
Regeling procesgang vangnetters 
gemeentelijke doelgroep 

Participatiewet 



Vangnetters gemeentelijke doelgroep 
participatiewet 

• 1 juli 2016 gemeentes 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 

 



Re-integratiedossier 

• Probleemanalyse 
– Bedrijfs-/verzekeringsarts 

• Plan van aanpak 
• Evaluaties 
• Herijking 
• Re-integratieverslag 
 



Werkgever 
krijgt LKS 

Gemeente 

Werknemer 
met LKS 

UWV 

Wet verbetering poortwachter 
WG gedurende dienstverband 

verantwoordelijk  voor re-integratie 

ziek 

WG krijgt NO-risk 
indien opname in LDR 

Dossier WVP 

Re-integratieverslag 
WVP gaat naar WN 

bij einde dienstverband 

Claimbeoordeling Melding gemeente  
toekenning No-risk 

Stop LKS 

Werknemer in dienst 

Aanvraag NO-risk 



Werkgever 
krijgt LKS 

Gemeente 

Werknemer 
met LKS 

UWV 

WG meldt ziek uit 
dienst bij UWV 

Beoordeling 
inspanning WG 

Beoordeling  ZW-claim 

Werknemer uit dienst 

Notificatie gemeente 

Informeert de 
gemeente tbv re-

integratie hoe het gaat 

Gemeente start de 
procesgang WVP 

Uitkeringssituatie dus  
burger heeft plichten 



Werkgever 
krijgt LKS 

Gemeente 

Werknemer 
met LKS 

UWV 

Werknemer uit dienst 

Wet verbetering Poortwachter 

Probleem 
analyse 

Plan van 
Aanpak 
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herijking 

Evaluaties 
Evaluaties 

Evaluaties 

Re-integratie 
verslag 

Week 6 Week 8 Week 26, 52, 78 Week 91 

1e jaars 
herbeoordeling 

Meewerken aan re-
integratie 

Moet achter PvA 
staan 

Meldt zich hersteld 
- Bij UWV-uitkeren 
- Bij gemeente 

WIA-
beoordeling 

Hersteld? 

Uitkering stopt 

Melding aan gemeente 

ja 

Aanvraag 
WIA 



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 
stopzetten LKS 

• (Boven)regionaal een arts inregelen 
• Beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen regionaal vaststellen  
• Moet de gemeentelijke verordening worden aangepast? Zo ja, 

regionale basistekst.  
 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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