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1. Inleiding 
 

De Tweede Kamer heeft de Participatiewet op 20 februari 2014 aangenomen. Als de Eerste Kamer de 
wet ook goedkeurt, gaat de Participatiewet in op 1 januari 2015. 

De invoering van de Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zo veel mogelijk in een reguliere baan werken. Iedereen die zich bij de gemeente meldt 
en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, valt straks onder één 
regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de Wajong (Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (de Wet werk en bijstand) en de Wsw (de Wet 
sociale werkvoorziening).  Een bewuste keuze is om alle beschikbare budgetten te bundelen, oftewel 
de schotten tussen de regelingen te laten verdwijnen. 

Naamgeving 
Tot 6 december 2013 was de citeertitel 'Invoeringswet Wet werken naar vermogen'. Vanaf de vierde 
nota van wijziging van 6 december 2013 is de citeertitel 'Invoeringswet Participatiewet'. De Wet werk 
en bijstand krijgt met dit wetsvoorstel 'Participatiewet' als citeertitel. 

Nb. Bij het gevallen kabinet Rutte 1 had de Tweede Kamer ook al een akkoord gegeven op de toen 
nog geheten Wet werken naar vermogen (Wwnv). Vervolgens viel het kabinet en kon de behandeling 
door de Eerste Kamer niet doorgaan omdat het wetsvoorstel als controversieel werd beschouwd.  De 
Participatiewet lijkt in grote lijnen nog veel op de Wwnv.  

Doel  
Het doel van het kabinet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden, 
dat iedereen mee kan doen; ook de ouderen en mensen met arbeidsbeperkingen (een zogenaamde 
inclusieve arbeidsmarkt waar niemand uitgesloten wordt). Het kabinet wil daarmee onder andere de 
schotten tussen Wwb, Wsw en Wajong weghalen. Dat moet leiden tot minder bureaucratie en 
regeldruk. Niet genoemd wordt dat er een bezuinigingsdoel achter zit. Dit is uiteraard wel degelijk 
het geval.  Met minder geld, meer mensen plaatsen. Met name de budgetten van de Wsw (sociale 
werkplaatsen) worden fors minder. Ook Wsw’ers moeten zoveel mogelijk geplaatst worden in 
reguliere arbeid, eventueel met een loonkostensubsidie. Benoemd wordt dat door het samenvoegen 
en decentraliseren van de regelingen op de lange termijn € 1,7 miljard wordt bezuinigd. 

Gevolgen  
De wet heeft grote gevolgen. Vooral de sociale werkplaatsen worden hard getroffen en staan voor de 
uitdaging om de uitstroom van Wsw’ers in goede banen te leiden. Van de 100.000 Wsw’ers die we 
nu nog kennen, blijft er voor ca. 30.000 personen een mogelijkheid over voor beschut werk.  

De Wajong zal vanaf 2015 alleen nog toegankelijk worden voor personen die volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn (beoordeling door UWV). Jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden 
komen vanaf 2015 in de Participatiewet. 
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De huidige Wajongers blijven wel bij het UWV maar ook de groep van oude Wajongers (Wajong- 
regeling voor 2010) wordt herkeurd. Wajongers met werkmogelijkheden krijgen vanaf 2018 een 
verlaging van het uitkeringspercentage van 75% naar 70%.  

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat 
werkgevers vanaf 2014 tot 2026 100.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en 
de overheid 25.000. Om werkgevers hierbij te ondersteunen kunnen zij een loonkostensubsidie 
ontvangen. 

Wanneer werkgevers deze afspraken niet nakomen, treedt de Quotumwet in werking . Voldoet een 
werkgever met 25 of meer werknemers niet aan het quotum, dan is hij een heffing verschuldigd van 
€ 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.  

Er was veel discussie over de beleidsvrijheid die de gemeente bij uitvoering van de Wet werk en 
bijstand (straks Participatiewet) zou houden. Het kabinet wilde bij elke overtreding een 
uitkeringsstop gedurende drie maanden. Gemeenten hebben bepleit dat dit niet gaat werken en er 
individueel maatwerk nodig blijft. De gemeente houdt dus de nodige beleidsruimte en zelf de 
verantwoordelijkheid om in het individuele geval een adequate afweging te kunnen maken op basis 
van de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende of het gezin.  

Uitgangspunt bij niet-nakoming van de arbeidsverplichtingen door uitkeringsgerechtigde blijft, dat 
sprake moet zijn van een passende maatregel. De regering vond een standaardmaatregel van 
verlaging met 100% gedurende drie maanden als standaardmaatregel passend (uitkeringsstop van 
drie maanden). Deze standaardduur van drie  maanden wordt gewijzigd om gemeenten meer vrijheid 
te bieden. Duidelijk is dat gemeenten voor een zware taak staan om de bijstandsgerechtigde te 
activeren en te sanctioneren bij onvoldoende meewerken aan de verplichtingen. 
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2. Loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie 
 

Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken om extra banen te 
creëren voor Wsw’ers en Wajongers. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij 
een loonkostensubsidie ontvangen. De loonkostensubsidie komt in de plaats van de bestaande 
regeling voor loondispensatie. Het verschil is dat bij loondispensatie de arbeidsgehandicapte 
werknemers eerst een aantal jaren minder dan het minimumloon verdienen. Door de 
loonkostensubsidie verdienen zij minstens het minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig 
pensioen kunnen opbouwen. 

De loonkostensubsidie geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen 
hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. Dit is een 
versoepeling. In de hoofdlijnennotitie stond nog dat een werkgever pas voor loonkostensubsidie in 
aanmerking zou komen als de werknemer minder dan 80% van het minimumloon kon verdienen. 

