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Vragen aan SZW van deelnemers Implementatiedag Participatiewet 15 oktober  

 

Vraag no-riskpolis Kan SZW de ziekmelding bij no risk polis eenvoudiger maken?  

Nee. Het wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Pwet (34 194) ligt nu bij de Eerste 

Kamer. Het wordt waarschijnlijk 22 december behandeld en kan niet meer worden 

aangepast. Het wetsvoorstel beoogt harmonisatie en daarmee vereenvoudiging. 

Het wetsvoorstel behelst in essentie een aanmerkelijke vereenvoudiging omdat er 

tenminste vijf jaar een eenduidige, uniforme no-riskpolis gaat gelden met 1 loket (UWV) 

in plaats van beleid dat door gemeenten verschillend kan  worden vastgesteld. 

Werkgevers hechten aan eenduidigheid. Zij zijn bovendien bekend met ziekmeldingen 

doen bij UWV. 

 

In het wetsvoorstel is op verzoek van gemeenten en sociale partners in de Werkkamer 

geregeld: 

- dat de uniforme no-riskpolis via UWV geldt voor werkgevers die mensen uit de 

doelgroep banenafspraak in dienst nemen. De no-riskpolis geldt daarmee voor de 

periode 2016 tot en met 2020 voor de hele doelgroep banenafspraak op dezelfde 

wijze. En ook voor de groep beschut werkers Pwet. 

- dat gemeenten geen loonkostensubsidie verstrekken met betrekking tot perioden 

waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet (dit is 

bij uitkering/verzilvering van de noriskpolis). Dit is bepaald om overcompensatie voor 

de werkgever te voorkomen. Via het Inlichtingenbureau loopt een traject om ervoor 

te zorgen dat het signaal van UWV van ziekte bij de juiste gemeente terecht komt. 

 

Vraag Aanvraag bij doelgroepregister, bijvoorbeeld voor kinderen onder 18 jaar of 

moeilijk lerend met loonaandeel van 50%, Hoe kan ik terecht bij gemeente voor 

ondersteuning en duidelijkheid? 

 

Gemeenten kunnen ook verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van jongeren onder 

de 18 jaar, zoals vso/pro-leerlingen. Voor jongeren onder de 27 jaar die uit ’s Rijks kas 

bekostigd onderwijs kunnen volgen hoeft de gemeente geen ondersteuning te bieden. 

Natuurlijk mogen gemeenten deze groep wel arbeidsondersteuning bieden om 

bijvoorbeeld om een goede overgang van school naar werk mogelijk te maken, en op 

deze manier instroom in de Participatiewet te voorkomen. 

 Voor jongeren tot 18 jaar zonder startkwalificatie geldt de leer- of kwalificatieplicht. Het 

recht op bijstandsuitkering bestaat vanaf 18 jaar. Gemeenten kunnen wel op grond van 

de Pwet ondersteuning bieden aan 16- of 17-jarigen voor wie naar het oordeel van 

gemeenten een leerwerktraject aangewezen is. Doel hiervan is dat schooluitval wordt 

voorkomen en deze jongeren langs deze weg alsnog een startkwalificatie halen. Bij een 

leerwerktraject in de vorm van een dienstverband kan loonkostensubsidie worden 

verstrekt. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de arbeidsondersteuning van niet-

uitkeringsgerechtigden, waarvoor geen leeftijdgrens geldt. Vereist is wel dat de jongere 

als werkzoekende is ingeschreven bij UWV. Op deze manier kunnen 18-minners ook 

onder de banenafspraak vallen.” 
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Vraag: Samenloop WSW met WW en WIA is een lastig dossier, waarbij een groot 

begeleidingsbehoefte is. Er is geen loondispensatie vanuit WW en ook geen verdienmodel 

mogelijk. Hoe kan loondispensatie eenvoudiger worden toegepast?  

In Alphen is hiervoor een pilot gestart. 

 

Vermoedelijk gaat de vraag over de inzet van instrumenten voor mensen met een UWV-

uitkering die op de Wsw-wachtlijst staan. Het UWV kan mensen met een Wajonguitkering 

een beschermde werkplek (niet zijnde een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b van 

de Participatiewet) aanbieden met inzet van het instrument loondispensatie. Voor 

mensen met een andere uitkering dan een Wajonguitkering kan UWV geen 

loondispensatie inzetten. 

