
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen met

een arbeidsbeperking, is het lastig om een baan te vinden. De overheid wil voor

hen kansen creëren. Met dit doel is per 1 januari 2015 de Participatiewet in

werking getreden.

Doel en doelgroep Participatiewet
Met de Participatiewet wil de regering zorgen dat alle mensen met een arbeidsbeperking, die wel

werkzaamheden kunnen verrichten, aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Daarom zijn er

afspraken gemaakt tussen het kabinet en de sociale partners om extra banen te creëren, de

banenafspraak. De banenafspraak is een landelijke afspraak, waarbij zal worden nagegaan of

werkgevers in de sector overheid en in de markt het aantal vastgestelde extra banen ook hebben

gerealiseerd..

De Participatiewet gaat er vanuit dat voor iedereen die kan werken, werken ook de norm is. Tot

de doelgroep behoren mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het

wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met

arbeidsvermogen die ondersteuning bij het werk nodig hebben.

De mensen met een arbeidsbeperking hebben niet alleen ondersteuning nodig bij het vinden van

werk, maar veelal ook bij de uitvoering van de werkzaamheden. UWV beoordeelt of iemand tot de

doelgroep voor de extra banen behoort. Deze groep mensen viel tot eind 2014 nog onder

verschillende regelingen, namelijk:

De Wet Werk en Bijstand (WWB);
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De Wet sociale Werkvoorziening (WSW);

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong).

Bovenstaande wetten zijn per 1 januari 2015 samengevoegd in de Participatiewet.

UWV houdt een doelgroepenregister bij waarin staat vermeld wie tot de doelgroep van de

banenafspraak behoort.

Tip: Wilt u weten of een sollicitant onder de doelgroep voor de banenafspraak valt, vraag dit

gelijk bij UWV aan. U ontvangt binnen slechts twee werkdagen een bericht van UWV.

De sociale partners en de gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de WSW-wachtlijst en

Wajongers de eerste twee jaren voorrang krijgen.

Wanneer de arbeidsbeperkte door UWV is ingedeeld in de doelgroep voor arbeidsdeelname, dan

gaat UWV ze helpen bij het vinden van passend werk. Deze arbeidsbeperkten tellen dan tevens

mee voor de banenafspraak.

Hoe lang blijft iemand meetellen?

Medewerkers uit de doelgroep blijven meetellen voor de banenafspraak zolang zij aan de

doelgroepcriteria voldoen. Na het jaar waarin geconstateerd is dat zij hier niet meer aan voldoen,

tellen de medewerkers nog twee jaar mee. Een medewerker voldoet niet meer aan de

doelgroepcriteria als zij geen WSW-indicatie hebben, niet tot de doelgroep van de Wajonger

behoren of geen Wiw/ID-‘status’ hebben.

Voor de overige arbeidsbeperkten geldt dat zij niet meer onder de doelgroep vallen als zij een

loonwaarde hebben, waardoor zij zonder enige loonkostensubsidie het wettelijke minimumloon

kunnen verdienen.

Garantiebanen
In 2013 is tussen kabinet en sociale partners een Sociaal Akkoord gesloten. Daarin zijn afspraken

gemaakt over het aantal banen dat de komende jaren voor mensen met een arbeidsbeperking

moet worden gerealiseerd. Het doel is dat in 2026 het aantal extra gecreëerde banen minimaal

125.000 is, waarvan 100.000 banen binnen de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. Onder

een extra baan wordt verstaan: een extra plaatsing op een reguliere baan door iemand van de

doelgroep.
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Deze afspraak over de zogenoemde ‘garantiebanen’ (banenafspraak) is een landelijke afspraak die

door de overheid zal worden gemonitord. Het is dus een afspraak waar alle werkgevers, zowel

groot als klein, in beginsel aan mee moeten helpen. Er zal op landelijk niveau worden beoordeeld

of aan deze afspraak wordt voldaan.