De loonkostensubsidie kan nooit hoger zijn dan 70% van het minimumloon. Werkt de 
arbeidsgehandicapte parttime (bijvoorbeeld omdat hij een medische urenbeperking heeft), dan 
ontvangt de werkgever subsidie voor het verschil tussen de naar rato verminderde loonwaarde en 
het naar rato verminderde minimumloon.  De loonkostensubsidie heeft geen maximumduur. Wel 
moet de loonwaarde elk jaar opnieuw worden bepaald. 

Betaalt de onderneming de werknemer meer dan het minimumloon – bijvoorbeeld omdat het cao-
loon hoger ligt – dan komt het deel boven het minimumloon voor rekening van de werkgever.  

Combinatie loonkostensubsidie en mobiliteitsbonus niet mogelijk  
Naast de loonkostensubsidie kan een werkgever recht hebben op de no-riskpolis, 
werkplekaanpassingen en proefplaatsing. Het is niet mogelijk om zowel een loonkostensubsidie als 
een mobiliteitsbonus te ontvangen. Als de loonwaarde hoger is dan 100% van het minimumloon, 
maar werknemer wel arbeidsbeperkt is, dan blijft er gewoon recht bestaan op de mobiliteitsbonus 
ad. € 7000,- voor de eerste drie jaar.  
 
Melding bij Europese Commissie 
Het instrument loonkostensubsidie wordt gemeld aan de Europese Commissie in verband met 
mogelijke verboden staatssteun. Dit is vermoedelijk niet het geval in relatie tot de beoogde 
doelgroep van arbeidsgehandicapten. Er mag geen oneigenlijke concurrentie gaan ontstaan. 
 

2.1 Loonwaarde moet jaarlijks worden bepaald 
Belangrijk is de bepaling van de loonwaarde. Ligt de loonwaarde inderdaad onder het wettelijke 
minimumloon? Gemeenten moeten in een verordening regels vastleggen over de wijze waarop de 
loonwaarde wordt vastgesteld. Het bepalen van de loonwaarde behoort niet tot de kerncompetentie 
van de gemeente. Bovendien is voor gemeenten niet duidelijk op welke wijze zij de verordening over 
de doelgroep loonkostensubsidie en de vaststelling van de loonwaarde moeten invullen. Het is 
verwonderlijk dat deze taak niet bij het UWV is neergelegd. Het UWV heeft hier immers ervaring 
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mee. Nadeel is dat gemeenten verschillend de loonwaarde kunnen gaan vaststellen. Gemeenten 
moeten afspraken maken met regionale werkbedrijven over de minimumeisen waaraan een 
methode ter bepaling van de loonwaarde moet voldoen. Komen deze eisen niet of niet tijdig tot 
stand, dan zal de regering minimumeisen in lagere regelgeving vastleggen.  

2.2  Wat als de loonkostensubsidie vervalt? 
De gemeenten krijgen de beschikking over het instrument loonkostensubsidie om de 
arbeidsdeelname van mensen met verminderd arbeidsvermogen mogelijk te maken. Mocht ooit door 
een toekomstige wetgever worden besloten het instrument loonkostensubsidie weer af te schaffen, 
dan is het afhankelijk van wat in de toekomstige wetgeving wordt opgenomen over het al dan niet 
voortzetten van lopende contracten met loonkostensubsidie. Een toekomstige wetgever zal daarbij 
mee moeten wegen in welke mate lopende contracten uit oogpunt van zorgvuldigheid dienen te 
worden gerespecteerd.  
 
Bij aanvaarding van dit wetsvoorstel gelden de gewone regels van het arbeidsrecht. Als een 
werkgever met een werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat voor bepaalde tijd dan houdt de 
arbeidsovereenkomst na die periode automatisch op. Het is dan aan partijen om vervolgens te 
beslissen over een nieuwe arbeidsovereenkomst, al dan niet met loonkostensubsidie.  
 
Partijen kunnen ook besluiten tot een contract voor onbepaalde tijd. Het nieuwe instrument 
loonkostensubsidie in de Participatiewet is immers niet per definitie tijdelijk. In een dergelijke 
overeenkomst kan worden bepaald dat het contract voortduurt zolang recht blijft bestaan op 
loonkostensubsidie. Het beëindigen van het recht op loonkostensubsidie is dan een ontbindende 
voorwaarde. Een dergelijke voorwaarde - die in feite een inbreuk behelst op het gesloten systeem 
van het ontslagrecht - is in jurisprudentie van de Hoge Raad aanvaard, onder de voorwaarde dat de 
werkzaamheden die worden verricht additioneel zijn ten opzichte van de reguliere werkzaamheden 
van een werkgever. Daar waar dat niet het geval is, kan hiervan geen gebruik worden gemaakt.  
 
Als een dergelijke ontbindende voorwaarde in het contract ontbreekt, dan zal de werkgever de 
arbeidsovereenkomst moeten opzeggen als hij deze niet langer wil voortzetten. Daarvoor is 
toestemming nodig van UWV. Die toestemming zal worden verleend als de betreffende werknemer 
nog altijd werkzaam is in een specifieke additionele of gesubsidieerde functie (en herplaatsing in 
andere passende arbeid niet mogelijk is). Als een werknemer in feite hetzelfde (reguliere) werk 
verricht en even productief is als andere werknemers (waar geen loonkostensubsidie voor is 
verleend), zal het enkele feit dat voor een werknemer de loonkostensubsidie vervalt geen reden 
kunnen zijn voor het verlenen van toestemming. 
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3. De Quotumwet 
 

Zoals gezegd: in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners 
afgesproken dat werkgevers vanaf 2014 tot 2026 100.000 banen creëren voor mensen met een 
arbeidsbeperking en de overheid 25.000. 

