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Tussen eind 2012 en het derde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 24.155 extra banen via een regulier dienstverband
en 8.988 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. Dit is
iets boven de doelstelling van 33.000 extra banen die is geformuleerd voor heel 2017. Dit blijkt uit de vandaag
verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Uit de rapportage beschut werk blijkt dat tot en met 30 juni 2017 1.263 mensen een positief advies beschut werk

ontvingen van UWV. 58% hiervan (735 mensen) had drie maanden later, aan het einde van het derde kwartaal van
2017, een baan.

Inzicht in ontwikkeling banenafspraak en beschut werk
Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak

en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:
De regionale trendrapportage banenafspraak

(https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/180122_uwv_trendrapportage_q3-

17_v1.1_0.pdf#overlay-context=nieuws/uwv-publiceert-nieuwe-kwartaalrapportages-banenafspraak-en-beschut-

werk) (pdf, 2,22 MB) geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er
in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.

De factsheet banenafspraak (https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/factsheetbanenafspraak-q3-2017-all_def_0.pdf#overlay-context=nieuws/uwv-publiceert-nieuwe-kwartaalrapportagesbanenafspraak-en-beschut-werk) (pdf, 3,5 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage
banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
De publicatie transparantie van klantprofielen

(https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/transparantie-klantprofielen-

banenafspraak-q3-2017-all.pdf#overlay-context=nieuws/uwv-publiceert-nieuwe-kwartaalrapportages-

banenafspraak-en-beschut-werk) (pdf, 976 kB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende

tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.
De rapportage beschut werk

(https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/beschut_werk_q3_2017.pdf#overlay-

context=nieuws/uwv-publiceert-nieuwe-kwartaalrapportages-banenafspraak-en-beschut-werk) (2,42 MB) heeft
als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die
aangewezen zijn op beschut werk: mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek

nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden

(https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/vragen_en_antwoorden_regionale_trendra
pportage_banenafspraak_q3_2017.pdf#overlay-context=nieuws/uwv-publiceert-nieuwe-kwartaalrapportagesbanenafspraak-en-beschut-werk) (pdf, 264 kB) over de regionale rapportages.
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