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• Verplichten beschut werk

• Wet banenafspraak: Praktijkroute

• Wat is de Praktijkroute?

• Wat zijn de voordelen van de Praktijkroute?

• Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering?

• Overige wijzigingen Banenafspraak

• Vereenvoudiging Participatiewet

Programma



• Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2017 

• “mandje aan maatregelen”

Verplichten beschut werk en praktijkroute



• Doel: 

beschut werk realiseren voor mensen met 

loonwaarde die niet bij gewone werkgevers 

kunnen werken

• Dienstbetrekking

• Aansluiten bij behoefte, middelen voor 

structureel 30.000 plekken

Beschut werk



• Gemeenten moeten beschut werk bieden

• Advies UWV

• Mensen kunnen zelf om advies vragen

• Aansluiten bij behoefte

• Aantal plekken per gemeente bij ministeriele 

regeling

• Ingroeipad

Vormgeving beschut werk



• Mensen met geldende indicatie Wsw die zich 

bij UWV melden

– Positief advies bij eerdere indicatie 

beschut werk

– Negatief advies bij eerdere indicatie 

begeleid werken, tenzij

(wijziging AMvB beschut werk)

Geen nader onderzoek nodig voor…



 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. 

 Gemeente geven dit digitaal door aan het UWV. 

 UWV plaatst deze mensen in het 

doelgroepregister.

Wat is de Praktijkroute?



 Wens gemeenten en werkgevers.

 Onderzoek. 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.

Waarom de Praktijkroute?



Werknemers die via de Praktijkroute instromen 

worden maar één keer beoordeeld.

Werkgevers maken aanspraak op:

• Loonkostensubsidie

• No-riskpolis

• LIV (mits aan voorwaarden wordt voldaan)

• Premiekorting (nieuwe gevallen) mits wet 

vanaf 1-1-2017 in werking treedt

• De baan van ‘Praktijkroute’ werknemer telt 

mee.

Wat zijn de gevolgen van de Praktijkroute?



• De mensen die nu al met loonkostensubsidie 

werken kunnen worden opgenomen in het 

doelgroepregister. 

• Pas vanaf inwerkingtreding wet. 

• Gevolgen? Baan telt mee, no-riskpolis 

werkgever, LIV, géén premiekorting.

• Digitale aanlevering.

• UWV doelgroepbeoordeling blijft bestaan.

Hoe zit het met het ‘zittend bestand’?  



• Digitaal doorgeven aan UWV via het 

(bestaande) re-integratiebericht

• Onderdeel van Digitaal Klantdossier

• Gegevens: BSN, startdatum, % loonwaarde, 

loonkostensubsidie.

• Zittend bestand ook digitaal aanleveren.

Hoe komen mensen in het doelgroepregister?



• Toepassing van forfaitaire 

loonkostensubsidie leidt niet tot toegang tot 

het doelgroepregister zoals de Praktijkroute. 

• Werkgevers hebben geen aanspraak op no-

riskpolis en fiscale instrumenten.

• Als iemand via de Praktijkroute instroomt, 

alle voordelen: no-riskpolis, LIV, baan telt 

mee, geen premiekorting.

Hoe zit het met forfaitaire loonkostensubsidie? 



 Gemeenten zorgen voor digitale, correcte 

aanlevering van gegevens, ook bij mutaties.

 Via het re-integratiebericht (via 

Inlichtingenbureau IB) naar UWV. 

 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?



• Pro-leerlingen kunnen zonder beoordeling 

worden opgenomen in het doelgroepregister.

• Beoordeling UWV banenafspraak is 

aangepast. 

• Aanpassing berekening hoogte 

loonkostensubsidie Participatiewet. 

• De uniforme no-riskpolis komt structureel

beschikbaar voor mensen uit de 

gemeentelijke doelgroep banenafspraak.

Overige wijzigingen Banenafspraak en P-wet



• Informatie via de Programmaraad: website, 

Nieuwsbrief, linked-in, facebook

• Webinar Praktijkroute 19 januari.

• Communicatie naar potentiele doelgroep 

beschut werk en “intermediairs”

• Kennisdocumenten geactualiseerd.

Communicatie