Deze afspraak is een vrijwillige afspraak tussen sociale partners met het kabinet, maar niet  
vrijblijvend. Wanneer deze aantallen niet gerealiseerd worden, treedt de Quotumwet in werking. 
Werkgevers die de verplichte aantallen niet halen, worden dan gesanctioneerd. Een eerste 
beoordeling vindt in 2016 plaats. 

De Participatiewet en de Quotumwet hangen daarom nauw met elkaar samen. Met de 
Participatiewet schept de regering het kader voor een stelsel dat kansen moet bieden aan mensen 
met een arbeidsbeperking. De Quotumwet legt een wettelijke verplichting op aan werkgevers om 
banen voor deze mensen te realiseren. De wet heeft dus als doel dat er meer mensen met 
arbeidsbeperkingen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Staatssecretaris Klijnsma hoopt het 
wetsvoorstel voor de zomer bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen vanwege de samenhang met 
de Participatiewet. 
 

3.1 Doelgroep voor Quotumwet 
De precieze afbakening van de doelgroep is nog niet bekend.  In ieder geval omvat de doelgroep de 
betrokkenen met arbeidshandicap binnen de Participatiewet. De doelgroep voor de Quotumwet 
bestaat dus in ieder geval uit de Wajongers, de Wsw’ers en mensen met een Wsw-indicatie op de 
wachtlijst. Het UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep behoort en neemt deze persoon op in 
een landelijk doelgroepregister. 

Alleen de Wajong- doelgroep bestaat al uit 226.500 mensen (eind 2012). Verder zijn er eind 2012 
102.400 Wsw’ers en nog 15.600 mensen op de Wsw-wachtlijst. De inschatting is dat in de 
bijstandsdoelgroep ook nog ruim 110.000 mensen met een arbeidshandicap zitten (zie divosa 
monitor 2012). Het is niet de verwachting dat bestaande WAO’ers en personen die al in de WGA 
zitten en bij de werkgever aan het werk zijn gebleven, onder de doelgroep van de Quotumwet gaan 
vallen. De doelgroep wordt in overleg met sociale partners en VNG nader vastgesteld.  

Omdat er geen eenduidigheid is over de doelgroepafbakening, is het lastig om vergelijkingen te 
maken. Oude onderzoeksresultaten (2011) laten zien dat ongeveer 13% van de werkgevers in 
Nederland een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst had. Bij 87% van de werkgevers 
waren geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst en de overgrote meerderheid van deze 
werkgevers (71%) had vooralsnog niet overwogen om banen voor werknemers met een 
arbeidsbeperking open te stellen. 

De kansen op werk voor deze doelgroep (arbeidsgehandicapten) zijn op dit moment zeer klein. 
Minder dan 2% van alle nieuwe dienstverbanden in een jaar worden aangegaan door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De kansen per bedrijfstak verschillen weinig van elkaar. De mate 
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van ervaring met moeilijk bemiddelbare werkzoekenden en het belang dat werkgevers hechten aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, zijn de meest in het oog lopende kenmerken van 
werkgevers die grotere kansen bieden voor deze groep mensen. Het aandeel werkende Wajongers, 
WGA’ers en 55-plus-WW’ers in de totale populatie dienstverbanden van werknemers bedraagt 1 tot 
1,5%. 

Koppeling met polisadministratie van UWV 
Het UWV vormt en beheert het doelgroepregister waarin alle personen zijn opgenomen die tot de 
doelgroep behoren. Door deze gegevens te koppelen aan de polisadministratie is het mogelijk dat 
het UWV beoordeelt of een werkgever voldoet aan het quotum. Bedrijven tot 25 werknemers 
hoeven niet aan het quotum te voldoen. 

Dit betekent dat een werkgever ook daadwerkelijk mensen uit de doelgroep in dienst moet nemen 
om de quotumheffing per arbeidsplaats te voorkomen. Voor het realiseren van het quotum tellen 
alleen mensen uit de doelgroep mee die onder het loonheffingennummer van de werkgever vallen. 
Op basis van de verloonde uren op een loonheffingennummer wordt bepaald of een quotumheffing 
is verschuldigd. Dus uitzendkrachten, detacheringen, zzp’ers, etc. tellen niet mee. 

 
3.2 Quotumverplichting 
De overheid wil strakkere kaders geven waarbinnen de afspraken uit het sociaal akkoord gerealiseerd 
gaan worden. De overheid merkt op dat het nu geen automatisme is dat er in cao’s afspraken 
gemaakt worden over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Vandaar de 
quotumnorm om de vrijwillige banenafspraken tot een succes te maken. In 2011 kenden 49 van de 
100 cao’s afspraken over een inspanningsverplichting om instroom van mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt t bevorderen. Van deze 49 cao’s bevatten 40 cao’s afspraken voor de doelgroep 
Wajongers, arbeidsgehandicapten en Wsw’ers. Van deze 49 cao’s bevatten 16 cao’s concrete 
doelstellingen voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. 

Als werkgevers met meer dan 25 werknemers de komende jaren onvoldoende banen creëren, dan 
wordt een quotumverplichting geactiveerd. Zij krijgen dan een formele wettelijke verplichting om 
arbeidsplaatsen open te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor niet vervulde plekken 
moet dan een heffing betaald worden (quotumheffing). Het kabinet werkt nog aan een monitor om 
het aantal extra gecreëerde banen (tot 2026) te volgen. Dit wordt afgezet tegen een nulmeting met 
peildatum 1 januari 2013 van het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking.  Het eerste 
beoordelingsmoment vindt plaats eind 2015.  

