
De praktijkroute in de praktijk

Praktijkdag 2 november 2017, sessie 22

Margriet Exterkate – BIGA Zeist

Heleen Heinsbroek – Cedris



Wettelijk geregelde criteria/grondslagen

zoals Wsw-indicatie, Wajong, Wiw/ID

- later toegevoegd: VSO/PrO schoolverlaters

én

mensen die onder de Participatiewet vallen en 

van wie UWV heeft vastgesteld dat zij niet 

100% van het WML kunnen verdienen.

Toegang doelgroepregister banenafspraak miv 1 januari 2015



Plus:

- Mensen die al vóór 1 januari 2017 met loonkostensubsidie 

werkten tellen per 1 januari 2017 mee in het doelgroepregister. 

Zij zijn met gemeentelijke loonkostensubsidie aan het werk 

gegaan vanaf 1 januari 2015.

- Werknemers met een arbeidsbeperking van wie wordt 

vermoed dat zij een loonwaarde van minder dan 100% WML 

hebben kunnen via de Praktijkroute alsnog meetellen.

Bij hen wordt op de werkplek een gevalideerde loonwaarde-

meting verricht. Indien hun loonwaarde bij voltijdse arbeid 

minder dan het WML blijkt, worden zij zonder beoordeling van 

UWV opgenomen in het doelgroepregister.

Extra route naar doelgroepregister miv 1 januari 2017



- Snellere toegang tot doelgroepregister 

banenafspraak;

- Voorkomt dubbel werk en daarmee onnodige 

bureaucratie;

- Voorkomt onduidelijkheid: in de praktijk bleek 

soms dat mensen met een lage loonwaarde 

toch niet door het UWV geïndiceerd werden;

- Het gaat primair om verlaagde loonwaarde; 

aanwezigheid van een medische arbeids-

beperking (‘ziekte of gebrek’) speelt een 

kleinere rol.

Voordelen van de praktijkroute



Proeftuinen in 3 arbeidsmarktregio’s:

- Groot-Amsterdam

- Noordoost-Brabant en

- Stedendriehoek/Noord-Veluwe. 

Conclusie: de praktijkroute heeft positieve effecten 

op de vraag- en aanbodzijde.

Monitor waarmee de effecten van de invoering van 

de Praktijkroute worden gevolgd.

Zorgvuldige invoering



• Dienstverband: op verzoek van Sociale Dienst 

• LKS 50% - max. 1 jaar

• Praktijk tijdens DV: psychische klachten, verlaagde 

loonwaarde

• Besluit: aanvraag praktijkroute 

• Loonwaarde 33%

• Resultaat: in doelgroepenregister + duurzaam 

dienstverband bij Biga Groep

Casus Paul



• Onderzoekstraject doelgroep Biga Groep

• Werkstage Groenvoorziening

• Bevinding: verslaving, kwetsbaar, verlaagd 

werktempo

• Aanvraag praktijkroute

• Loonwaarde 48%

• Resultaat: in doelgroepenregister + duurzaam 

dienstverband bij Biga Groep

Casus Jeroen



• Gemeente moet digitaal melden aan UWV

• Premiekorting

• Doelgroep Participatiewet

• Praktijkroute-kandidaten herken je pas als ze 

aan het werk zijn

Aandachtspunten



Tellen banenafspraak / UWV kwartaalrapportages*

Netto groei garantiebanen:
• -/- persoon verliest werk

• +/+ persoon vindt werk

• +/+ persoon behoudt werk →

“Werkzame instromers”

• Eerste kwartaal 2017: 4.948 personen

• Tweede kwartaal 2017: 2.598 personen

Van wie een belangrijk deel via de Praktijkroute

*: UWV Factsheets banenafspraak Eerste kwartaal 2017 (25 juli 2017) en Tweede kwartaal 2017 (26 oktober 2017)

Landelijke effecten van de invoering Praktijkroute



Ook voor wie via de Praktijkroute in het 

doelgroepregister terechtkomt, is de T+2 regel 

afgesproken: je baan telt nog twee jaar mee vanaf het 

moment dat je meer dan 100% WML gaat verdienen.

Loslaten T+2 systematiek:

“Mensen die bij indiensttreding tot de doelgroep 

behoren maar na verloop van tijd groeien in 

loonwaarde en geen loonkostensubsidie meer nodig 

hebben blijven tóch meetellen.”

(Kamerbrief 8 september jl en Regeerakkoord)

Duurzame plaatsingen – de T+2 regel



Meer informatie?

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum 

arbeidsbeperkten (versie 

zomer 2017)

Terugkijken Webinar Praktijkroute, januari 2017

http://player.companywebcast.com/programmaraad/20170131_1/nl/Player

Animatie Praktijkroute: 

https://www.youtube.com/

watch?v=JKI2BAaAvNU&f

eature=youtu.be

http://player.companywebcast.com/programmaraad/20170131_1/nl/Player
https://www.youtube.com/watch?v=JKI2BAaAvNU&feature=youtu.be



