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• Samenwerking Onderwijs – WSP 

• De rol van de subsidioloog 

• Praktijkvoorbeelden (3) 

• Plan van aanpak 

• Vragen? 

 

Programma 





 

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord 



• Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2010  

• Overgang Wajong arbeidsdeskundigen     

van SMZ naar Werkbedrijf 

• Kennismaking Praktijkschool West Friesland 

• Ondersteuning van onderwijs naar werk 

 

   

 

 

Het ontstaan van de “subsidioloog” 



Praktijkonderwijs / Voortgezet 
Speciaal Onderwijs 

(jaarlijks ca. 550 schoolverlaters) 

Scholing 

(BOL/BBL) 

Leerwerkmakelaars 

Zorg coördinatoren 

Arbeid 

Gemeente 

Jongerenloket 

RMC 

UWV 

Indicatie beschut 
werken 

Werkgever 

Indicatie 
banenafspraak 

Werkgever 

Dagbesteding 

Nazorg 

“Subsidioloog” 



• (Ex-)leerlingen van het VSO of PRO kunnen 

zonder beoordeling worden opgenomen                             
(550 schoolverlaters PRO/VSO per jaar) 

• No risk polis geldt voor onbepaalde tijd zo 

lang iemand is opgenomen in het 

doelgroepregister 

• Gemeente kan loonkostensubsidie inzetten 

• Premiekorting doelgroep Banenafspraak 

• Werknemer telt mee voor de Banenafspraak 

 

Doelgroepregister 



• Doelgroepregister   8.416 personen 

• Markt               633 (445) 

• Overheid             38 (130) 

• Detacheringen        333 (  -  ) 

 

•  Totaal             1.004 (575) 

 

Taakstelling Banenafspraak 2016 (NHN) 



• Schoolverlater ZMLK (20 jaar) 

• Opgenomen in het doelgroepregister 

• Loopt stage in een supermarkt 

 

 

Praktijkvoorbeeld 1 



• Wat is het doelgroepregister? 

• Hoe lang blijf je erin? 

• Is de no-riskpolis van toepassing? 

• Inschaling (CAO of WML) ? 

• Zijn er subsidies en regelingen? 

• Contract 24 uur per week, CAO-loon. 

 

Vragen? 



www.subsidiecalculator.nl 



Berekening loonkostensubsidie 



Kostenplaatje voor 1-7-2017 



Wettelijk minimumloon per 1-7-2017 



Kostenplaatje vanaf 1-7-2017 



• Werkzoekende met een Wajong 

• Opgenomen in het doelgroepregister 

• Dienstverband bij een zorgboerderij 

• WML, 14 uur per week, loonwaarde 60% 

 

Praktijkvoorbeeld 2 



 

Kostenplaatje 



• Schoolverlater 22 jaar 

• Opleiding niveau 4 afgerond 

• Niet opgenomen in het doelgroepregister 

• Dienstverband bij een veredelingsbedrijf 

• Opdracht: van stage naar betaald werk 

• ABA of Praktijkroute? 

 

Praktijkvoorbeeld 3 



Praktijkonderwijs / Voortgezet 
Speciaal Onderwijs 

(jaarlijks ca. 550 schoolverlaters) 

Scholing 

(BOL/BBL) 

Leerwerkmakelaars 

Zorg coördinatoren 

Arbeid 

Gemeente 

Jongerenloket 

RMC 

UWV 

Indicatie beschut 
werken 

Werkgever 

Indicatie 
banenafspraak 

Werkgever 

Dagbesteding 

Nazorg 

“Subsidioloog” 



Kostenplaatje 



• Schoolverlater heeft een baan 

• Ouders hebben een zorg minder 

• Werkgever heeft een betaalbare werknemer 

• School heeft uitstroom naar werk 

• Gemeente heeft geen instroom Bijstand 

• Subsidioloog heeft eer van zijn werk  

Wie is er allemaal blij? 



• 6 medewerkers van de gemeenten opgeleid 

tot subsidioloog (3 dagdelen) 

• Kennis van de Participatiewet, Wet Werk en 

Zekerheid, Wet banenafspraak/quotumwet 

• Subsidies en regelingen (o.a. LIV, LKV) 

• Berekeningen maken 

• Uitzenden en detacheren 

• Bedrijfsbezoeken 

 

 

 

Plan van aanpak 



• Ronald van Ammers 

• 06-22945195 

• ronald.vanammers@uwv.nl 

Contact 



• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