Het quotum zou eerst vast worden gesteld op 5%, maar uit het eerste concept dat naar een 
internetconsultatie is gegaan, blijkt dat het kabinet kiest voor een variabel percentage. Banen 
worden straks uitgedrukt in verloonde arbeidsuren. Voor het quotum betekent dit dat een jaarlijks te 
berekenen percentage van het totaal aantal verloonde arbeidsuren door mensen met een 
arbeidsbeperking moet worden ingevuld. 

 



                                                                                 
 
 

 
VeReFi Whitepaper 11 – Participatiewet en Quotumwet   - 10 - 
april 2014 © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen 
 

Heffing per niet-ingevulde arbeidsplaats 
Uitgangspunt voor de quotumheffing is een heffing per niet-ingevulde arbeidsplaats. Voor de hoogte 
van de quotumheffing wordt eerst vastgesteld hoeveel arbeidsplaatsen, uitgedrukt in verloonde 
uren, er in totaal bij een werkgever zijn ingevuld. Van dit totaal aantal arbeidsplaatsen of verloonde 
uren dient een nog vast te stellen percentage te zijn ingevuld door mensen uit de doelgroep. 
Vervolgens wordt vastgesteld hoeveel arbeidsplaatsen of verloonde uren daadwerkelijk uit de 
doelgroep zijn ingevuld. Voldoet een werkgever niet aan het quotum dan is een quotumheffing 
verschuldigd. De hoogte van deze heffing is de uitkomst van het aantal niet ingevulde 
arbeidsplaatsen vermenigvuldigd met € 5.000. 

Berekening van Quotumpercentage  
Volgens het eerste concept van de Quotumwet wordt het quotum als volgt berekend: 

(aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar) x gemiddelde aantal verloonde uren 
doelgroep) / (aantal werknemers in jaar totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer) 

1. In een nulmeting wordt vastgesteld hoeveel banen er in de marktsector op 1 januari 2013 
door arbeidsgehandicapten werden vervuld.  

2. Het aantal afgesproken extra banen voor arbeidsgehandicapten uit het sociaal akkoord voor 
dat jaar wordt hierbij opgeteld.  

3. Er wordt berekend hoeveel uur een arbeidsgehandicapte gemiddeld (tegen een beloning) 
werkt. Dit leidt tot een totaal aantal verloonde uren door arbeidsgehandicapten  

4. Er wordt bepaald hoeveel werknemers er in totaal in de marktsector werken. Dit wordt 
vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal uren dat zij tegen een beloning werken.  

5. Door de totale loonuren door arbeidsgehandicapten (1, 2 en 3) te delen door het aantal 
totale aantal loonuren van alle werknemers (4) wordt het percentage bepaald dat in plaats 
van de 5% uit het regeerakkoord komt. Dit percentage wordt elk jaar opnieuw berekend.  

Voldoet een werkgever met 25 of meer werknemers in dienst niet aan het vastgestelde quotum, dan 
is hij dus een heffing verschuldigd van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. De heffing is een 
nominale opslag op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).  
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4.  Veranderingen voor de Wajong 
 

Het UWV bepaalt wie in aanmerking komt voor de nieuwe Wajong 2015 (deze regeling geldt alleen 
voor wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is). Deze categorie van volledig duurzaam 
arbeidsongeschikten heeft recht op een Wajong-uitkering en komt mogelijk in aanmerking voor 
dagbesteding. 

De bestaande Wajongers zullen beoordeeld worden op arbeidsvermogen. Wanneer zij duurzaam 
geen arbeidsvermogen hebben, verandert er niets in hun uitkeringssituatie. Wajongers die wel 
arbeidsvermogen hebben en Wajongers die geen arbeidsvermogen hebben, maar bij wie dit niet 
duurzaam is, krijgen te maken met een uitkeringsverlaging. Voor hen wordt de uitkering per 2018 
70% procent van het wettelijk minimumloon, in plaats van 75%. 

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het 
werk gaan (participeren). Als de Eerste Kamer akkoord gaan, betekent dit het volgende: 

• Mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen, kunnen alleen nog Wajong krijgen als zij al 
vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben en nooit meer kunnen werken. 

• Jonggehandicapten die wel mogelijkheden hebben om te werken, kunnen bij de gemeente 
vragen om hulp bij het zoeken en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering. De 
Wajongers moeten binnen drie jaar tijd herbeoordeeld worden op de mogelijkheden tot werk. 
Vindt UWV dat betrokkene (gedeeltelijk) kan werken, dan krijgt hij/zij vanaf 2018 een lagere 
uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 75%). De uitkering blijft wel 75% indien het 
UWV van mening is dat persoon volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. 

• Er kunnen geen nieuwe mensen instromen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen 
die niet zonder hulp kunnen werken, kunnen bij de gemeente om hulp vragen. 

