelsleutel toe, beoordeelt de aantallen en 

publiceert

Banenmonitor



• Uitgevoerd december 2014

• Peildatum 31 december 2012

• Populatie:

– Wajong

– Wsw

– Wiw/ID

• Verdeelsleutel inleenverbanden: 76,0% markt en 24,0% overheid

• In juni 2016 correctie aangebracht in opdracht van SZW van +2.320 

banen (registratiefouten door gemeenten)

Nulmeting



Resultaten (gecorrigeerde) nulmeting

 
Nulmeting  Aantal banen 

markt  

Aantal banen 

overheid  

Totaal aantal 

banen  
Formele 

dienstverbanden  

33.840  5.134  38.973  

Inleenverbanden 

(Uitzendrelaties 
en WSW-

detacheringen)  

27.516  8.689  36.206  

Totaal  61.356  13.823  75.179  

 



• Uitgevoerd juli 2016

• Peildatum 31 december 2015

• Populatie:

– Wajong

– Wsw

– Wiw/ID

– Participatiewet (indicatie banenafspraak en daaraan gelijkgestelden)

• Verdeelsleutel inleenverbanden: 68,8% markt en 31,2% overheid

• Voortgang afgezet tegen gecorrigeerde nulmeting

1-meting



Resultaten 1-meting

 
1-meting  Aantal banen 

markt  

Aantal banen 

overheid  

Totaal aantal 

banen  
Formele 

dienstverbanden  

43.604  4.149  47.753  

Inleenverbanden 

(Uitzendrelaties 
en WSW-

detacheringen)  

33.357  15.127  48.483  

Totaal  76.960  19.276  96.236  

 



Voortgang banenafspraak

 
Voortgang  Toename 

aantal banen 
markt  

Toename 

aantal banen 
overheid  

Totale toename 

aantal banen  

Formele 
dienstverbanden  

9.764  -/- 984  8.780  

Inleenverbanden 

(Uitzendrelaties 

en en WSW 
detacheringen)  

5.840  6.437  12.277  

Totaal  15.604  5.453  21.057  

 



Tijdslijn banenafspraak/quotumheffing

2014 2015 2016 2017 2018

1e beoordelings-
moment voortgang 

banenafspraak

0-meting
(31-12-2012)

1-meting
(31-12-2015)

2-meting
(31-12-2016)

3-meting
(31-12-2017)

Eerst mogelijke 
quotumplichtige jaar

Eerst mogelijke 
heffingsjaar

2019

4-meting
(31-12-2018)

2e beoordelings-
moment voortgang 

banenafspraak



• Mei 2014: afspraken gemaakt in de Werkkamer over een indicatieve 

verdeling extra doelgroepbanen over de 35 arbeidsmarktregio’s

• De nulmeting (december 2014) en tussenmeting (juli 2015) gaven 

inzicht in de aantallen per regio op het peilmoment van de meting

• September 2015 RvB UWV: gewenst is een hogere frequentie van 

rapporteren van de aantallen per regio

• 3e kwartaal 2015, 4e kwartaal 2015 en 1e kwartaal 2016

• Vorm en inhoud van de rapportage aan verandering onderhevig

Regionale (trend)rapportage



Banenmonitor versus trendrapportage 1/2

• Banenmonitor

– Jaarlijkse rapportage

– Landelijke afspraak (sociaal 

akkoord)

– Alle populaties hebben hetzelfde 

actualiteitsniveau

– Gegevens over inkomsten-

verhoudingen en verloonde uren 

zijn volledig voor de doelgroep

• Regionale rapportages

– Kwartaalrapportage

– Indicatieve verdeling regio’s 

(Werkkamer)

– Niet alle populaties hebben 

hetzelfde actualiteitsniveau

– Gegevens over inkomsten-

verhoudingen en verloonde uren 

zijn niet volledig voor de 

doelgroep



Banenmonitor versus trendrapportage 2/2

• Banenmonitor

– Verdeelsleutel inleenverbanden 

wordt toegepast

– Beoordeling van de aantallen en 

evt. besluit tot invoering 

quotumheffing

– SZW publiceert

• Regionale rapportages

– Verdeelsleutel inleenverbanden 

wordt niet toegepast

– Geen beoordeling van de 

aantallen en geen besluit tot 

invoering quotumheffing

– UWV publiceert



Seizoenseffecten

Q1 (N) Q2 (N) Q3 (N) Q4 (N) Q1 (N+1) Q2 (N+1) Q3 (N+1) Q4 (N+1) Q1 (N+2) Q2 (N+2) Q3 (N+2) Q4 (N+2)



Trendlijn

Q1 (N) Q2 (N) Q3 (N) Q4 (N) Q1 (N+1) Q2 (N+1) Q3 (N+1) Q4 (N+1) Q1 (N+2) Q2 (N+2) Q3 (N+2) Q4 (N+2)



Rapportages tot nu toe:

• Gegevens over banen conform definitie banenafspraak

• Alleen netto verschil (dus incl. vervangingsvraag)

Volgende rapportage:

• Bijlage met gegevens over inleenverbanden

Signalen uit de regio:

• Opsplitsing van personen en banen (verloonde uren) per grondslag

Ontwikkelingen



Vragen





• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




