
Praktijkdag 6 maart 2017

De Praktijkroute  

Antoinette de Ruijter - gemeente Amsterdam 
en Ine Neefjes  - ministerie SZW  



 Waarom de Praktijkroute?

 Wat houdt de Praktijkroute in?

 Vanaf wanneer geldt de Praktijkroute?

 Hoe zit het met de instrumenten? 

 Hoe zit het met de forfaitaire 

loonkostensubsidie?

 Ervaringen met de Praktijkroute

 Hoe leveren gemeenten de gegevens voor 

het doelgroepregister bij UWV aan?

Waar gaan we het over hebben?



In gezamenlijke proeftuin van UWV en 

gemeente Amsterdam is het verschil tussen 

doelgroep P-wet met en zonder indicatie op 

kleine schaal onderzocht (aug 2015 – feb 2016)

Aanleiding: begin 2015 samen met UWV 

gekeken of kandidaten uit eerdere pilot in 

aanmerking kwamen voor indicatie. 

Bleek voor hooguit 25% het geval te zijn. 

Waarom de Praktijkroute?



Belangrijkste uitkomsten:

- Verschil tussen kandidaten met verminderde 

loonwaarde met of zonder indicatie 

banenafspraak is in de praktijk niet groot

- Zonder indicatie lastiger om werk te vinden

- Arbeidsintensief proces

- Advies: vervolgonderzoek op grotere schaal 

Waarom de Praktijkroute?



Vervolgens onderzoek op grotere schaal door 

Panteia (zomer 2016).

Belangrijkste uitkomsten:

 ‘Praktijkroute-groep’ ervaart dezelfde 

achterstand als groep die door UWV is 

beoordeeld. 

 Positieve invloed op vraag- en 

aanbodzijde onderkant.

 Sluit beter aan op de uitvoeringspraktijk.

Het onderzoek naar de Prakijkroute



 Het is een extra toegangsroute voor de 

doelgroep banenafspraak.

 Mensen met een arbeidsbeperking uit de 

doelgroep van de Participatiewet,

 van wie op de werkplek via een gevalideerde 

loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij 

een loonwaarde hebben onder het WML,

 worden zonder beoordeling door UWV 

opgenomen in het doelgroepregister. 

Wat houdt de Praktijkroute in?



 Instroom nieuwe beoordelingen vanaf 

1 januari 2017 (digitale aanmelding).

 Voor mensen die al voor 1 januari 2017 met 

loonkostensubsidie werkten, geldt het 

volgende:

 vanaf 1/1/17 horen zij tot de doelgroep;

 gemeenten moeten deze mensen digitaal 

aanmelden bij UWV

NB: aan het werk gegaan vanaf 1/1/2015

Vanaf wanneer geldt de Praktijkroute?



 Mensen die via de Praktijkroute instromen 

worden maar één keer beoordeeld.

 Mensen worden opgenomen in het 

doelgroepregister.

 Praktijkroute sluit goed aan op 

uitvoeringspraktijk.

 De baan telt mee voor de banenafspraak.

 Werkgevers maken aanspraak op bepaalde 

voordelen en instrumenten.

Wat zijn de gevolgen van de Praktijkroute?



Werkgevers kunnen voor nieuwe instroom en

mensen die al met lks werkten aanspraak

maken op:

• Loonkostensubsidie 

• No-riskpolis

• Premiekorting (tenzij men daarvóór al in een 

dienstbetrekking werkte, dus niet altijd)

• LIV (mits aan LIV-voorwaarden wordt 

voldaan).

Welke instrumenten komen beschikbaar?



• Ondersteuning van alle kandidaten met 

verminderde loonwaarde (blijft hetzelfde) 

– WWnV: pilot loondispensatie, later omgezet in 

pilot LKS naar loonwaarde 

– Eind 2014 ca. 200 mensen aan het werk met LKS 

naar loonwaarde

– Ook in 2015 en 2016 alle kandidaten met 

verminderde LW ondersteuning geboden, niet 

alleen met indicatie banenafspraak (353 

kandidaten aan het werk met LKS naar LW)

– Ook groep zonder LKS, met voorziening

Stand van zaken in Amsterdam



• Digitale aanmelding via re-integratiebericht 

(nieuwe versie): in de loop van maart 2017 

beschikbaar 

• Daarnaast eenmalige actie: 

aanmelding 244 mensen die voor 1/1/2017 

aan het werk zijn gegaan met LKS naar 

loonwaarde

Stand van zaken in Amsterdam



• Gemeente kan forfaitaire lks verstrekken

• Doel: sneller in dienst nemen

• Geen loonwaardemeting, dus geen sprake 

van Praktijkroute, kan wel aansluitend

• Werkgevers geen aanspraak no-risk polis 

wel aanspraak op loonkostensubsidie en LIV 

(mits aan voorwaarden voldaan)  

• Na loonwaardemeting: instroom mogelijk via 

Praktijkroute: alle voordelen, maar geen

premiekorting

Hoe zit het met de forfaitaire loonkostensubsidie? 



• Als de werknemer al geruime tijd werkt 

zonder ondersteuning gemeente, valt hij niet 

onder de doelgroep Participatiewet. Ook niet 

als de loonwaarde daalt.

• Voor de toekenning van loonkostensubsidie 

geldt ook: toekenning niet mogelijk, als 

iemand al werkt. 

• Uitzondering: schoolverlaters vso/pro/mbo-

entree die niet langer dan 6 maanden 

geleden de school verlaten hebben.

?

Iemand werkt al. Loonkostensubsidie mogelijk?  



• Digitaal doorgeven aan UWV via het 

(bestaande) re-integratiebericht (onderdeel 

van Digitaal Klantdossier)

• Gegevens: BSN, startdatum, % loonwaarde 

• Zelfde werkwijze voor mensen die al werken 

met loonkostensubsidie en vastgestelde 

loonwaarde (‘zittend bestand’)

• Vragen? E-mail: 

servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Hoe komen mensen in het doelgroepregister?



 Gemeenten zorgen voor digitale, correcte 

aanlevering van gegevens, ook bij mutaties.

 Via het re-integratiebericht (in beheer bij 

Inlichtingenbureau (IB)) naar UWV. 

 UWV neemt personen op in het 

doelgroepregister.

 Voor succesvolle invoering samenwerking 

nodig IB, gemeenten en UWV.

 Alle organisaties zorgen samen met PGR 

voor voorlichting en communicatie.

Wat moeten gemeenten, UWV, IB, SZW doen?



• Op welke manier zal de Praktijkroute het 

verschil maken? 

– Iedereen met verminderde loonwaarde 

kan aanspraak maken op dezelfde 

voorzieningen, meer kansen voor de 

doelgroep

– Meer duidelijkheid/zekerheid voor 

werkgevers

– Hopelijk meer duurzame plaatsingen

Vraag aan Antoinette de Ruijter



• Meer informatie over de Praktijkroute op  

samenvoordeklant.nl 

• Bovenregionale bijeenkomsten Praktijkroute 

en beschut werk in maart en april

Afronding



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud)

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/


Bedankt voor uw aandacht!