 

4.1 Studieregeling voor jonge gehandicapten 
De Tweede Kamer heeft ook ingestemd met een aanvulling van D66 op de Participatiewet: er komt 
een studieregeling die jonge gehandicapten die minder dan het minimumloon kunnen verdienen, 
financieel ondersteunt bij het volgen van een opleiding. Dit moet hun kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten. 
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5. Grote wijzigingen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Ze zijn minder 
productief dan andere werknemers of kunnen niet goed meekomen in het werk. Daarom is er 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) om deze mensen te helpen om toch te werken en in hun 
eigen onderhoud te voorzien. Van de ca. 100.000 Wsw’ers kunnen er slechts 30.000 overblijven die 
in aanmerking komen voor beschut werk (die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken). Een 
deel van de Wsw’ers met te weinig arbeidscapaciteit moet naar de dagbesteding (zij zijn volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt). Een ander deel moet naar reguliere arbeid met ondersteuning van de 
loonkostensubsidie. De groep die wel arbeidsmogelijkheden heeft maar niet bij een reguliere 
werkgever kan werken, komt in aanmerking voor beschut werk op de sociale werkplaats.  

Het gaat bij de doelgroep beschut werk om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig 
hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst 
neemt. Beschut werk kenmerkt zich door een hoge mate van (structurele) ondersteuning en 
aanpassing in het werk. Het feit dat iemand in aanmerking komt voor beschut werk hoeft niets te 
zeggen over de mate van productiviteit van deze persoon. De voorziening is juist bedoeld voor 
mensen die met deze (structurele) ondersteuning wel in staat zijn om loonvormende arbeid te 
verrichten.  

 
5.1 Beoordelingscriteria voor beschut werk  
De beoordelingscriteria doelgroep beschut werk moeten nog in de uitwerking van AMvB worden 
vastgelegd. Er gelden hiervoor dus landelijke criteria. Het UWV beoordeelt op verzoek van de 
gemeente, op basis van landelijke criteria of mensen tot de doelgroep voor beschut werk behoren en 
adviseert de gemeente hierover. Het advies van UWV is geen besluit waartegen in bezwaar en 
beroep gegaan kan worden. In het advies gaat UWV in op de sociaal-medische en arbeidsdeskundige 
aspecten van het individuele geval. Het karakter van het advies is een deskundigenoordeel. Het al 
dan niet vaststellen of iemand tot de doelgroep behoort is een besluit van de gemeente, waartegen 
wel bezwaar en beroep kan worden aangetekend. Bij behandeling van dit bezwaar kan ook het 
advies van UWV aan de orde komen. De gemeente kan daarbij UWV betrekken. 
 
Met andere woorden: de gemeenten stellen op basis van het advies van het UWV vast of mensen tot 
de doelgroep beschut werk behoren. De inhoudelijke beoordeling is aan het UWV, hier kan men niet 
tegen in beroep gaan. Mensen kunnen wel in beroep gaan tegen de door de gemeente aangedragen 
voorziening.  De kern van de beoordeling richt zich daarmee met name op de mate van begeleiding 
en werk(plek)aanpassing die een persoon nodig heeft om in een dienstbetrekking loonvormende 
arbeid te verrichten. In de AMvB beschut werk wordt deze definitie van de doelgroep beschut werk 
nader uitgewerkt. 
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5.2 Beleidsvrijheid voor gemeenten 
Ten opzichte van de Wsw krijgen gemeenten met de voorziening beschut werk veel meer 
beleidsvrijheid. De voorziening beschut werk is, anders dan de Wsw, een voorziening die gemeenten 
kunnen inzetten om mensen te ondersteunen in arbeidsparticipatie.  
 
De gemeente bepaalt, op basis van maatwerk, welke instrumenten zij gaat inzetten om inwoners te 
ondersteunen naar participatie. Eén van de instrumenten daarbij is beschut werk. Een voorselectie 
door de gemeente past bij de gemeentelijke beleidsvrijheid voor de keuze van voorzieningen die de 
gemeente inzet om iemand te ondersteunen in arbeidsparticipatie. Dit biedt de mogelijkheid om te 
komen tot een integrale beoordeling van wat iemand nodig heeft. Dit kan ook gaan om 
voorzieningen in het kader van de Wmo. 
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6. Keuring en beoordeling: wie doet wat? 
 

Wie gaat straks bepalen of iemand in aanmerking komt voor de Wajong of voor beschut werk? En 
wie stelt de loonwaarde vast die iemand nog verdienen kan? De regering heeft het volgende als 
uitgangspunt gehanteerd voor keuring en beoordeling van rechten.  

• Het UWV bepaalt wie in aanmerking komt voor Wajong 2015 (dat wil zeggen wie volledig 
duurzaam arbeidsongeschikt is). 

• Deze categorie van volledig duurzaam arbeidsongeschikten heeft recht op een Wajong-uitkering 
en komt mogelijk in aanmerking voor dagbesteding. 

• UWV zal (op aanvraag van gemeenten) voor de doelgroep van de garantiebanen niet alleen 
beoordelen wie niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, maar binnen die 
categorie ook beoordelen wie zoveel begeleiding nodig hebben dat zij in aanmerking komen voor 
beschut werk. Er zal een wettelijk kader (landelijke criteria) voor de beoordelingscriteria van 
UWV worden bepaald. 

• Mensen met een arbeidsbeperking die voor beschut werk of een garantiebaan in aanmerking 
komen maar (nog) niet geplaatst kunnen worden, zetten zichzelf voor 100% in voor re-integratie 
richting arbeid, bijvoorbeeld via werkervaring of scholing. Daarbij moet geen verdringing 
optreden op de reguliere arbeidsmarkt. 

• In wetgeving zal het kader voor landelijke criteria voor de inzet van loonkostensubsidie, beschut 
werk en de overige re-integratie-instrumenten worden vastgelegd. 

• Gemeenten bepalen op basis hiervan wie voor deze instrumenten in aanmerking komen. 
Gemeenten kunnen hier een samenhang aanbrengen met de overige instrumenten van het 
sociale domein, waaronder de zorgvoorzieningen. 

