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Banenafspraak   

• Doelgroep banenafspraak: 
– Wajongers met arbeidsvermogen 

– Personen met een Wsw indicatie 

– Personen met een ID-baan of WIW-dienstbetrekking 

– Personen die vallen onder de Participatiewet en die naar het oordeel 
van UWV nergens WML kunnen verdienen 

 

• Amendement Tweede Kamer: uitbreiding doelgroep quotum 



Doelgroepregister 

• Monitor voortgang banenafspraak 

 

• Informatie uit het doelgroepregister 
– Werkgevers: informatie over (kandidaat) werknemers op BSN-niveau 

– Burgers: informatie over opname in register 

– Gemeenten: Informatie over inwoners op BSN-niveau 

 

• Welke cliënten komen hierin? 
– Diegenen die in de Wajong zitten, tenzij na de herbeoordeling vaststaat dat de Wajonger 

volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is 

– Diegenen met een Wsw-indicatie, WIW-baan of ID-baan 

– Personen met een positieve indicatie banenafspraak 
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Aantal Indicaties 

Aantal 
aanvragen 

Aantal 
afgehandeld 

Aantal 
toekenningen 

Indicaties  banenafspraak 162 51 25 

Advies beschut werk 7 0 

Stand van zaken 28 februari 2015 



Indicatie banenafspraak 

• Kan iemand WML kan verdienen 
 

• Daartoe stelt UWV eerst vast of betrokkene 
arbeidsgehandicapt is d.w.z. iemand is met 
arbeidsbeperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek 
 

• Vervolgens stelt UWV vast of betrokkene gegeven diens 
arbeidsbeperkingen in staat is tot het verrichten van een 
functie op WML-niveau 

 



Doelgroep banenafspraak 

Doelgroep banenafspraak 
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Vergelijking banenafspraak en nWajong werkregeling 

• Personen die voorheen zouden zijn 
ingestroomd in de nWajong werkregeling 
komen per 1-1-2015 in alle gevallen in 
aanmerking voor een positieve indicatie 
banenafspraak 



Vergelijking banenafspraak en Wsw 

• Personen die voorheen in aanmerking zouden 
komen voor een indicatie ‘Wsw begeleid 
werken (art. 7 Wsw)’, komen per 1-1-2015 in 
alle gevallen in aanmerking voor de indicatie 
Banenafspraak 



Casuïstiek 

• In praktijk kan het voorkomen dat UWV in de uitvoering 
negatieve indicaties Banenafspraak zal afgeven waar discussie 
over ontstaat 

 

• Aanbod UWV: De gemeenten worden uitgenodigd om 
bovenbedoelde cases aan te dragen bij UWV. Onze dedicated 
AD-en zullen tijd gaan investeren om in samenspraak met 
betreffende gemeenten de afgegeven negatieve indicaties 
Banenafspraak inhoudelijk te bespreken 

 



Geen doelgroep banenafspraak 

• Beschut werk 
 

• Wajong 2015 

 



Hoe kan de banenafspraak slagen? 

• Realisatie van de banen voor arbeidsbeperkten 
– vervullen van een reguliere vacature door persoon uit de doelgroep 

– herverdeling van taken binnen het bedrijf waardoor functies ontstaan voor arbeidsbeperkten 

 

• Beschikbaarheid van mensen voor deze banen en deze mensen zijn in beeld 
 

• Gemeente melden voldoende mensen aan voor het doelgroepenregister (indicatie 
UWV) 
 

• Samenwerking in de regio 
 

• VNG roept gemeenten op om: 
– Afspraken te maken met VSO en PRO scholen en overdracht scholingsnetwerken 

– Voorlichting te geven aan schoolverlaters en werkgevers over de Participatiewet 

– Gebruik te maken van de kennis arbeidsdeskundigen UWV 

– Met UWV afspraken te maken over overdracht informatie over Wajong 2015 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedag 28 mei in Veenendaal 

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

