
Inzicht in de re-integratie instrumenten

Ministerie SZW



• Bijna 60 procent van de totale GGZ-Kosten komt voor rekening 

van mensen met een uitkering (AO+bijstand)

• Een derde van de mensen met een bijstandsuitkering en een 

derde van de mensen met een AO-uitkering ontvangt 

psychische zorg.

> Werk als medicijn

Uitkeringsgerechtigden met psychische aandoeningen



Doel: iedereen die kan werken aan de slag

1. Gemeenten > Participatiewet: mensen in de bijstand en

niet uitkeringsgerechtigden

2. UWV > Wajong, WIA, WAO, ZW, WW 

> Grotere rol gemeenten.

> Goede samenwerking met GGZ cruciaal!

Verantwoordelijkheidsverdeling



Regulier werk Beschut werk Dagbesteding

Voor mensen die klaar 
zijn om te werken bij 
gewone werkgevers

Voor mensen die onder 
beschutte omstandig-
heden kunnen werken

Voor mensen die (nog) 
niet kunnen werken

Dienstbetrekking (soms 
met loonkostensubsidie 
en begeleiding)

Dienstbetrekking vaak 
met loonkostensubsidie 
en intensieve begeleiding 
of aanpassingen

Geen dienstbetrekking 
(geen salaris)

Voor doelgroep 
banenafspraak

Voor mensen met advies 
beschut werk van UWV

Indicatie gemeenten 
(WMO) of CIZ (WLZ)

Mogelijkheden voor participatie



• Werkfit-traject 

• Proefplaatsing (2 á 3 maanden, max 6 maanden)

• Jobcoach

• IPS

• Werkplekaanpassingen, vervoer

• Loondispensatie (UWV) of loonkostensubsidie (gemeente)

• No-riskpolis

• etc

Instrumenten Regulier werk (UWV en gemeenten)



Afspraak in sociaal akkoord 2013: 

• 125.000 extra banen bij reguliere werkgevers 

in 2026

Wsw afgesloten voor nieuwe instroom

• Beschut werk in de Participatiewet

Banenafspraak



Zowel mensen met een beperking per uur als mensen 

met medische urenbeperking

• Wajongers die kunnen werken 

• Pwetters die minder dan WML kunnen verdienen 

• Schoolverlaters vso/pro na melding bij UWV  

• Mensen met Wsw-indicatie 

• Mensen in WIW-/ID-baan

Banenafspraak, voor wie



Voordelen registratie in doelgroepregister:

• No-riskpolis

• Loonkostenvoordeel

Banenafspraak, doelgroepregister



Iemand met arbeidsvermogen is aangewezen op:

o één of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet 

binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden 

gerealiseerd en/of

o permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke 

grenzen door een werkgever kan worden geboden.

 Zegt niets over de hoogte van de productiviteit

Beschut werk, voor wie?



• UWV adviseert

• Gemeente selecteert en vraagt advies aan UWV

• Ook mogelijk voor mensen met UWV-uitkering 

• Sinds 1 januari 2017 kan betrokkene ook zelf advies 

aanvragen

Beschut werk, hoe



• In ministeriele regeling aantallen per jaar per 

gemeente (30.000 in 2048) 

•Behoefte bepalend, verplichting tot target

•Beschut werk neemt toe (1.800 werkenden)...

maar loopt nog achter

Beschut werk, hoeveel plekken?



Breed offensief:

• Vereenvoudiging loonkostensubsidie

• Vereenvoudiging banenafspraak en quotum

• Matchen op werk/ Perspectief op werk

• Vereenvoudigingen Wajong

• Simpel switchen

• Stimuleren beschut werk

Actualiteiten



Op www.samenvoordeklant.nl

• Kennisdocumenten: 

o banenafspraak

o ondersteuning mensen uit Participatiewet: instrumenten en financiering

o Beschut werk

o Wet tegemoetkoming loondomein

Op www.Rijksoverheid.nl

• De Zorg-voor-werkwijzer

Meer informatiebronnen

http://www.rijksoverheid.nl/


Inzichten en Kansrijke ideeën 