• De loonwaardebepaling vindt plaats op de werkplek met betrokkenheid van Werkbedrijf en de 
werkgever. 

• De gemeente is (eind)verantwoordelijk voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie en is 
derhalve opdrachtgever voor( en/of uitvoerder van) loonwaardebepaling. 
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7. Voorbereiding van uitvoering Participatiewet in de Werkkamer  
 

In de Werkkamer maken VNG en Stichting van de Arbeid samen afspraken over verbeterde 
samenwerking tussen gemeenten en sociale partners in 35 arbeidsmarktregio's. Dit moet ertoe 
leiden dat straks 100.000 mensen met een arbeidsbeperking geplaatst worden op de 'garantiebanen' 
uit het sociaal akkoord.  

In augustus 2013 is de Werkkamer van start gegaan met het uitwerken van de afspraken uit het 
sociaal akkoord over de Participatiewet. Sociale partners en VNG hebben daarbij afspraken gemaakt 
die de leidraad vormen voor de verdere uitwerking door de Werkkamer. Deze afspraken hebben 
betrekking op de rol voor de arbeidsmarktregio’s, de wijze van beoordeling en doelgroep extra 
banen, de regionale Werkbedrijven en beschut werk.  

Hieronder staat welke afspraken het betreft en hoe deze afspraken in wet- en regelgeving worden 
vastgelegd: 

• Afgesproken is om de vorming van de 35 regionale Werkbedrijven een verankering in de wet te 
geven. Op grond van een bepaling in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
(SUWI) die is opgenomen in de vierde nota van wijziging worden bij algemene maatregel van 
bestuur (AMvB) regels gesteld. In deze AMvB zullen op grond hiervan regels worden gesteld 
over de wijze van samenwerking en de wijze waarop de regionale uitvoering wordt geregeld. 
 

• Er is afgesproken dat UWV een rol zal krijgen bij de vaststelling of iemand zoveel begeleiding 
nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt. Er zal een wettelijk kader voor de 
beoordelingscriteria van het UWV worden vastgelegd. Dit is gedaan in de vijfde nota van 
wijziging. 

 
• De afspraken over wijze van beoordeling en de doelgroep extra banen zullen in de Quotumwet 

worden vastgelegd.  
 

• UWV zal niet alleen beoordelen wie geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen (en dus in 
aanmerking komen voor de garantiebanen), maar ook beoordelen wie binnen deze categorie 
zoveel begeleiding nodig hebben dat zij in aanmerking komen voor beschut werk. 

 
• Er is aanleiding om de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners te herijken en 

zodanig vorm te geven dat er voor partijen meer rendement zal ontstaan, dat wil zeggen, meer 
plaatsingen door onder andere een betere dienstverlening die inspeelt op de vraag van 
werkgevers alsmede effectievere en efficiëntere werkwijzen. 

 
• Dit alles vergt een goede samenwerking op regionaal niveau. Werkgevers, werknemers en 

gemeenten gaan een intensievere relatie met elkaar aan. Dit vraagt een cultuur van meer 
samenwerking. Dit vraagt om wederzijds commitment van werkgevers, werknemers en 
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gemeenten. Dit commitment betreft niet een eenmalige intentieafspraak maar is een langjarig 
(investerings) proces. 

 
• De eerste inspanningen van de samenwerking tussen sociale partners en gemeenten richten 

zich op de plaatsing van mensen die vallen onder de doelgroep voor de garantiebanen die 
werkgevers ter beschikking stellen. Daarbij gaat het om het daadwerkelijk realiseren van 
uiteindelijk 100.000 extra plekken in de marktsector (inclusief zorg) te beginnen met 5.000 in 
2014 en 25.000 extra plekken bij de overheid te beginnen met 2.500 in 2014. 
 

• De Werkkamer wil gemeenten en andere in de arbeidsmarktregio’s betrokken partijen zo 
spoedig mogelijk duidelijkheid geven hoe zij de uitvoering vanaf 2014 kunnen inrichten om 
deze ambitie in ieder geval vanaf 2015 (wanneer de Participatiewet van kracht wordt) te 
realiseren. Daarmee kunnen zij de nodige voorbereidingen treffen op lokaal en regionaal 
niveau. 
 

7.1 Vormgeving van 35 regionale Werkbedrijven 
Een Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, 
werkgevers en vakbonden. De Werkkamer is in een aantal regio’s in gesprek met stakeholders 
(werkgevers, wethouders, werknemersvertegenwoordigers en waar mogelijk andere relevante 
partijen). Gekeken wordt op welke wijze in de regio’s tot een werkbaar model voor het Werkbedrijf 
gekomen kan worden binnen de geformuleerde uitgangspunten. De vorming van (maximaal) 35 
regionale Werkbedrijven krijgt een verankering in de wet. 

Regionale arbeidsmarktproblemen vragen om regionale oplossingen. Landelijke partijen realiseren 
zich dat niet alles kan worden voorgeschreven en dat regionale arbeidsmarkten en 
samenwerkingstradities onderling kunnen verschillen. Er moet op regionaal niveau binnen de 
geldende landelijke of wettelijke kaders sprake zijn van beleidsvrijheid om een en ander vorm te 
geven en uit te voeren. 

Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven met een zware vertegenwoordiging van 
werkgevers in het bestuur. De gemeenten dragen uiteindelijk ook het financiële risico. Ook 
werkgevers zijn op regionaal niveau betrokken bij de financiering van de Werkbedrijven. De 
financiering van het Werkbedrijf maakt onderdeel uit van de afspraken op regionaal niveau. 