Nulmeting

Op 1 januari 2013 is een nulmeting gedaan voor de banenafspraak. Bij nieuwe metingen wordt

het aantal banen op dat moment vergeleken met het aantal banen bij de nulmeting.

Monitoring

Het aantal banen wordt jaarlijks gemonitord. Het eerste beoordelingsmoment vindt in 2016 plaats

en gaat over het jaar 2015. Bij de beoordeling gaat het dus om het aantal extra gerealiseerde

banen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013.

In de tabel hieronder is de afspraak opgenomen hoeveel extra plaatsingen op een baan per jaar

gerealiseerd moeten worden om aan de banenafspraak te voldoen (x 1.000, cumulatief)

Banen afspraak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Struc.

Overheid 3 6,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 25 25 25 25

Markt 6 14 23 31 40 50 60 70 80 90 100 100 100

Wat wordt als baan geteld?

Een aantal van 25,5 verloonde uren wordt als één baan geteld. Kleinere banen (dus minder dan

25,5 verloonde uren) tellen naar evenredigheid mee. De overheid kan overigens in een later

stadium het aantal uren wijzigen.

Gedetacheerde en uitzendkrachten

Inleenverbanden zoals gedetacheerden en uitzendkrachten gaan meetellen voor de bepaling van

de hoogte van de extra banen die werkgevers hebben gerealiseerd.

Extra banen creëren

Zoals genoemd is het doel van het sociaal akkoord om meer mensen uit de doelgroep te plaatsen

op de beschikbare banen van een bedrijf.

Werkgevers kunnen voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen:



DRV Accountants & Adviseurs | Participatiewet, Banenafspraak en Quotumheffing | 13-04-2015 | Pagina 4 van 7

op werkplekken die openvallen door natuurlijk verloop;

door taken en activiteiten op een andere manier te organiseren binnen het bedrijf;

door het aanpassen van de functies aan de mogelijkheden van de medewerkers uit de

doelgroep;

door bestaande taken in een bedrijf in één functie onder te brengen en die door iemand

uit de doelgroep te laten uitvoeren.

U kunt bekijken wat de werkzaamheden binnen uw bedrijf zijn en onderzoeken welke doelgroep

daarbij past. Hierbij kunt u denken aan digitalisering van grote aantallen dossiers door een

medewerker uit de doelgroep die juist opbloeit bij structuur en routinematig werk. Op deze

manier worden beperkingen vertaald naar talenten.

Regionale Werkbedrijven
Een andere afspraak uit het Sociaal Akkoord is dat er 35 regionale Werkbedrijven worden

gevormd. Deze Werkbedrijven moeten ervoor zorgen dat de Participatiewet goed wordt

uitgevoerd. Daarnaast is het Werkbedrijf de schakel tussen werkgevers en mensen met een

arbeidsbeperking. In de regionale Werkbedrijven maken werkgevers, werknemers, UWV en

gemeenten afspraken over een eenduidige inzet van de instrumenten door gemeenten en UWV

om  participatie te bevorderen. De Werkbedrijven zorgen dat werkgevers met medewerkers met

een arbeidsbeperking in dienst worden ontzorgd.

De regionale Werkbedrijven maken gebruik van de al bestaande structuur van 35 regionale

arbeidsmarktregio’s en de al bestaande infrastructuur van werkpleinen en werkgevers-

servicepunten. Binnen het regionale Werkbedrijf heeft de gemeente de vrijheid om te bepalen

welke ondersteuningde arbeidsbeperkte en de potentiële werkgevers nodig hebben.

Om de Participatiewet succesvol uit te kunnen voeren hebben gemeenten belang bij goede

afspraken met werkgevers en werken zij nauw samen met UWV en de sociale partners.

