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• Actualiteit banenafspraak en quotumregeling 

– Activeren quotumregeling overheid 

– 3 andere maatregelen: uitstel heffing met 

een jaar, deactivering quotumregeling, 

verlenging ‘t+2-regel’ 

• Actualiteit rondom de instrumenten 

• De banenafspraak in de praktijk 

Inhoud van de presentatie 



Quotumregeling: 2-meting banenafspraak (2016) 
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Doelstelling Realisatie 



• Quotumregeling overheid per 1 januari 2018 

• Quotumpercentage 1,93 procent 

• Geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer 

werknemers 

• Heffing van 5000 euro per niet vervulde plek 

van 25,5 uur 

• Heffing niet opgelegd over quotumtekort  

1e jaar (over 2018) 

 

 

 

Gevolgen uitkomst twee-meting 



• Werkgevers voldoen in 2018 aan aantallen 

o.g.v. quotumpercentage:  geen heffing 

• Werkgevers voldoen niet aan aantallen over 

2018, toch geen heffing 

• Werkgevers voldoen aan aantallen over 

2019: geen heffing 

• Werkgevers voldoen niet aan aantallen over 

2019: wel heffing. 

• De heffing wordt voor 1 nov. 2020 opgelegd. 

1e maatregel: uitstel quotumheffing  met 1 jaar 



• Reden: inspanningen belonen 

• De quotumregeling is geactiveerd 

• De overheidswerkgevers realiseren in een 

jaar de aantallen van de banenafspraak 

• De quotumregeling wordt dan gedeactiveerd 

• De banenafspraak geldt dan weer 

• Uitstel heffing en deactivering: via spoedwet 

geregeld. 

 

2e maatregel: deactivering van de quotumregeling 
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Nieuwe situatie 
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• Reden: meer zekerheid voor de werkgever 

en werknemer 

• Banen blijven meetellen 

• Geen uitstroom meer o.g.v. ‘t+2’ vanaf 2018 

• AMvB treedt in werking vóór 31-12-2017 

• Wetgeving volgt later 

3e maatregel:Verlengen duur registratie ‘t+2-regel’ 



• Bij nieuwe instroom is er voor werkgevers: 

– aanspraak op loonkostensubsidie 

– no risk-polis en premiekorting 

– lage-inkomensvoordeel (mits aan LIV-

voorwaarden is voldaan. 

• Als mensen al aan het werk zijn vóór zij via 

Praktijkroute instromen: 

– alle voordelen, maar geen premiekorting 

 

Instrumenten 



• Gemeente kan forfaitaire lks verstrekken. 

• Forfaitaire loonkostensubsidie houdt in: 

zonder loonwaardemeting ontvangt 

werkgever 50% WML lks. Gevolgen: 

> Geen instroom in doelgroepregister via 

Praktijkroute op basis daarvan mogelijk. 

> Geen no-riskpolis, geen premiekorting tijdens 

forfaitaire lks. 

• Na loonwaardemeting: alsnog instroom 

mogelijk, alle voordelen, geen premiekorting 

Forfaitaire loonkostensubsidie 



• Het budget voor activering van en 

dienstverlening aan mensen in een 

kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee 

voor 20.000 extra personen de mogelijkheid 

voor beschut werk ontstaat.  

• De extra middelen om de inzet op beschut 

werk te verstevigen, worden opgebracht door 

het instrument van loonkostensubsidies in de 

Participatiewet te vervangen door de 

mogelijkheid tot loondispensatie.  

 

Regeerakkoord 



• Gemiddeld 350 mensen in traject 

– Bijstand 

– Nuggers 

– Banenafspraak 

•  Ruim 100 mensen met indicatie 

banenafspraak 

• 89 in traject WerkCorporatie 

• 48 mensen duurzaam geplaatst 

 

Werken met een team van 10 collega’s  

 



 

• 11x ingezet 

• 10x tot (behoud van) werk geleid 

• 4x het mensen die in 2016 werkten met lks 

• 7x ging het om mensen met een contract na 

1-1-2017 

 

Praktijkroute 



• Gemeente: 

• Klantmanagers 

• Leerplicht  

• Preventiemedewerkers 

• Scholen: 

• Scholen speciaal onderwijs en het ROC 

• 4x per jaar scholenoverleg 

• Individueel overleg bespreken leerlingen 

  

 

Ons netwerk (1) 

 



• Externe organisaties: 

• Concern voor Werk 

• UWV 

• Zorgorganisaties, begeleid wonen 

• Jobcoachorganisaties 

• Uitzendbureaus 

 

Ons netwerk (2) 



• Vacaturekrant  

• Werkzoekenden, scholen, 

jobcoachorganisaties, Concern voor Werk 

• Inzet werkgeversteam 

• Gericht werkplek zoeken o.b.v. CV 

• Mailing werkgevers,vacatureoverleg 

• Met UWV, Concern voor Werk  

• Sollicitatietraining,Inloopspreekuur 

• Ouderavond, informatiemarkt 

 

Wat doen we richting werk? 

 