Het Werkbedrijf heeft de rol van aanjagen, elkaar aanspreken en monitoren van voortgang van de 
regionale samenwerkingsafspraken, vastgelegd in een marktbewerkingsplan. De taak van het 
Werkbedrijf is om aan de hand van het regionale marktbewerkingsplan ervoor zorg te dragen dat de 
afspraken worden opgepakt en uitgevoerd. De regionale uitvoering gebeurt onder regie van het 
Werkbedrijf door gemeenten, UWV, SW-bedrijven en/of private partijen (gelijk speelveld). 

Partijen in het samenwerkingsverband van het Werkbedrijf (gemeenten, werkgeversorganisaties en 
vakbonden) maken met elkaar een regionaal marktbewerkingsplan op basis van regionale 
arbeidsmarktkenmerken bij vraag en aanbod. Dit sluit aan bij de al lopende inzet van gemeenten, 
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UWV en andere partijen om (ingevolge SUWI) op het niveau van arbeidsmarktregio’s samen te 
werken onder andere bij werkgeversdienstverlening. 

Het plan heeft een samenhang met een bredere regionale arbeidsmarktagenda. In het plan worden 
kansen en mogelijkheden beschreven voor het plaatsen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen met een arbeidsbeperking. 

Het gaat in beginsel om alle sectoren en bedrijven in de regio met specifieke aandacht voor 
kanssectoren en een concrete inschatting van het arbeidsaanbod daarvoor. Daar waar nu geen of 
weinig plekken beschikbaar zijn in de regio, terwijl er sprake is van een kanssector en/of gemaakte 
cao-afspraken over banen voor mensen met een arbeidsbeperking, zullen werkgevers hun achterban 
stimuleren deze plekken wel open te gaan stellen. Er zullen concreet banen en plekken moeten 
worden geacquireerd en gecreëerd. Beoogd zijn duidelijke afspraken zowel over deze banen als over 
de wijze van aanlevering en matching van de werkzoekenden. 

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen dus de opdracht om een Werkbedrijf in te richten zoveel mogelijk 
aansluitend bij bestaande, goed werkende regionale initiatieven. Beoogd zijn harde afspraken tussen 
partijen. Om het proces voortvarend te starten, zou kunnen worden voorzien in regionale 
procesbegeleiding. Doel is dat de Werkbedrijven in 2015 operationeel zijn. 
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8. Re-integratievoorzieningen en faciliteiten 
 

We kennen reeds re-integratie-instrumenten die ook met de komst van de Participatiewet gewoon 
blijven bestaan:  

• het beperken van de financiële risico’s voor werkgevers: no-riskpolis; 
• een vast contactpersoon voor werkgevers; 
• jobcoach; 
• (kosten) werkplekaanpassingen; 
• persoonsgebonden voorzieningen (bijv. vervoersvoorziening); 
• meeneembare voorzieningen (bijv. speciale op maat gemaakte bureaustoel) 
• proefplaatsing; 
• begeleiding naar en tijdens werk; 
• het regelen van expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving; 
• subsidieregeling praktijkleren; 
• continuering van de faciliteiten in het geval de geplaatste werknemer verhuist. 

Belangrijke nieuwe instrumenten zijn: 

• beschut werk; 
• een loonwaardesystematiek binnen landelijk vastgestelde kaders (een 

loonkostensubsidie is de uitkomst daarvan). 

Jobcarving 
Jobcarving betekent door het herontwerpen van werkprocessen een nieuwe vorm van 
arbeidsverdeling creëren, waardoor binnen het bedrijf structureel functies kunnen ontstaan voor 
werknemers met beperkingen. Deze taken kunnen via combinaties leiden tot laaggeschoolde 
functies, afgestemd op de bestaande functies.  

Door arbeidsdeskundigen van het UWV wordt gekeken naar een nieuwe vorm van arbeidsverdeling 
binnen de organisatie. Het UWV spoort met een integrale bedrijfsanalyse elementaire taken op, 
beschrijft deze en typeert die naar relevante functie-eisen. Deze taken kunnen via combinaties leiden 
tot laaggeschoolde functies, afgestemd op de bestaande functies.  

No-riskpolis 
Bij ziekte is de werkgever verplicht de eerste twee jaar het loon door te betalen. De werknemers uit 
de Wsw, Wajong, WIA, WAO, WAZ die in dienst treden bij een nieuwe werkgever vallen onder de no-
riskpolis. Dat betekent dat voor deze werknemers bij ziekte in de eerste vijf jaar van hun  
dienstbetrekking een Ziektewetuitkering gekregen kan worden. Voor Wajongers geldt de beperking 
van vijf jaar niet; voor hen geldt een onbeperkte no-riskpolis (nog binnen de huidige wetgeving). 
Voor deze groep kan, volgens de huidige wetgeving, altijd bij ziekte een Ziektewetuitkering verkregen 
worden. De uitkering mag met het salaris worden verrekend.  
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De no-riskers vallen niet onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Mochten deze werknemers na 
twee jaar ziekte in de WIA komen dan valt het risico van de doorbelasting van tien WGA-
uitkeringsjaren ook niet onder het eigenrisicodragerschap WGA. 

Loonkostensubsidies 
Subsidies maken een belangrijk onderdeel uit van het kunnen aanbieden van werk-leerplekken. Als 
de Participatiewet in werking treedt, komt de loonkostensubsidie in de plaats van de 
loondispensatie. Bij loondispensatie mag een werkgever tijdelijk minder loon betalen. De 
loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Het verschil tussen  
(cao-)loon en het wettelijk minimumloon is voor rekening van de werkgever. De hoogte van de 
loonkostensubsidie wordt bepaald door de loonwaarde van het werk dat iemand doet of kan doen 
ten opzichte van de ‘normale’ beloning, niveau of productiviteit in een functie. De regionale 
werkbedrijven van de gemeenten bepalen in overleg met de werkgever de loonwaarde op de 
werkplek. De loonwaarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.  

