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RAAK-MKB project MKB@Work 

ü  Structurele samenwerking MKB – gemeenten/UWV (uitvoering) 

ü  Zelfregie over werving, selectie, plaatsing en begeleiding 

ü  Regelruimte 
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Regeldruk: wetten en regelingen vanaf 2015 

1.  1 januari 2015: Participatiewet 
2.  1 april 2015: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 
3.  1 januari 2016: Wet harmonisatie instrumenten arbeidsbeperkten 
4.  1 januari 2017: Wet vereenvoudiging en stroomlijning loonkostensubsidie 
5.  1 januari 2017: Wet verplichten beschut werk en openstellen praktijkroute 
6.  1 januari 2017: Wet tegemoetkomingen loondomein 
7.  Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor 

berekening quotumtekort of Besluit register inleenverbanden Quotumwet 
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Wijzigingen in 2017 

1.  Wettelijke verplichting beschut werk; 
2.  Openstellen praktijkroute als toegang tot doelgroepregister ba; 
3.  Opnemen (ex-)leerlingen vso en praktijkonderwijs in doelgroepregister zonder 

beoordeling UWV; 
4.  Afschaffen herbezettingsvoorwaarde; 
5.  Uniforme, structurele no-risk polis doelgroep ba; 
6.  Uniforme premiekorting doelgroep ba; 
7.  Harmoniseren premiekorting voor mensen met scholingsbelemmeringen; 
8.  Forfaitaire loonkostensubsidie; 
9.  Flexibele frequentie loonwaardemeting; 
10.  Vereenvoudiging berekening loonkostensubsidie; 
11.  Loonkostensubsidie voor schoolverlaters (vso, praktijkonderwijs en entreeopleiding 

MBO) die al werken. 
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Wijzigingen in 2018 

1.  Wetsvoorstel ‘deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering’ 
aanvaard door ministerraad;  

2.  Regeerakkoord: loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie 
(waarschijnlijk per 1 juli 2019); 

3.  Werkgever kan aanspraak maken op loonkostenvoordeel (LKV) voor mensen die via de 
Praktijkroute zijn opgenomen in het doelgroepregister; 

4.  De premiekortingen (voorheen mobiliteitsbonus) voor jongere, oudere en 
arbeidsgehandicapte werknemers vervallen per 1 januari 2018, hiervoor komen 
loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats; 

5.  Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers 
van 18 tot en met 21 jaar: het Jeugd-LIV; 

6.  De uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen wordt verlaagd van 75% naar 70% 
van het WML; 

7.  Per 1 januari 2018 gaan gemeenten de meeneembare voorzieningen zelf integraal 
uitvoeren (voorheen door VNG in samenwerking met UWV) 
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Verschillende doelgroepen 

1.  Doelgroep Participatiewet; 
2.  Doelgroep UWV; 
3.  Doelgroep beschut werk; 
4.  Doelgroep banenafspraak, waaronder de aparte doelgroep Praktijkroute en een 

extra doelgroep voor de quotumheffing; 
5.  Wet tegemoetkomingen loondomein: 3 doelgroepen (voor LIV, Jeugd-LIV en LKV); 
6.  Doelgroep loonkostensubsidie; 
7.  Doelgroep loondispensatie; 
8.  Doelgroep no-risk-polis; 
9.  Doelgroep participatieplaats; 
10. … 
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Regelruimte 

ü  Gevoel van regeldruk 
 
ü  Wegnemen door structurele en gestructureerde 

werkgeversdienstverlening 
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Grensoverschrijdend werken vanuit belang van de regio 
 
1.  Politiek: zorgdragen voor regionale aanpak 

2.  Verder kijken dan eigen caseload 

3.  Eén systeem per arbeidsmarktregio met werkgeversinformatie 
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Partnerschap: wederkerigheid 

1.  Ondernemer is partner en geen klant: erkenning expertise 
2.  Transparantie over belangen 
3.  Deel verantwoordelijkheid (MKB – gemeente/UWV): geen concurrentie 
4.  Wederzijds vertrouwen: gemeente/UWV kan faciliteren 
5.  Geef ruimte voor externe jobcoaching 
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Denk mee en niet vóór ondernemers en kandidaten 
 1.  Werkfit: inspelen op reëel bestaande baanopeningen 

2.  Gericht advies instrumenten P-wet en financiële mogelijkheden 

3.  Voor ogen houden van achterliggende doelstelling P-wet en Wet Banenafspraak 
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Samenwerking 

1.  Bouw een netwerk van en met ondernemers 

2.  Zet het netwerk van ondernemers in bij het zoeken naar de volgende werkplek 

3.  Structurele ondersteuning van zowel de kandidaat als de ondernemer 
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Achterliggende doel 
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