
In gesprek met de Programmaraad 

en SZW 



• Ondersteuning Programmaraad 

 

• SZW 

 

 

Programma 





• Maatschappelijke opgave: méér mensen 

naar vermogen aan het werk 

• Inclusieve samenleving 

 

 

1. Ondersteuning 35 arbeidsmarktregio’s 

2. Werkgeversdienstverlening 

3. Werkzoekendendienstverlening 

 

Programaraad – waar zijn we samen van? 



• Gemeenschappelijke werkagenda 

• Investeren in vakmanschap van 

professionals 

• Vereenvoudiging wet- en regelgeving 

• Van efficiency naar effectiviteit 

• Bewezen interventies breder uitrollen 

• Herkenbaarheid in de regio 

 

Ondersteuning 35 arbeidsmarktregio’s 



 

Ga naar menti.com  

en  

toets code 62 06 54 in 

Wat moet dit concreet betekenen?  



• Uniformeren en standaardiseren 

• Vraag werkgevers centraal 

• Sociaal ondernemen 

• Conjunctuur en politiek onafhankelijk 

• Eenduidige informatie & gegevens  

Werkgeversdienstverlening 



 

Ga naar menti.com  

en  

toets code 62 06 54 in 

Welke onderdelen in werkgevers- 

dienstverlening zijn voor u het belangrijkst? 



• Levenlang ontwikkelen: aansluiting onderwijs 

• Zorg en arbeid verbinden 

• Perspectief op werk 

• “Arbeidsfit” maken & houden 

• Eenduidige informatie & gegevens 

 

Werkzoekendendienstverlening 



 

Ga naar menti.com  

en  

toets code 62 06 54 in 

Welke onderdelen in werkzoekenden-

dienstverlening zijn voor u het belangrijkst? 



SZW praat u bij 

Yvonne Wijnands 

 



• Loonkostensubsidie: beperken doelgroep 

mag niet 

• Stand van zaken Loondispensatie 

• Werken in de zorg, kansen mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt 

• Wat ook nog relevant is 

 

Wat gaan we doen? 



• Rechtbank Midden-Nederland 25 april: 

Gemeente mag doelgroep loonkosten-

subsidie niet bij verordening beperken 

• Gemeente mag alleen processuele regels 

stellen over wijze vaststelling doelgroep. 

• SZW: Het is niet mogelijk om slechts voor 

een deel van de arbeidsuren 

loonkostensubsidie te verstrekken en voor 

ander deel niet. In de wet staat wat hoogte 

loonkostensubsidie moet zijn. 

Doelgroep loonkostensubsidie 



 

• Hoofdlijnennotitie 27 maart naar Tweede Kamer 

• Kritisch debat 25 april, uitwerkpunten ten behoeve 

van wetsvoorstel 

– 4 moties 

– Diverse toezeggingen, onder andere beperken 

lasten werknemers en uitvoering 

• Streven wetsvoorstel najaar voor consultatie 

Loondispensatie Participatiewet 



Loondispensatie vervangt loonkostensubsidie: 

 

• Eenvoudiger en eenduidiger instrumentarium 

werkgevers 

• Werken moet lonen 

• Vrijval middelen voor meer ondersteuning 

richting (beschut) werk 

 

Regeerakkoord: meer mensen aan het werk 



Loonkostensubsidie (huidig), alleenstaande 

 

(Alleenstaande, uitkeringsnorm 70%, loonwaarde 50%) 



(Alleenstaande, uitkeringsnorm 70%, loonwaarde 50%) 

Loonkostensubsidie versus loondispensatie 



De aanvullende uitkering 

• Zorgt dat (meer) werken vaker loont 

• Is géén loon, dus hierover geen aanvullend 

pensioen, werknemersverzekeringen (bijv. 

WW) 

• Is er voor mensen die zelf, of met hun partner, 

onvoldoende middelen hebben 

• Bespaart op termijn 500 mln euro per jaar 

(2050) > Ingezet om meer mensen naar 

(beschut) werk te begeleiden 



• overleg met alle partijen en deze inbreng zo veel 

mogelijk te gebruiken voor het wetsvoorstel;  

• te onderzoeken hoe te komen tot een werkwijze 

vergelijkbaar met die voor mensen in de Wajong. 

• te onderzoeken of en hoe het mogelijk kan worden 

om extra's (dertiende maand, enz.) niet te 

verrekenen met de uitkering. 

• verzoekt bij de uitwerking mensen met een medische 

urenbeperking en fulltimers met een beperkte 

loonwaarde te betrekken en te onderzoeken hoe 

voor deze groep kan gelden dat maximaal werken 

ook maximaal loont. 

Vier moties 



• Toenemende krapte 

• Actieplan werken in de zorg 

• Aanvullend: intentieverklaring ActiZ, VGN, 

koepels scholen, Divosa, UVW, Regioplus, 

VWS, SZW 

• Extra stimulans voor instroom mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt 

Werken in Zorg en Welzijn (1) 



• Gemeenten en UWV zoeken aansluiting bij 

de Regionale Actieplannen Aanpak tekorten 

(RAAT) 

• Verbinding scholen vso en pro met 

zorginstellingen 

• Taakherschikking en jobcarving 

• Goede voorbeelden verspreiden 

• Werkgevers stimuleren doorontwikkeling 

medewerkers 

 

Werken in Zorg en Welzijn (2) 



• Binnenkort: Divosa-handreiking voorkomen 

verdringing 

 

• Toevoeging 120 miljoen euro aan 

macrobudget 2018 als gevolg van instroom 

statushouders in de bijstand 

Ook nog interessant 



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