Tip: Neem contact op met het Werkbedrijf in uw regio. Deze Werkbedrijven zijn de schakel om

mensen uit de doelgroep succesvol naar de extra banen toe te leiden.
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Quotumwet
De overheid hecht veel belang aan het halen van de doelstelling van 125.000 extra banen in 2026.

Daarom heeft zij een Quotumwet ingevoerd. Deze wet wordt geactiveerd indien werkgevers op

landelijk niveau het vastgelegde aantal banen uit de banenafspraak niet gezamenlijk realiseren.

De quotumregeling in deze wet heeft als uitgangspunt dat alle werkgevers met 25 of meer

medewerkers in dienst (minimaal 40.575 verloonde uren per jaar) de verplichting hebben dat circa

vijf procent van hun personeelsbestand bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking.

Wordt het aantal extra banen volgens de hiervoor opgenomen tabel niet gehaald en heeft een

werkgever onvoldoende werknemers met een arbeidsbeperking in dienst, dan wordt een boete

(quotumheffing) van € 5.000 per jaar per niet ingevulde werkplaats opgelegd. De overheid gaat in

2016 voor het eerst monitoren. Blijkt dat het aantal extra arbeidsplaatsen niet is behaald, dan

treedt de quotumheffing in werking. De quotumheffing kan vanaf 2017 worden opgelegd aan

iedere individuele werkgever met 25 of meer medewerkers.

Instrumenten Participatiewet
In de Participatiewet zijn verschillende instrumenten opgenomen die de participatie kunnen

bevorderen. Deze instrumenten worden hieronder kort beschreven:

Jobcoaching: wordt ingezet wanneer medewerkers met een arbeidsbeperking begeleiding

nodig hebben op de werkplek. De gemeente of UWV kan besluiten de kosten voor de

inzet van een jobcoach te dragen.

No-risk polis: als de werkgever een medewerker aanneemt volgens de banenafspraak en

deze medewerker wordt ziek, worden de loonkosten gecompenseerd. Door het

verstrekken van een no-risk polis kan de gemeente of UWV bevorderen dat een werkgever

eerder een medewerker uit de doelgroep aanneemt.

Premiekorting: de werkgever kan een korting van maximaal € 1.800 krijgen op de premie

medewerkerverzekeringen.

Loonkostensubsidie en –dispensatie: gemeenten en UWV kunnen werkgevers

compenseren voor de verminderde productiviteit van de medewerker. De gemeente werkt

daarbij met een loonkostensubsidie, UWV met loondispensatie.

Werkplekaanpassingen: het kan noodzakelijk zijn om de werkplek aan te passen voor een

medewerker. De gemeente of UWV kan besluiten om deze aanpassingen te vergoeden.

Proefplaatsing: de werkgever mag een medewerker gedurende maximaal twee maanden

op proef aan het arbeidsproces laten deelnemen. De medewerker werkt onbetaald, dus



DRV Accountants & Adviseurs | Participatiewet, Banenafspraak en Quotumheffing | 13-04-2015 | Pagina 6 van 7

met behoud van uitkering. Wel moet er een reëel uitzicht zijn op een arbeidscontract van

een half jaar.

Bedrijfsadvies: verschillende partijen (UWV, de gemeente, het sw-bedrijf en private

bemiddelaars) ondersteunen werkgevers via een bedrijfsadvies om passend werk binnen

uw bedrijf te identificeren en te organiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Er

zijn bedrijven die dit kosteloos voor u kunnen verzorgen waarschijnlijk tot eind 2015.

Daarnaast zijn er gemeenten die stimulerende maatregelen hebben getroffen of nog gaan treffen

om arbeidsgehandicapte mensen aan het werk te helpen. Per gemeente worden hiervoor apart

afspraken gemaakt. Neemt u een medewerker uit het doelgroepenregister aan, vraag dan bij de

gemeente (waar de medewerker woonachtig is) of er gebruik gemaakt kan worden van

maatregelen.

