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Hoe zit het ook alweer?1  

- Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug 

niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor 

zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone 

werkgever. 

- De Participatiewet is een samenvoeging van verschillende regelingen: de Wet werk en 

bijstand, (grote delen van) de Wajong en de WSW. Door deze samenvoeging is (a) de 

Wajong niet langer toegankelijk voor jonggehandicapten die achttien jaar worden en 

arbeidsvermogen hebben en (b) de WSW niet langer toegankelijk voor mensen met een 

WSW-indicatie. De WSW moet uiteindelijk worden afgebouwd naar 30.000 

deelnemers. 

- Binnen de Participatiewet vormen de arbeidsbeperkten een bijzondere groep. Arbeids-

beperkten zijn mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen. UWV beoordeelt 

of een persoon het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Mocht dat niet het 

geval zijn dan behoort deze persoon tot de doelgroep voor de banenafspraak en kan 

worden opgenomen in het doelgroepenregister.  

- In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben werkgevers onder andere toegezegd om 

100.000 extra banen te creëren voor arbeidsbeperkten in de marktsector in de periode 

tot 2026. De overheidssector heeft toegezegd om 25.000 extra banen te creëren tot 

2024. 

 

Vraag- en doelstelling Breed Noordelijk Offensief   

 

- In de discussiebijeenkomst op 6 december is een keur van betrokkenen 

uitgenodigd om met elkaar te spreken of deze wijzingen in 2015 in het Noorden hebben 

geleid tot een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.  Er bestaat vooral de indruk dat 

arbeidsintegratie bij overheidswerkgevers achterloopt bij de arbeidsintegratie bij 

marktpartijen.  

- In de bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld maar richten we ons ook en vooral 

op de vraag welke knelpunten zich voordoen bij arbeidsintegratie van 

arbeidsbeperkten en welke verklaringen kunnen worden aangereikt voor het verschil in 

realisaties in banenafspraak tussen markt- en overheidspartijen in het Noorden. 

 

 

 

 

                                                           
1 Tekstdelen zijn ontleend aan de website van Divosa en Cedris. Beide websites geven een uitstekend overzicht van de 

achtergronden en stand van zaken rond de Participatiewet, het doelgroepenregister, de banenafspraak en beschut 

werken. www.divosa.nl en www.cedris.nl.    

http://www.divosa.nl/
http://www.cedris.nl/
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Landelijke tussenstand   

- De voortgang van de banenafspraak wordt door het UWV in kaart gebracht. Kijken we 

naar het doelgroepenregister dan telt Noord-Nederland aan het einde van het tweede 

kwartaal 2018 25.000 arbeidsbeperkten. Ten opzichte van de nulmeting is dit een 

daling met 6.200 personen, ruim 19%. Landelijk is de daling iets lager, namelijk een 

kleine 16%.2  

- Het aantal gecreëerde reguliere banen loopt in Noord-Nederland iets uit de pas met de 

landelijke cijfers. Aan het einde van het tweede kwartaal 2018 waren in het Noorden 

8.257 banen gecreëerd, een stijging met 71% ten opzichte van de nul-situatie (4.826). 

Nederland als totaal kent een stijging met 84%. In Noord-Nederland is het aandeel 

overheidsbanen op het totaal een kleine 9%, voor heel Nederland bedraagt het aandeel 

overheidsbanen 13,1%.       

- Naast het aantal reguliere banen worden ook het aantal uitzendcontracten en 

detacheringen geteld. Voor Noord-Nederland gaat het aan het van het tweede kwartaal 

om 5.976 uitzendcontracten/detacheringen.  

De landelijke tussenbeoordeling en de beleidsvooruitzichten 

 

- Het Ministerie van SZW heeft in verschillende onderzoeken de voortgang van de 

banenafspraak geëvalueerd.3 Daarnaast zijn er verschillende onafhankelijke rapporten 

verschenen. De hoofdconclusie is dat de doelstelling van de banenafspraak over 2017 als 

geheel gehaald is en meer mensen met een arbeidsbeperking een plek op de reguliere 

arbeidsmarkt hebben gevonden. Tegelijk is er onvrede dat nog steeds ruim de helft van 

de mensen uit de doelgroep banenafspraak niet aan het werk is. Meer dan de helft van 

de mensen die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen 

heeft nu geen baan.4 

- Onlangs heeft de Staatssecretaris een breed offensief aangekondigd met tal van 

maatregelen die de uitvoering moet vereenvoudigen en harmoniseren over 

gemeenten. Verder wil de Staatsecretaris het onderscheid tussen overheid en 

markt opheffen en inleenverbanden/detacheringen mee laten tellen in de 

banenafspraak.5         

 
  

                                                           
2 https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/statistische-informatie/trendrapportage-banenafspraak-

2e-kwartaal-2018.aspx. Geraadpleegd op 26 november 2018.   

3 Brief aan de Tweede Kamer ‘Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken wet- en regelgeving’, 2 juli 

2018; Brief aan de Tweede Kamer ‘Resultaten onderzoeken: omvang doelgroep banenafspraak en duurzaamheid van de 

banen’, 2 juli 2018; Brief aan de Tweede Kamer ‘Resultaten banenafspraak eind 2017 (drie-meting)’, 2 juli 2018; Kok, L. 

et al (2018). Jonggehandicapten onder de Participatiewet: eerste rapportage 2018. Amsterdam. Sadiraj, K., S. Hoff en M. 

Verstantvoort (2018). Van Sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.     

4 Brief aan de Tweede Kamer ‘Breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen’, 7 september 

2018  

5 Brief aan de Tweede Kamer ‘Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen’, 

20 november 2018; Brief aan de Tweede Kamer ‘Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak’, 20 november 

2018;  

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/statistische-informatie/trendrapportage-banenafspraak-2e-kwartaal-2018.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/statistische-informatie/trendrapportage-banenafspraak-2e-kwartaal-2018.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-resultaten-brede-onderzoek-banenafspraak-en-stand-van-zaken-wet-en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-resultaten-onderzoeken-omvang-doelgroep-banenafspraak-en-duurzaamheid-van-de-banen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-resultaten-onderzoeken-omvang-doelgroep-banenafspraak-en-duurzaamheid-van-de-banen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-resultaten-banenafspraak-eind-2017-drie-meting
http://www.seo.nl/uploads/media/2018-07_Jonggehandicapten_onder_de_Participatiewet.pdf
https://www.scp.nl/dsresource?objectid=0f934980-8cf2-4741-af58-ab295d9a44d6&type=org
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/07/kamerbrief-breed-offensief-om-meer-mensen-met-een-beperking-aan-werk-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-uitwerking-breed-offensief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/contourenbrief-vereenvoudiging-wet-banenafspraak
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De discussie  

 

- De vraag die we ons stellen is of, en zo ja op welke wijze Noord-Nederland zich 

onderscheidt van de landelijke tussenbalans? Is de problematiek anders qua karakter of 

omvang? Verschilt de uitvoering van elders?  

- Zijn er vraagstukken die een Breed Noordelijk offensief rechtvaardigheden? En hoe zou 

dat eruit kunnen zien?   
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