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Feiten 

• Banenafspraak     Sociaal Akkoord 

 

 

• Indicering Baanafspraak Participatiewet 

 

 

• Doelgroepregister   Quotumwet 

 



 Gemeenten en UWV hebben tot doel… 
tot doel… 

Mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen op 
een baan uit de banenafspraak, 
  

……vanuit een goed gevuld doelgroepregister door 
gemeenten en UWV 

 

 in het belang van de burger en werkgever 

 



http://www.google.nl/url?url=http://opsterlanders.wordpress.com/2014/03/17/opsterlanders-is-bezorgd-over-de-3-decentralisaties/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XvBEVPOXNYf1OKu1gegH&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNGRx53ARGo5HlifJMkqcj6aIWMjHA


Eén handelingsperspectief 

 Risico is de focus op diensten en de wijze 
waarop we hiermee gezamenlijk omgaan. 
 

 Basis blijft echter: 

– gezamenlijk (gemeenten en UWV) in beeld 
brengen van burgers met een 
arbeidsbeperking (doelgroepregister); 

– samen met sociale partners aan het werk 
krijgen van deze burgers (banenafspraak); 

– dus redeneren vanuit het 
burgerperspectief;  



Context wettelijke taken 

 Indicatie Baanafspraak 

 Advies Beschut werken 

 Advies Medische uren beperking 

 

 

 Intensivering samenwerking gemeenten en UWV  

 Gemeenten opdrachtgever en financieerder voor UWV mbt 3 
nieuwe wettelijke taken 

 Verschillende rollen in de samenwerking 

  

 



 

• Michael Warries UWV SMZ - CEC 

 

• Beoordeling n.a.v. een aanvraag indicatie 
Banenafspraak 

 



Doelgroepregister 

• Mensen met een WSW-indicatie (op de wachtlijst staan) 

• Mensen die in de Wajong zitten, tenzij na herbeoordeling 
vaststaat dat zij nooit kunnen werken  

• Mensen met een WIW-baan 

• Mensen met een ID-baan 

 

• Mensen die onder de Pwet vallen die voor ondersteuning een 
beroep doen op de gemeente en die niet in staat zijn om het 
WML te verdienen (beoordeling UWV) 

 



Samenhang en begrenzing 



Criteria Banenafspraak 

• Door beperkingen t.g.v. ziekte/gebrek niet in staat zijn het 
WML (per maand) te verdienen 

 

• Beperkingen duren minimaal 6 maanden voort vanaf het 
moment van beoordelen 

 

• Er is geen ondersteuning mogelijk waardoor alsnog het WML 
of meer kan worden verdiend 

 



Beoordeling Banenafspraak  

• Digitaal aanvraagformulier 

• Multidisciplinaire intake 

• Onderzoeksfase: kan iemand het WML verdienen? 

– Ziekte/gebrek? 

– Duren de beperkingen > 6 maanden? 

– Drempelfunctie? 

• Besluit 

– Klant kan 1 drempelfunctie uitvoeren: geen indicatie 

– Klant kan met ondersteuning 1 functie: geen indicatie 

– Klant kan geen drempelfunctie uitvoeren: indicatie 

• Beslistermijn, informeren partijen, bezwaar 

 



Drempelfuncties 

• Functies op de Nederlandse arbeidsmarkt die de ondergrens 
van verdiencapaciteit markeren 

 

– Loonwaarde op WML of net daarboven 

– Opleidingsniveau maximaal 3 

– Komen landelijk voor 

– Minimale belasting 

– Algemeen aanvaard 

– CBBS, steeds geactualiseerd 

 

 



Voorbeelden 

• Receptioniste 

– Bewegingsapparaat 

 

• Parkeerbeheerder 

– Handen en vingers 

 

• Productiemedewerker 

– Psychisch 

 



Normale route 

• Uit de gegevens blijken vooral beperkingen op hand- en 
vingergebruik en op bewegingsapparaat (zitten) 

• Drempelfuncties bezorger apotheek en receptionist/telefonist 
zijn mogelijk geschikt; team checkt de belasting in die functies 

• Team gaat na of klant geen beperkingen heeft op andere twee 
dimensies (psychisch en autonomie) 

• Team selecteert drempelfunctie en klant krijgt geen indicatie 

 



Verkorte route  

• Uit de beschikbare gegevens blijkt al bij de intake dat de klant 
geen enkele drempelfunctie kan uitvoeren 

 

• De klant heeft een aanmerkelijk vertraagd handelingstempo 
en kan daarom niet het WML verdienen als hij op een van de 
drempelfuncties zou worden aangenomen 

 



Conclusie 

– Klant kan 1 drempelfunctie uitvoeren: geen indicatie 

– Klant kan met ondersteuning 1 functie: geen indicatie 

– Klant kan geen drempelfunctie uitvoeren: indicatie 

 

 

 Klant behoort wel/niet tot de doelgroep  

 en wordt opgenomen in het register 

 



Doelgroepregister 

• Herke Jongert 

• Eric Vinkhof  

• UWV Gegevensdiensten  



Register: wat, waarom en hoe? 



Rol doelgroepregister WB&QA 

Monitoren baanafspraak: 

• Tellen aantal werkzame doelgroepers op peildatum en aantal 

verloonde uren 

• Gegevens m.b.t. uitgeleende doelgroepers (Wsw 

detacheringen, uitzendkrachten) uit de tellingen halen en 
separaat leveren 

• Rangschikken resterende meetgegevens naar o.a. 

arbeidsmarktregio’s, deelpopulaties, overheid en niet-
overheid, grote- en kleine werkgevers 

 

 



Kortom… 

Dit vereist een stabiele registratie die één keer per jaar (op 
peildatum) inhoudelijk correct moet zijn  

 

en dus niet 

 

een registratie die op elk gewenst moment een accurate en 
actuele stand van de doelgroeppopulatie biedt.  

  

 



Actualiteit van registergegevens 



Gebruik doelgroepregister 



Meervoudig en frequenter gebruik 

• Is zeer zeker mogelijk, maar… 

 

– Het register is zo actueel als dat de gegevens zijn die UWV 
krijgt aangeleverd door externe partijen 

 

– Niet in alle informatiebehoefte over de doelgroep kan 
worden voorzien 

 

 



samenwerkinggemeenten@uwv.nl 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant  

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl


Implementatiedagen 

• Donderdag 20/11 in Alphen a/d Rijn met o.a.: 
– Gesprek met Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW en de 

leden van de Programmaraad 
– Resultaten onderzoek Optimale verdienmodellen 
– Beschut werken 
– Aanbodzijde in beeld 
– Uitvoeringsvarianten voor re-integratie 
– Hoe omgaan met doelgroep 16 – 18 jr. 
– Scholing jonggehandicapten en veel meer… 

• Vrijdag 12/12 Werkconferentie door SZW, 
Werkkamer en Programmaraad.   

 

 


