
De Participatiewet



Overheidsbemoeienis 

versus 

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat betekent deze wet voor u als werkgever?



De Participatiewet

“het juridische plaatje”



Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken 

maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen 

onder één regeling:

“De participatiewet”



De participatiewet vervangt:

- Wwb Wet werk en bijstand

- Wsw Wet sociale werkvoorziening

- Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten

Personen met onvoldoende middelen

Personen met een arbeidsbeperking



Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

baan vinden / bij een reguliere werkgever aan de slag gaan;

Sociale voorzieningen terugbrengen;

De sociale partners hebben daarom het volgende afgesproken:

• 100.000 extra banen vanuit het bedrijfsleven (tot 2026)

• 25.000 extra banen vanuit de overheid (tot 2024)

Doelstelling moet uiterlijk in 2026 zijn behaald!

Doel van de Participatiewet



Het “quotum” van het aantal 

afgesproken banen voor 

reguliere werkgevers
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Van werkgevers wordt dus verwacht dat zij gaan 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen 

hun organisatie. 

Wat gebeurt er als werkgevers onvoldoende banen 

realiseren? 



Als een werkgever iemand in dienst neemt met 

een arbeidsbeperking kan hij ondersteuning 

krijgen van de gemeente.

Ondersteuning bij leer-werktrajecten

No-riskpolis

Persoonlijke ondersteuning: professionele 

begeleiding door job coaches

Loonkostensubsidie (+ aanspraak op begeleiding op 

de werkplek)

Werkplekvoorzieningen



Maar ook:

Participatieplaatsen: 

Mogelijkheid voor bijstandsgerechtigde die vooralsnog niet 

bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt: onbeloonde werkzaamheden 

maximaal 2 jaar

Beschut werk: 

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun beperking een 

zodanige mate van begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig 

hebben, dat dit niet van een reguliere werkgever verwacht kan worden

Eventuele (aanvullende) regionale / lokale voorzieningen: 

Proefplaatsing, werkervaring, scholing, andere subsidies



De Participatiewet

“De rol van de gemeente”



Hoe werkt dat nou 
met de gemeente?

Concreet, praktisch 
en realistisch

Patrick in de 

praktijk
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De Participatiewet is er. Wat betekent dat voor de gemeente?

 Een grotere klantgroep,

 die lastiger te bemiddelen is naar werk,

 waarvoor we minder middelen krijgen,

 terwijl werkgevers de juiste kandidaat zorgeloos willen ontvangen.



Klantenbestand: 625

Uitstroom regulier sinds 1 januari: 8

Exclusief resultaten door IBN
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Wie komt bij de gemeente?

Werkzoekende inwoners die

• tijdelijke financiële ondersteuning nodig hebben

• ondersteuning bij arbeidsinschakeling nodig hebben

• ondersteuning naar dagbesteding nodig hebben

Werkgevers die

• Werknemers zoeken

• In gesprek willen over MVO

Wat is een 

beperking?
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Waarvoor kom je bij de gemeente?

Werkzoekende

• Een uitkering

• Ondersteuning bij arbeidsinschakeling

Werkgever

• Met vacatures

• Meedenken over MVO/ uitstroomprojecten
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De Participatiewet

“de loonkostensubsidie”





Wat kost het de werkgever?

Cao-loon 

of 

Wettelijk minimum loon.

Financiële consequentie



Collectieve arbeidsovereenkomsten

Sociale partners hebben 3 jaar de tijd om in alle cao’s een laagste 

reguliere salarisschaal op te nemen. Deze moet ten minste 100% 

van het wettelijk minimumloon bedragen

Doelstelling: 

2015 - 55 % van de cao’s

2016 - 85 % van de cao’s

2017 in alle cao’s 

Wordt de doelstelling niet gehaald, dan mogen  werkgevers iemand die is aangewezen 

op loonkostensubsidie ten behoeve van de banenafspraak aannemen op 100 procent 

WML, ook als de geldende cao hen daartoe niet de mogelijkheid biedt. 

Financiële consequentie



Gemeente kan aan werkgever loonkostensubsidie verstrekken. Het 

moet gaan om 

- mensen die niet het volledig wettelijk minimumloon per uur 

kunnen verdienen omdat ze per uur niet volledig productief 

kunnen zijn of; 

- mensen die beschut werk verrichten

Let op: loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever

Financiële steun overheid



Loonkostensubsidie

= 

wettelijk minimumloon   

loonwaarde van de werkzaamheden

Werkgeverslasten

(zijnde 23,5% van de loonkosten waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt)



No-riskpolis

Als een arbeidskracht, die binnen de doelgroep van de 

Participatiewet valt, ziek wordt kan UWV de 

Ziektewetuitkering betalen. De Ziektewetuitkering dekt een 

groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. 

Financiële steun overheid



In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken 

aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. 

