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Uitgangspunten dienstverlening 

• Zo simpel mogelijk: elke werkgever snapt direct waar het om gaat 
 

• Eén uniform aanbod voor de gehele doelgroep garantiebanen: het maakt 
niet uit of iemand uit de Wajong komt, op de WSW-wachtlijst staat, in de 
WWB zit of vanuit het onderwijs instroomt 
 

• Een eenduidig basisaanbod binnen de arbeidsmarktregio’s van de G4-
steden 
 

• Zo min mogelijk gedoe voor werkgevers: Eventuele verrekeningen en/of 
administratieve afhandelingen worden in de backoffice buiten het zicht 
van werkgevers afgehandeld 

We werken van buiten naar binnen: aansluiten bij de vraag en behoefte van u, 
de werkgever. Onderstaande uitgangspunten zijn daarom leidend. 
Tegelijkertijd beloven we geen gouden bergen: dit is niet van vandaag op 
morgen geregeld.   



Eerste contact: samen in gesprek 

• Alle informatie over de dienstverlening vindt u via de website van het 
regionale Werkgeversservicepunt 
 

• Vandaag gebeld, morgen iemand op de stoep voor een afspraak 
 

• Kosteloze bedrijfsscan (expertise en dienstverlening rond jobcreation en 
jobcarving) 
 

 

We staan klaar voor elke werkgever in onze regio’s: groot, klein, publiek, 
privaat. We zijn er voor werkgevers die al weten wat ze willen, maar ook voor 
werkgevers die willen weten hoe het zit en wat er kan. 



Drie basisarrangementen 

• U neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst: loondienst 
Bij dit arrangement hoort een premiumpakket aan ondersteuning 
  

• U laat iemand uit de doelgroep detacheren: individuele detachering 
Wanneer u iemand op basis van detachering bij u laat werken krijgt u ook een aantrekkelijk 
pakket.  U kunt zelf een detacheerder kiezen (bijvoorbeeld uitzendbureau), maar als u liever 
heeft dat wij dat voor u regelen dan doen we dat. De waarde van het dienstverleningspakket 
neemt geleidelijk af zodat het aantrekkelijk wordt om over te stappen naar het arrangement 
‘loondienst’.  
 

• U besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep: 
groepsdetachering 
Bij groepsdetachering gaat het niet om banen, wel om incidenteel en structureel werk dat 
wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep. Hierbij kunnen we u volledig ontzorgen. 
Hierover maken we maatwerkafspraken met u.  

We werken bijvoorbeeld in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam met een 
gezamenlijke arbeidspool. De kandidaten in de pool zijn arbeidsfit, dat wil 
zeggen klaar om te werken.  



Instrumenten per arrangement 
Samen met u als werkgever/inlener onderzoeken we welke instrumenten en voorzieningen 
nodig zijn om tot succesvolle plaatsing te komen. Een groot deel van de kosten nemen wij voor 
onze rekening. Eventuele meerkosten zijn voor u als werkgever/inlener. 

Instrument / voorziening Loondienst Individuele 
detachering 
(via WSP) 

Groeps-
detachering 

(via WSP) 

Vast contactpersoon voor werkgevers (kosteloos) X X X 

Loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders  X Nvt Nvt 

Proefplaatsing  X Nvt Nvt 

No risk polis  X Nvt Nvt 

Jobcoach  X X X 

Overige werkvoorzieningen  X X X 

Loonkostencompensatie (verschil WML minus loonwaarde) X Nvt Nvt 

Tijdelijke premiekorting (mobiliteitsbonus) X Nvt Nvt 

Wanneer kandidaten bij u aan de slag gaan via een private detacheerder dan lopen al uw  contacten via 
deze detacheerder. Wij maken –buiten uw zicht- afspraken met de betreffende detacheerder over de 
voorwaarden.  



Wat harmoniseren we? 

