
In gesprek met de Programmaraad 
en SZW



• Ondersteuning Programmaraad

• SZW

Programma



Transparantie Werkzoekendenbestand

•Transparantie werkzoekendenbestand 
(kandidaatverkenner) gaat onverminderd voort.

Ondersteuning Programmaraad - I



Werkzoekendendienstverlening

•Buddy beschut werk i.s.m. SZW
•Samenwerking GGZ en W&I

• Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I 
• Intervisie voor projectleiders
• Overzicht handreikingen gegevensuitwisseling
• 24 mei Kennis & Participatiefestival

   

Ondersteuning Programmaraad - II



Werkgeversdienstverlening

•Schakelpunt Landelijke Werkgevers
•Overzicht Werkgeversservicepunten 
geactualiseerd
•Werkgeversgerichtheidscan

Ondersteuning Programmaraad - III



• Collega’s die interviews afnemen over de 
ervaren knelpunten in de uitvoering

• Veel nieuwe praktijkvoorbeelden op 
www.samenvoordeklant.nl/praktijk

• Kijk ook eens in de toolkit voor o.a. overzicht 
opleidingen werkgeversdienstverlening
www.samenvoordeklant.nl/toolkit 

Ondersteuning Programmaraad - IV

http://www.samenvoordeklant.nl/praktijk
http://www.samenvoordeklant.nl/toolkit


Yvonne Wijnands
Ine Neefjes

SZW praat u bij

8 maart 2018



• Loondispensatie in de Participatiewet
• Actualiteiten banenafspraak & quotumheffing
• Initiatiefwet verdringingstoets (aangehouden 

in Eerste Kamer)
• Interbestuurlijk Programma (IBP)
• Korte weetjes

Wat gaan we doen?



Meer mensen aan het werk

-Eenduidig instrumentarium werkgevers
-Werken moet lonen
-Vrijval middelen voor meer ondersteuning 
richting (beschut) werk

Loondispensatie in de Participatiewet



- Werkgevers betalen loon naar productiviteit 
(loonwaarde)

- Dispensatie van WML
- Uniformering met Wajong
- Gemeenten kennen dus geen nieuwe 

loonkostensubsidie meer toe (ogv art 10d)
- Voor nieuwe arbeidsrelaties

Eenduidig instrumentarium werkgevers



• Mensen met bijstand die gaan werken 
ontvangen aanvullende uitkering

• Tot wettelijk minimumloon voor de gewerkte 
uren

• Betekent voor deeltijders hoger totaal 
inkomen dan bij loonkostensubsidie

Werken moet lonen



• Extra middelen oplopend tot structureel 500 
mln in 2050

• Voor meer beschut werk, ondersteuning 
richting werk, ontzorgen werkgevers

• Biedt mogelijkheid 20.000 extra beschut 
werkplekken

• Behoefte is leidend

Meer ondersteuning richting (beschut) werk



Contourenbrief 14 december 2017
Hoofdlijnennotitie maart 2018
Consultatie wetsvoorstel, toetsen 
 Indienen wetsvoorstel Tweede Kamer na de 

zomer
Beoogde inwerkingtreding juli 2019

Tijdpad



• Quotumregeling overheid per 1/1/2018
• Quotumpercentage 1,93 procent
• Resultaten over 2016: Totaal: 22.554 

Afgesproken aantallen: 20.500
• Resultaten onderverdeeld: 

– Markt:  18.957 (14.500)
– Overheid:      3. 597 (6.500)

Actualiteit banenafspraak en quotumregeling



• Vanaf 1/1/2018 is de ‘t+2-regel’ opgeschort.

Gevolgen: 
• Mensen blijven in het doelgroepregister ook 

als zij niet meer voldoen aan 
doelgroepcriteria.

• Banen blijven meetellen voor 
banenafspraak/quotumregeling.

• Voordelen (o.a. no-riskpolis) blijven 
beschikbaar voor werkgever

Actualiteit banenafspraak en quotumheffing



• Uitstel quotumheffing met één jaar en 
mogelijkheid om quotumregeling te 
deactiveren
– Wetswijzing is in voorbereiding 
– Verwachting: april/mei naar TK 

• Verschillende onderzoeken gestart
• Kennisdocument wordt geactualiseerd, naar 

verwachting eind maart beschikbaar

Actualiteit banenafspraak en quotumheffing



• Verdringing betaald werk door onbetaald 
werk vermijden

• Eerste Kamer heeft initiatiefwet 
aangehouden (6 maart) in afwachting op 
onderzoek nadere onderbouwing

• Ism Divosa verspreiden goede voorbeelden, 
werkwijzers

Initiatiefwet verdringingstoets (mw Karabulut)



• Van Rijk, gemeenten en waterschappen
• Doel: samen meer bereiken op 

maatschappelijke opgaven
• Oa: Merkbaar beter in het sociaal domein; 

voorkomen problematische schulden en 
oplossen

• Accres: meer middelen gemeentefonds

Interbestuurlijk Programma



• Update kennisdocument beschut werk 
• Matchen op werk
• Meer banen in de zorg
• Ken uw bestand

Korte weetjes



• 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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