
Welkom bij Masterclass 3!

12 februari 2018

Welkom!



Sociaal domein Lelystad



Vroeger …..

Voor werk na school en bij werkloosheid ging je naar het UWV. Vond je 
na de WW-periode geen werk dan ging je naar de gemeente voor 
bijstand. 

Inwoners met een beperking gingen voor ondersteuning naar het UWV 
of gingen aan de slag in de sociale werkplaats.



2015: de Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder 
ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet 
ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor 
mensen met een beperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij 
een gewone werkgever.



Gevolgen Participatiewet
De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en 
Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen 
voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale 
werkvoorziening (Wsw’ers).



Regelingen onder de Participatiewet
Inwoners met een beperking

Bijstand

Wajong



Regelingen onder de Participatiewet
Inwoners met een beperking

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap 
kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid wil dat zij 
zoveel mogelijk aan de slag gaan in een ‘gewone’ baan. Gemeenten en 
UWV zorgen voor begeleiding naar werk. De gemeente zorgt ook voor 
werk in een beschutte omgeving als dat nodig is.



Regelingen onder de Participatiewet
Bijstand

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun 
levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor 
een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode 
overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente en het 
UWV helpen bij het vinden van geschikt werk en zorgen voor een 
uitkering als dat nodig is.



Regelingen onder de Participatiewet
Wajong

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een 
ziekte of handicap hebben. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de 
voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 bekijkt UWV welke 
Wajongers met een uitkering van voor 2015 kunnen werken. Wie kan 
werken, krijgt hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk.



Sociaal akkoord 2013

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een 
baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische 
of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk 
een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor 
hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de 
marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).



Banenafspraak

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een 
baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische 
of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk 
een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor 
hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de 
marktsector en 25.000 bij de overheid (Banenafspraak).



Regionaal Werkbedrijf Flevoland

In een Regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, 
werkgevers, vakbonden en scholen uit de regio. Deze partijen maken 
samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking 
naar de extra banen. Zo kunnen gemeenten binnen een regio allemaal 
op dezelfde manier deze begeleiding uitvoeren. Werkgevers in een 
regio krijgen bijvoorbeeld 1 vast loket voor het aanmelden van 
vacatures voor arbeidsgehandicapten.



Arbeidsmarktregio’s



Rutte 3

Het kabinet Rutte 3 wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om 
mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. En dat 
werkgevers investeren in hun mensen. Dit staat in het regeerakkoord 
‘Vertrouwen in de toekomst’.



WBL



WBL



Pauze!
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Programma

• Werkzoekenden gemeente Lelystad

• 1ste contact werkzoekende

• Proefplaatsing & No-riskpolis bij ziekte

• Jobcoach

• Loondispensatie ivm verminderde prestatie

• Subsidies (Wet tegemoetkomingen loondomein)

• Voorzieningen

• Jobcarving & Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie



Werkzoekenden bij UWV
gemeente Lelystad

• WW 1529

• WIA 654

• Wajong 716 (Banenafspraak)

• Totaal 2899



1ste contact werkzoekende

UWV.nl animatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/werknemer-heeft-wajong-of-valt-onder-
participatiewet/detail/participatiewet-voor-werkgevers

• Werkzoekende zelf en/of de ouders
• Familielid, vriend of kennis van uzelf
• Doelgroepregister Banenafspraak?

- het Burgerservicenummer of met uw loonheffingennummer.
UWV.nl: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/werknemer-heeft-wajong-of-valt-onder-
participatiewet/detail/doelgroepregister

• Accountmanager-jobcoach WBL/adviseur UWV
• Arbeidsdeskundige UWV
• (Jobcoach) Re-integratiebedrijf
• Private Intermediair
• Etc.

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/werknemer-heeft-wajong-of-valt-onder-participatiewet/detail/participatiewet-voor-werkgevers
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/werknemer-heeft-wajong-of-valt-onder-participatiewet/detail/doelgroepregister


Proefplaatsing & No-riskpolis

• De toekomstige medewerker werkt op proef 1 of 2 maanden bij u zonder 
loonbetaling
- intentie tot een dienstverband
- bedoeling na proefplaatsing een dienstverband van  
minimaal 6 maanden voor minimaal dezelfde uren

- onder dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering

• Geen proeftijd meer na de proefplaatsing

• No-riskpolis neemt nagenoeg de betaling tijdens ziekte over.