Onderwerpen Niveau van harmoniseren 

Arrangementen 

•Concept van drie arrangementen G4/UWV en Arbeidsmarktregio 

•Uitwerking arrangementen loondienst, individuele 
detachering en groepsdetachering (incl prijsstelling) 

Arbeidsmarktregio 

Instrumenten per arrangement 

•Vast contactpersoon voor werkgevers Arbeidsmarktregio 

•Loonwaardemeting binnen landelijk kaders  Arbeidsmarktregio 

•Proefplaatsing  G4/UWV en Arbeidsmarktregio 

•No risk polis  Landelijk (waar mogelijk); anders Arbeidsmarktregio 

•Jobcoach  G4/UWV en Arbeidsmarktregio 

•Overige werkvoorzieningen  G4/UWV en Arbeidsmarktregio 

•Mobiliteitsbonus Landelijk (waar mogelijk) 

We gaan niet alles op dezelfde manier doen. Harmonisering op het niveau van de arbeidsmarktregio 
is het belangrijkst. Verder kijken we waar het zinvol is om dingen samen te doen.  
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Voorbeeld: No risk polis 

• Doel:  
Gelijk speelveld en ontzorgen werkgevers 
 

• Gewenste oplossing: 
UWV no risk polis  organiseren voor gehele doelgroep garantiebanen 

 

• Wijze van harmoniseren:  

Actieve lobby via Werkkamer en VNG  



Voorbeeld: Proefplaatsing 

• Doel:  
Gelijk speelveld/voorkomen concurrentie op arbeidsmarkt 
 

• Gewenste oplossing: 
Harmonisatie gerealiseerd tussen UWV/G-4 

 

• Wijze van harmoniseren:  
Basis: 2 maanden proefplaatsing 

 optie verlenging met 1 maand 

 

• Proces harmonisatie 

 Snel overeenstemming over: geen financiële consequenties en wettelijk 
maximaal 3 maanden (gemeenten), maximaal 6 maanden (UWV) 



Werkvoorzieningen: Jobcoaching 

Voorziening Uitvoering Actuele stand van zaken 

Doventolk Centraal door VNG Uitvoering beleggen bij UWV 

Meeneembare voorziening Centraal door VNG Uitvoering beleggen bij UWV 

Jobcoaching  Gemeenten Onderdeel Harmonisatie Voorzieningen 

Intermediaire voorziening Gemeenten    

Vervoersvoorziening Gemeenten   

Werkplekaanpassing bij werkgever Gemeenten   

Werkvoorzieningen  

 Ondersteunende voorzieningen om mensen met een structurele functionele 
beperking in staat te stellen te werken.  
 UWV biedt voorzieningen aan personen met een structureel functionele 
beperking (SFB) met een UWV-uitkering (WIA, Wajong) 
 Gemeenten bieden aan personen met een arbeidsbeperking voor wie dat 
noodzakelijk is werkvoorzieningen (Wwb, niet-uitkeringsgerechtigden)   
 
Uitvoering voorzieningen 



Voorbeeld: Jobcoaching 
• Doel:  

Werkgevers een eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod te doen bij invulling 
garantiebanen en voorkomen dat er teveel begeleiders naast elkaar op 
werkvloer rondlopen. 

 

• Gewenste oplossing: 
Gelijkheid in: definitie, doel, kerntaken en verantwoordelijkheden jobcoach, 
doelgroep inzet jobcoach, eisen aan jobcoach en duur & intensiteit van de 
inzet. 

 

• Wijze van harmoniseren:  
Op groot aantal onderdelen overeenstemming, nog verschil bij intensiteit.  

o UWV: heeft vier regimes van licht tot zware inzet. Middenregime wordt meest 
toegepast.  

o G-4 willen gaan voor maximaal 52 uur per jaar (op basis van ervaringen 
Rotterdam) en ingegeven door financiële beperkingen. 

 Nog met elkaar in overleg om toch te komen tot harmonisatie  



Lessen harmonisering 

• Redeneer vanuit behoefte werkgevers en klanten 

• Spreek dezelfde taal (bijv. wat is een jobcoach?) 

• Begin op tijd: harmoniseren kost tijd en vraagt om organisatie van 
draagvlak  

• Begin met eenvoudige instrumenten (bijv. proefplaatsing) 

• Leg de lat niet te hoog: accepteer dat sommige zaken niet of later komen 

• Wek geen valse verwachtingen: niet alles is per 1.1.2015 geregeld 

• Heb respect voor elkaars positie (vb. ruimte voor UWV om te bewegen 
gering omdat veel vast ligt in wetgeving; beperkte financiële ruimte 
gemeente) 

• Geef niet op (bijv. no risk polis) 

 


