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Welkom
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Doelstellingen

• In 2026 125.000 extra reguliere banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. 

• Ook per arbeidsmarktregio indicaties komende jaren (via de Werkkamer)

Baanafspraak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Overheid 3 6,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 25 25 25

Markt 6 14 23 31 40 50 60 70 80 90 100 100
Totaal extra 
banen 9 20,5 33 43,5 55 67,5 80 92,5 105 115 125 125

(Aantallen x 1.000)

Regio 2016 2017 2018 2019

markt overheid markt overheid markt overheid markt overheid
Achterhoek 210 60 350 94 473 118 610 141
Amersfoort 285 85 467 134 629 168 812 201
Drechtsteden 220 110 362 166 488 208 630 250
Drenthe 195 85 317 134 428 168 552 201



Hoe kan mijn regio in actie komen?

• Hoe staat Nederland er voor?

• Hoe staat mijn regio er voor?

• Waar kan ik in mijn regio op sturen?

• Hoe gebruik ik de quotumregeling?
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Hoe staat Nederland er voor?

• Peildatum 30 september 2017

• Ten opzichte van de 0-meting:
 + 24.155 banen regulier

 + 368 overheid 
 + 23.787 markt

 + 8.988 inleenverbanden

• Doelstelling 3-meting, peildatum 31 
dec. 2017: 
 + 10.000 overheid
 + 23.000 markt
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Hoe staat mijn regio er voor? 

Factsheet banenafspraak (1/2)

• Zelfde peildatum als trendrapportage

• Rapportage per arbeidsmarktregio én 
Nederland als geheel

• Aantal banen ten opzichte van indicatie 
banenafspraak



Hoe staat mijn regio er voor?

Factsheet banenafspraak (2/2)

• Focus op personen

• Inzicht in doelgroepen

• Inzicht in verloop (duurzaamheid)
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• Mogelijkheid tot deactivering van het quotum indien een volgende 
monitor banenafspraak laat zien dat het afgesproken aantal extra 
banen is behaald

• Eenmalig zal het eerste jaar na activering een heffingsvrij jaar zijn

Wetsvoorstel deactivering en uitstel heffing



Tijdspad overheid

2016 2017 2018

1-meting 2-meting 3-meting

Activatie quotum Heffing quotum

2019

4-meting

2020

Heffingsvrij jaar

5-meting



Tijdspad markt

2016 2017 2018

1-meting 2-meting 3-meting

2019

4-meting

2020

5-meting

Activatie quotum Heffingsvrij jaar



Quotumregeling (cyclus 3 jaar)



• Inlener en uitlener maken afspraken met elkaar

• Gegevens hieromtrent dienen vastgelegd te worden in een administratie:

– BSN uitgeleende arbeidsbeperkte

– RSIN uitlenende werkgever

– RSIN inlenende werkgever

– Aantal verloonde uren inleenverband

• UWV houdt bij het vaststellen van de quotumrealisatie rekening met uren van 
ingeleend arbeidsbeperkt personeel

Inleenadministratie, correctie op 
werkgeversniveau (periode quotumheffing)



Tijdspad uitvoeringsproces inleenadministratie



Tijdspad uitvoeringsproces inleenadministratie
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Vragen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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