Gevolgen voor u als werkgever:
Is het beoogde aantal banen niet behaald, dan treedt de quotumheffing in werking en kunt u als

werkgever een boete krijgen op het moment dat u onvoldoende werknemers vanuit de doelgroep

in dienst heeft. Om dit te voorkomen kunt u de volgende actiesondernemen:

U dient een duidelijk beleid op te stellen ten aanzien van de in te vullen arbeidsplaatsen

voor arbeidsgehandicapten binnen uw organisatie. Door het creëren van arbeidsplaatsen

voor nieuwe medewerkers zult u, naast het verlenen van medewerking aan het realiseren

van de wet ook kunnen profiteren van de voordelen.

Heeft u inzichtelijk op welke werkzaamheden u iemand vanuit de doelgroep zou kunnen

plaatsen, dan kunt het contact opnemen met de gemeente of het Werkbedrijf. Zij gaan

samen met u afspraken maken en onderzoeken welke mogelijkheden voor plaatsing er

zijn.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat u nadenkt over het efficiënt inrichten van uw

bedrijfsproces, zodat uw huidige medewerkers succesvol kunnen gaan samenwerken met

de toekomstige medewerkers met een arbeidshandicap. Dit vraagt mogelijk om het

herontwerpen van het bedrijfsproces en het bedenken van logistieke oplossingen.

Alle nieuw gecreëerde banen, ook bij bedrijven met minder dan 25 werknemers, tellen mee voor

de banenafspraak. Het is dus zinvol u als werkgever hierin te verdiepen en te onderzoeken of u

binnen uw organisatie een plaats kunt creëren voor een medewerker uit de doelgroep. In veel

gevallen zijn aanpassingen in het HR-beleid noodzakelijk. DRV Personeel ondersteunt u graag in

het aanpassen van uw beleid en in de uitvoering van de Participatiewet.
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Meer informatie en inlichtingen
DRV Bergen op Zoom

Joulehof 10, 4622 RG Bergen op Zoom

Postbus 982, 4600 AZ Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 - 241850

E-mail: bergenopzoom@drv.nl

DRV Breda

Cosunpark 20, 4814 ND Breda

Postbus 5678, 4801 EB Breda

Telefoon: 076 - 5233033

E-mail: breda@drv.nl

DRV Goes

Stationspark 51, 4462 DZ Goes

Postbus 117, 4460 AC Goes

Telefoon: 0113 - 200900

E-mail: goes@drv.nl

DRV Hellevoetsluis

Bruggehoofd 7, 3223 DB Hellevoetsluis

Postbus 1048, 3220 BA Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-322100

E-mail: hellevoetsluis@drv.nl

DRV Middelburg

Park Veldzigt 1, 4336 DR Middelburg

Postbus 321, 4330 AH Middelburg

Telefoon: 0118 - 634000

E-mail: middelburg@drv.nl

DRV Oud-Beijerland

Beetsstraat 1, 3261 PL Oud-Beijerland

Postbus 1602, 3260 BC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186 - 642222

E-mail: oud-beijerland@drv.nl

DRV Roosendaal

Emmerblok 30, Oud Gastel

Postbus 1006, 4700 BA Roosendaal

Telefoon: 0165 - 573700

E-mail: roosendaal@drv.nl

DRV Rotterdam

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212020

E-mail: rotterdam@drv.nl

DRV Sliedrecht

Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht

Postbus 5, 3360 AA Sliedrecht

Telefoon 0184 - 414766

E-mail: sliedrecht@drv.nl

DRV Terneuzen

Willem Alexanderlaan 45, 4532 DB Terneuzen

Postbus 1100, 4530 GC Terneuzen

Telefoon: 0115 - 645645

E-mail: terneuzen@drv.nl

DRV Zierikzee

Karnemelksvaart 2, 4301 GX Zierikzee

Postbus 38, 4300 AA Zierikzee

Telefoon 0111 - 417155

E-mail: zierikzee@drv.nl
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