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Uitschrijven uit het Doelgroepregister banenafspraak? Hoe kan dat?  
 

Sinds begin 2020 is het mogelijk voor mensen uit de doelgroep banenafspraak om zich uit 
te laten schrijven uit het Doelgroepregister. Hoe is dat precies geregeld voor de 
verschillende groepen uit dat register? Wat zijn de criteria? En hoe beoordeelt UWV die en 
welke informatie moeten gemeenten daarvoor aanleveren? 
 
Er moest wat gebeuren met de inschrijving in het Doelgroepregister, vertellen Ine Neefjes, 
beleidsmedewerker van het ministerie van SZW, en Hella Busstra, strategisch 
beleidsadviseur bij UWV. Er was namelijk bedacht dat mensen die met deze inschrijving aan 
het werk gingen, na twee jaar automatische zouden worden uitgeschreven. Maar daarmee 
zouden ook alle voordelen voor hun werkgever vervallen. Die zouden dat waarschijnlijk zien 
als een straf voor het feit dat ze hun medewerker in dienst hadden gehouden. 
 
Stigmatiserend 
In het Regeerakkoord was al afgesproken dat ‘alle banen blijven meetellen’. Concreet 
betekent dit dat vanaf januari 2020 iemand in principe tot zijn AOW-leeftijd in het 
Doelgroepregister blijft opgenomen. “Maar sommige mensen ervaren dit als stigmatiserend, 
dus moest er ook een uitschrijfmogelijkheid komen”, aldus Neefjes.  
 
Sinds begin dit jaar is uitschrijven in principe mogelijk. En omdat ‘stigma’ de belangrijkste 
reden is voor mensen om zich uit te schrijven, komt er ook geen keuring, zoals dat bij 
inschrijving meestal wel het geval is.  
 
Uitschrijven verschilt per groep 
Omdat UWV het register beheert, moet UWV de werknemer ook uitschrijven. Hoe dat 
precies in zijn werk gaat, verschilt per groep, legden Neefjes en Busstra uit. Eigenlijk heeft 
dat te maken met de manier waarop iemand in het register is terechtgekomen. Neem 
iemand met de indicatie Banenafspraak. Die kan die worden uitgeschreven als uit de laatste 
loonwaardemeting blijkt dat hij of zij zelfstandig het minimumloon kan verdienen én dat er 
hij geen jobcoach meer nodig heeft. UWV vraagt dat uit bij de gemeente.  
 
Voor iedere groep – denk aan mensen die vanuit VSO/Pro-onderwijs direct zijn ingeschreven 
of aan de verschillende soorten Wajong’ers– kan het traject net iets anders zijn, vertellen 
Neefjes en Busstra aan de hand van een overzichtssheet. “Uitgangspunt is wel steeds dat we 
kijken naar de laatst beschikbare informatie, zonder te vragen naar nieuwe informatie.” 
 
‘VSO/Pro’ als enige grondslag 
Neem iemand die vanuit de VSO-opleiding direct is opgenomen in het Doelgroepregister, 
maar daar nu vanaf wil. “Als ‘komt van VSO’ de enige grondslag is geweest voor opname, 
schrijven we hem zonder meer uit. Maar als hij nog een jobcoach heeft, of 
loonkostensubsidie, dan blijft hij in het register. Want uitschrijven heeft ook consequenties 
voor de werkgever. Die merkt dan ineens dat er geen recht meer is op een jobcoach of 
loonkostensubsidie.” 
 



Iemand merkt op dat het belangrijk is dit ook aan de VSO/Pro-scholen zelf te vertellen. Want 
daar raden ze leerlingen aan zich te laten opnemen in het register, “want je kunt er toch 
altijd weer uit.” 
 
Terugdraaien en nieuwe aanvraag 
Als iemand wordt uitgeschreven, stuurt UWV een kopie van de beschikking naar de 
betreffende gemeente. Partijen hebben daarmee nog een mogelijkheid de uitschrijving terug 
te draaien. Want iemand die eenmaal uitgeschreven is en toch weer wil worden 
opgenomen, moet gewoon weer een nieuwe aanvraag doen. “Tenzij het iemand uit de 
groep VSO-Pro is… Die kunnen eenvoudig weer terug.” Voor mensen die in het register zitten op 

basis van de Wajong, Wsw of Wiw/ID, is terugkeer niet mogelijk. 
 
Concrete casussen 
Er is veel interesse in de nieuwe mogelijkheid tot uitschrijven onder professionals. Maar wat 
in eerste instantie een helder verhaal leek, blijkt een stuk ingewikkelder als de aanwezigen 
concrete casussen aandragen. “Het is een nogal technisch onderwerp waarover de 
deelnemers waarschijnlijk nog weinig kennis hebben”, zo hadden de organisatoren van de 
sessie al van tevoren al gewaarschuwd.  
 
Hoe moet het met iemand die via de Praktijkroute is opgenomen? Zijn er eigenlijk niet twee 
praktijkroutes? Een discussie ontstond er over de zogenoemde quotum-groep, …. En hoe 
moet het met iemand die zelf, op eigen kracht regulier werk heeft gevonden?  
 
Neefjes en Busstra blijven rustig uitleggen hoe de routes voor de verschillende groepen – die 
soms ook nog in combinatie blijken voor te komen – zou moeten verlopen. Hun belangrijkste 
boodschap: “We moeten hier praktisch mee om blijven gaan.” 
 
Kader: 
Welke groepen komen we tegen in het Doelgroepregister? 
 

o Indicatie banenafspraak UWV 
o De Praktijkroute via gemeenten 
o Wajonger met arbeidsvermogen 
o Wsw-indicatie 
o WIW/ID baan 
o Vso/pro-achtergrond 
o Wsw-wachtlijst (31-12-2014) 
o ‘Quotumgroep’ werken met voorziening 
o Een combinatie van criteria 

 
*) In de presentatie die als bijlage is opgenomen is terug te vinden hoe UWV bepaalt of 
uitschrijven uit het Doelgroepregister mogelijk is. 
 
BIJLAGEN: 
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Presentatie Praktijkdag 


