
Regeling procesgang vangnetters

gemeentelijke doelgroep

Participatiewet



Vangnetters gemeentelijke doelgroep participatiewet

• 1 juli 2016 gemeentes formeel verantwoordelijk voor re-

integratie vangnetters ziektewet

– Ziek uit dienst en geen werkgever

– LKS verstrekt aan (voormalige) werkgever

• UWV ZW-uitkering

• Onderdeel WIA

• Bijhouden re-integratieactiviteiten

• Re-integratiedossier

• UWV draagt re-integratie over vanaf 1 januari 2017



Re-integratiedossier

• Probleemanalyse

– Bedrijfs-/verzekeringsarts

• Plan van aanpak

• Evaluaties

• Herijking

• Re-integratieverslag

– Inclusief actueel oordeel Bedrijfs-/verzekeringsarts
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Werkend ketenproces

• Informatie Werkgever-UWV via bestaand (ZW-)proces

• Informatie UWV-Gemeente via Inlichtingenbureau

– Registratie loonkostensubsidie in gemeentelijk systeem

– Aansluiting GSD Re-integratiebericht (Digitaal Klantdossier)

– Ophalen informatie op portaal Inlichtingenbureau

• Afspraken over informatie Gemeente-Werkgever (v.v.)

• (Ex-)werknemer heeft contact met alle partijen



Tips

• Afspraken met werkgevers hoe elkaar informeren bij uitval van 

geplaatste burger

• In gestandaardiseerde regionale beschikking LKS opnemen: 

dat WG de WN ook ziek meldt bij de gemeente, ivm tijdig 

stopzetten LKS

• (Boven)regionaal een arts inregelen

• Beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen regionaal vaststellen 

• Moet de gemeentelijke verordening worden aangepast? Zo ja, 

regionale basistekst. 

• Registratie/ontsluiting loonkostensubsidie via 

Inlichtingenbureau (Meer info)

https://services.inlichtingenbureau.nl/Pages/Product.aspx?pID=60


• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