Mobiliteitsbonus 
Als iemand met structurele functionele beperkingen (o.a. WIA-gerechtigde) of arbeidshandicap 
(Wsw-indicatie, WAO, WAO, WAZ, Wajong) wordt aangenomen die wel het minimumloon kan 
verdienen en daardoor geen recht heeft op de loonkostensubsidie, ontvangt de werkgever een 
mobiliteitsbonus van € 7000 voor maximaal drie jaar achter elkaar bij een fulltime dienstverband. Er 
is geen combinatie mogelijk van de loonkostensubsidie en mobiliteitsbonus. 

De mobiliteitsbonus krijgt een werkgever ook voor andere doelgroepen, zoals voor het in dienst 
nemen van: 

• een werknemer van 50 jaar of ouder met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheids-
uitkering; 

• een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder; 
• een arbeidsgehandicapte; 
• een werknemer van 50 jaar of ouder. Deze heeft 2 jaar niet gewerkt en krijgt een uitkering 

volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW); 

Er geldt ook een mobiliteitsbonus ad. € 3500 per jaar voor de jongere werknemer van 18 tot en met 
26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 met minimaal 
een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week. 

Proefplaatsing 
Met een proefplaatsing van twee maanden kan gekeken worden hoe de werknemer het doet. Bij een 
proefplaatsing houdt de werknemer zijn uitkering en hoeft de werkgever geen loon te betalen. 
Voorwaarde van het UWV is dat deze werknemer na de proefplaatsing minimaal zes maanden in 
dienst wordt genomen. De periode kan verlengd worden met maximaal zes maanden. 

Subsidies voor werkplekaanpassingen in het bedrijf 
Via het UWV kunnen subsidies worden verkregen voor aanpassingen van bijvoorbeeld de werkplek of 
een lift. Voorwaarde is dat de werknemer voor minstens zes maanden in dienst komt. 
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Subsidieregeling praktijkleren 
Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als 
vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 
(WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het 
Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De belangrijkste kenmerken van deze 
nieuwe regeling zijn: 

• Deze subsidie moet jaarlijks voor 15 september 17.00 uur worden aangevraagd voor 
afgelopen schooljaar bij het Agentschap NL. 

• De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen en bedraagt 
maximaal € 2.700. Het maximale bedrag voor de WVA was ook € 2.700. 

• De subsidie wordt in de maand december na de aanvraag uitgekeerd. 
• De subsidie geldt alleen voor diplomagerichte BBL-opleidingen (geen deelcertificaten). 

Basispakket: regionale gereedschapskist 
Gemeenten hebben vaak eigen programma’s om mensen uit de doelgroep aan het werk te krijgen. 
Het is per gemeente afhankelijk wat er aan subsidies wordt verstrekt. 

In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf 
georganiseerd (onder andere werkgeversdienstverlening, werkplekaanpassingen, no-riskpolis, 
voorzieningen, jobcoach, groepsdetachering, proefplaatsing, beschut werk etc.) Het gaat erom te 
bepalen wat er in de regionale gereedschapskist voor werkgevers aanwezig moet zijn, uitgaande van 
wat bewezen effectief is, wat echt werkt en waarmee dus meer resultaat kan worden behaald door 
gemeenten en werkgevers. Faciliteiten en voorzieningen zijn dynamisch en moeten tijdens de 
plaatsing kunnen worden aangepast indien nodig.  

In wetgeving wordt het kader voor landelijke criteria en de (financiële) verantwoordelijkheid voor de 
inzet van loonkostensubsidie, beschut werk en de overige re-integratie-instrumenten vastgelegd. 
Sociale partners en gemeenten vinden dat dit basispakket minimaal nodig is voor een goede 
dienstverlening en pleiten ervoor dat de rijksoverheid hier voldoende budget voor ter beschikking 
stelt. In de regio kunnen meer faciliteiten en functionaliteiten worden afgesproken. 

8.1 Geen verschil tussen no-riskpolis voor gemeentelijke doelgroep en die van het 
UWV 
Er is verwarring ontstaan door een brief van de FNV over de overgang van Wajongers dat bij de no-
riskpolis die gemeenten bieden, werknemers die ziek worden en in de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) belanden, wel meetellen voor de gedifferentieerde premie op grond van de 
Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Dit in tegenstelling tot de no-riskpolis 
van het UWV.  

De veronderstelling dat er verschil in no-riskpolis is tussen die van het UWV en de no-riskpolis van de 
gemeentelijke doelgroep berust op een misverstand. In de wijziging op de Wet financiering sociale 
verzekeringen die onderdeel uitmaakt van dit wetsvoorstel is geregeld dat de werkgever die een 
gemeentelijke no-riskpolis krijgt, gevrijwaard wordt voor het risico van verhoging van de premie voor 
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de Werkhervattingskas voor de WGA-lasten en de ziekengeldlasten van de werknemer, voor wie de 
gemeentelijke no-risk vergoeding wordt ontvangen (zie artikel VI, onderdeel Da en Db, in de Wfsv in 
artikel 117b, derde lid, onderdeel j, j.o artikel 115, onderdeel w). De werkgever is dus op deze wijze 
beschermd tegen de extra kosten van instroom in de WIA of (bij een tijdelijk dienstverband) instroom 
in de Ziektewet. 
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