UWV.nl: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/proefplaatsing

UWV.nl animatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-
bij-ziekte?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/looncompensatie-bij-ziekte

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/proefplaatsing
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/looncompensatie-bij-ziekte






Jobcoach

• Extra begeleiding bij het inwerken

• Voor werkzoekende en werkgever

• Via UWV  Re-integratiebureau/jobcoach

• Werkgever regelt zelf een jobcoach en krijgt vergoeding
voorwaarde: inschrijving beroepsvereniging jobcoaches

• Ureninzet afhankelijk werkzoekende (maatwerk)

• Duurt in principe maximaal 3 jaar

• Per half jaar evaluatie

UWV.nl animatie https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-
regelingen/detail/jobcoach?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/interne-
jobcoach&friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/interne-jobcoach

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/jobcoach?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/interne-jobcoach&friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/interne-jobcoach


Loondispensatie of LKS

• De werkgever krijgt van UWV de mogelijkheid om 
minder dan het WML of cao-loon te betalen

• Aanleiding: compensatie ivm verminderde 
arbeidsprestatie

• Vaststellen arbeidsprestatie gebeurt i.o.m. werkgever en 
arbeidsdeskundige van UWV (tijdens proefplaatsing)

• UWV betaalt een gedeeltelijke uitkering aan de 
werknemer

UWV.nl animatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-
regelingen/detail/loonkostensubsidie?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-
van-uwv/detail/loonkostensubsidie

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/loonkostensubsidie


Subsidies per 1-1-2018

• Einde premiekortingen
• Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

- Loonkostenvoordelen (LKV)
- ouderen (56 jaar of ouder)                 €3,05 p/u max 6000,-

p/j
- arbeidsgehandicapte                           hoogte idem
- Banenafspraak                                      €1,01 p/u max 2000,-

p/j
• Lage inkomensvoordeel (LIV vanaf 1-1-2017)

- Uurloon €9,82 tot €10,81 t/m €12,29 max 1000,-/2000,- p/j
- Jeugd LIV (18 – 21 jr): compensatie verhoging WML 1-7-2017)

Regelhulp SZW: 
https://uwv.mysmartxs.com/loonkostenvoordelen/,DanaInfo=regelhulpenvoorbedrijven.nl,SSL+

https://uwv.mysmartxs.com/loonkostenvoordelen/,DanaInfo=regelhulpenvoorbedrijven.nl,SSL


Voorzieningen

• Extra kosten om werken mogelijk te maken
• aanpassing werkplek
• Noodzakelijke hulpmiddelen
• Aanpassingen aan gebouw
• Aanvraag: 

- meeneembare voorziening  werknemer zelf
- niet meeneembaar, werkgever via www.uwv.nl

Geen vergoeding:
• Algemeen gebruikelijke aanpassingen cf Arboverplichting 
• Proportionaliteitsbeginsel (kosten batenanalyse)

UWV.nl: https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/index.aspx

http://www.uwv.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/index.aspx


Jobcarving of
Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie

• Jobcarving, taken uit 1 functie

• Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie, alle functies in 
het bedrijf. 
- niet elementaire (ondersteunende) taken
- bundelen tot 1 baan of meer

O.b.v. wetenschappelijk onderzoek Universiteit van Maastricht 
en UWV en primair beproefd bij Slotervaart ziekenhuis in 
Amsterdam.

UWV.nl animatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-
regelingen/detail/bedrijfsadvies-inclusieve-arbeidsorganisatie?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-
uitkering/regelingen-van-uwv/detail/bedrijfsadvies-inclusieve-arbeidsorganisatie

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/bedrijfsadvies-inclusieve-arbeidsorganisatie?friendlyurl=/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-uwv/detail/bedrijfsadvies-inclusieve-arbeidsorganisatie


Vragen - Opmerkingen

?



Tijd voor een drankje en netwerken

Bedankt voor uw aanwezigheid!

26 maart vanaf 15 uur: Masterclass 4

11 april vanaf 15 uur: Leerwerkverkiezing Talent, MBO College

7 mei vanaf 15.30 uur: Leerwerkverkiezing Leerwerkbedrijf, WBL