Als dat niet zo is, dan treedt de quotumheffing in werking. 

De quotumheffing is op zijn vroegst per 1 januari 2017 

geactiveerd.

Quotumwet



Quotumpercentage

Als de banenafspraak niet wordt gerealiseerd, dan wordt er een 

quotumpercentage berekend waaraan de individuele werkgevers 

moeten voldoen:

Regeerakkoord : 5% van totale personeelsbestand 

Quotumwet : berekening per werkgever 

Quotumpercentage = (A + B) * C
D * E



Wie wel?

- Gewone werknemers

- Ingeleende krachten die vallen onder de Participatiewet

Wie niet?

- Gedetacheerde Wsw’ers

- Reguliere ingeleende krachten

- Uitzendkrachten (uitgeleende krachten)

Quotum : wie tellen er mee?



De quotumheffing geldt niet voor werkgevers 

met < 25 werknemers

Wie van u heeft minder 

dan 25 werknemers?



Quotumpercentage = (A + B) * C

D * E

A = Aantal banen doelgroep nulmeting werkgevers met 25 of meer medewerkers

B = Aantal extra banen dat meetelt voor de berekening 

(= aantal extra banen van 2014 t/m jaar t-1 + 50% banen jaar t)

C = Gemiddeld aantal verloonde uren van de doelgroep (Participatiewet)

(aan de hand van de nulmeting)

D = Aantal banen werkgevers met 25 of meer werknemers.

E = Gemiddeld aantal verloonde uren van een werknemer bij deze werkgevers

Berekening

t = betreffende
jaar



Quotumtekort = (A * B) - C

D

A = het totaal aantal uren van alle werknemers bij de werkgever in het 

kalenderjaar waarover het quotumtekort wordt vastgesteld

B = Het quotumpercentage

C = Aantal uren dat wordt ingevuld door iemand uit de doelgroep 

(Participatiewet) in het kalenderjaar waarover het quotumtekort 

wordt vastgesteld

D = Gemiddeld omvang van het dienstverband van een werknemer met 

arbeidsbeperkingen

Quotumtekort



€ 5.000,- per niet ingevulde 

arbeidsplaats

Quotumheffing



“De schakel tussen werkgevers en 

mensen met een arbeidsbeperking”

- Memorie van Toelichting  bij de Quotumwet



Hoe bereik je het quotum?

- Anti-discriminatiebepalingen laten niet toe dat bij werving van nieuwe medewerkers 

uitsluitend kandidaten uit de doelgroep worden benaderd.

- Je kunt in vacatureadvertenties de voorkeur uitspreken voor een werknemer uit de 

doelgroep. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een kandidaat uit de doelgroep 

meedingt naar de vacante functie. 

- Daarnaast kun je aan UWV, gemeenten en intermediairs zoals uitzendbureaus en re-

integratiebedrijven kenbaar maken dat je bereid bent werkzoekenden uit de doelgroep 

een werkplek te bieden. 

- Inventariseer hoeveel van je huidige werknemers er binnen de doelgroep vallen en word 

je bewust van de inhoud en mogelijkheden van je werknemersbestand. 



De Participatiewet

“Wat biedt de gemeente u?”



Wat bieden wij de werkzoekende?

• Begeleiding naar werk/ activering

• Inkomensondersteuning

• Werkplekbegeleiding

• Competensys (diagnose en matching)

• Motiveren op mogelijkheden

Hoe werkt 

dat?
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Wat bieden wij de werkgever?

• Human capital

• Werkplekbegeleiding

• No risk polis

• Loonkostensubsidie

• Sparren over MVO initiatieven

• Publiciteit geven en bemiddelen bij activiteiten
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Wat zijn geschikte werkplekken?

Er moet de gelegenheid zijn om:

• In het arbeidsritme te komen en te ontdekken wat past.

• Fouten te maken, werkervaring op te doen.

• Vaak parttime zodat er ruimte is voor begeleiding.

• Soms ook praktische aanpassing van de werkplek.

• Werk dat zich laat buigen: ‘carving’.

Voorbeeld 

van functie 

creatie?
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Of anders:

paul.mulders@uden.nl

 06-13981301

Vacature? MVO idee?

Bel voor matching:

Accountmanager patrick.van.der.sluijs@uden.nl

 06-13981300

Bel voor MVO idee:

Adviseur erwin.decates@uden.nl

 0413-281675
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Samenwerking gericht op uitstroom

Werkontwikkelaar

Werkervaringsplaatsen en creëren 

van nieuw werk

Cuijk Grave Mill (CGM) ROC de 

Leijgraaf

Scholing met als doel uitstroom 

naar zowel stage als werk

Pilot IBN

Regionaal voor de duur van 2 jaar 

beschut werk bieden

Schoon en veilig

Activering voor onder andere niet-

willers door te werken 

(tegenprestatie)



Zijn er nog vragen?