UWV heeft wel de mogelijkheid om met een gemeente overeen te komen dat die 

gemeente de re-integratieverantwoordelijkheid voor iemand met een UWV-uitkering 

overneemt. Dit kan op grond van artikel 7, zevende lid van de Participatiewet. De 

gemeente kan dan de instrumenten van de Participatiewet inzetten, zoals 

loonkostensubsidie (op grond van artikel 10d van de Participatiewet) en de voorziening 

beschut werk (op grond van artikel 10b van de Participatiewet). UWV vergoedt op grond 

van SUWI de kosten van re-integratie aan de gemeente. 

 

Vraag Beschut werk: Beschut werk en dagbesteding, daar is niet altijd een duidelijke 

scheidslijn in te brengen. 

Gemeente hebben de vrijheid de invulling zelf te bepalen, waarbij wel van belang is dat 

loonvormende arbeid de leidraad is. De keuze welke financiële middelen ingezet kunnen 

worden is niet altijd even duidelijk.  

Beschut werk is bedoeld voor die mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en/of aanpassingen van de 

werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever kan worden verwacht dat 

hij deze mensen in dienst neemt. Deze mensen kunnen met de juiste ondersteuning wel 

loonvormende arbeid verrichten, maar uitsluitend in een dienstbetrekking in een 

beschutte omgeving. Dit onderscheidt beschut werk van dagbesteding. Bij dagbesteding 

gaat het om onbetaalde werkzaamheden gericht op persoonlijke ontplooiing.  

Beschut werk wordt voor een deel betaald uit een loonkostensubsidie. Deze is gebaseerd 

op de loonwaarde van betrokkene. De loonkostensubsidie beslaat maximaal 70% van het 

WML, inclusief werkgeverslasten. De loonkostensubsidie wordt betaald uit het 

Inkomensdeel Participatiewet. De omvang is gebaseerd op de verwachte opbouw van de 

aantallen nieuw beschut werk tot 30.000 in de structurele situatie. Daarnaast is in de 

financiering rekening gehouden met middelen van gemiddeld 8500 euro per voltijds 

beschut werplek per jaar voor begeleiding en andere voorzieningen.  

 

Vraag banenafspraak: Hoe worden WSW bedrijven in het kader van de banenafspraak  

gemonitord?  

 

Tijdens de eventuele quotumheffing is elke grote werkgever quotumplichtig. Op dit 

moment wordt er een AmvB uitgewerkt over hoe inleenverbanden meetellen bij de 

inlenende werkgever tijdens de periode van de quotumheffing. Hierin wordt ook het 

nulquotum voor uitleenorganisatie (waaronder sw-bedrijven) uitgewerkt. Het nulquotum 
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houdt in dat uitleenorganisaties niet quotumplichtig zijn over hun uitleenpersoneel. 

Cedris is nauw betrokken bij de uitwerking van deze AmvB. Zodra hier meer duidelijkheid 

over is te geven, wordt dit gecommuniceerd.  

 

 

Vraag banenafspraak: Het meetellen van inkoop is een onduidelijk pad, wanneer wordt 

hier meer duidelijkheid over gegeven? 

 

Op basis van gesprekken met alle betrokken partijen heeft de staatssecretaris 

geconcludeerd dat vanwege de complexiteit en de uitvoerbaarheid het nu niet mogelijk is 

om inkoop van diensten mee te tellen bij de inkopende werkgever. Bovendien is nog 

onvoldoende helder wat quotumoverdracht bij inkoop van diensten voor de mensen uit 

de doelgroep en voor de branches die nu al (arbeidsintensieve) diensten op de werkvloer 

van een inkoper leveren betekent. Daarom laat SZW in samenspraak met betrokken 

partijen een onderzoek uitvoeren naar de voor- en nadelen van inkoop van diensten. 

Hierbij wordt gekeken naar hoe inkoop van diensten past binnen het doel van de 

Participatiewet en naar de uitvoerbaarheid.  Mede op basis van dit onderzoek wordt rond 

de zomer van 2016 geconcludeerd of er een uitvoerbare oplossing is voor inkoop van 

diensten die past binnen het doel van de Participatiewet.  Voorlopig tellen tijdens de 

banenafspraak de banen die via inkoop van diensten tot stand komen mee bij de 

opdrachtnemer (de formele werkgever). 


