
BANENAFSPRAAK



BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

VOORDELEN VOOR DE WERKGEVER

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers 
om de komende jaren een bepaald aantal 

werknemers met een arbeidsbeperking in 
dienst te nemen. Dit komt voort uit de afspraken 
die sociale partners en de overheid samen 
hebben gemaakt. Deze banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking noemt men ‘extra banen 
in het kader van de Banenafspraak’.

Voor u als werkgever is het interessant te 
weten wat u als werkgever kunt hebben 

aan het inzetten van een werknemer met een 
arbeidsbeperking binnen de banenafspraak. 
En wat er tegenover staat als u bereid bent 
iemand met een beperking aan een baan 
te helpen. De banen van de banenafspraak 
zijn bedoeld voor een aantal doelgroepen. 
Grofweg mensen die als gevolg van een ziekte 
of beperking niet zelfstandig het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen. Als bepaald 
is of iemand tot de doelgroep van deze 
regeling behoort, wordt dat vastgelegd in een 

landelijk doelgroepregister. Via dat register 
kan het ministerie nagaan of aan de afspraak is 
voldaan. Gemeenten en UWV kunnen allerlei 
instrumenten inzetten om u te ondersteunen 
in het vervullen van de banenafspraak. Het 
Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSP) 
kan u adviseren over de mogelijkheden en de 
spelregels en kijkt samen met u naar wat voor 
uw bedrijf de beste oplossing is. 
Ook kan WSP in samenwerking met de 
regionale re-integratiecollega’s voor u de 
complete werving en selectie van kandidaten 
verzorgen. We kunnen u ontzorgen met 
verschillende subsidieregelingen en 
voorzieningen. Voor een advies op maat kunt u 
contact opnemen met het WSP.



Werknemers met een arbeidsbeperking 
zijn gemotiveerde werknemers. 

Hun productie ligt echter vaak lager. 
Als werkgever kunt u daarom subsidie krijgen 
om het stuk productiviteit dat de betrokken 
medewerker tekort komt te compenseren. 
Hoe minder productief (hoe lager dus de 
loonwaarde), hoe hoger de loonkostensubsidie. 
De bepaling van de loonwaarde wordt 
door een arbeidsdeskundig onderzoek op 
de werkplek gedaan. Aan de hand van die 
gemeten loonwaarde stelt het WSP de hoogte 
van de loonkostensubsidie vast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor werknemers met een Wajong-
uitkering geldt een speciale regeling: 

loondispensatie. Kan een werknemer met een 
Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap 
minder aan dan andere werknemers? 
Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan 
deze werknemer. UWV vult het loon van de 
Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag 
dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. 
De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar 
duren. Verlenging is mogelijk, maar het is de 
bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat 
verdienen als andere werknemers.

 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2017 ontvangt iedere 
werkgever een financieel voordeel 

voor werknemers die 100% tot 120% van 
het wettelijk minimum loon verdienen, het 
zogenaamde lage-inkomensvoordeel (LIV).
Dit voordeel is maximaal €2000,- per jaar en 
geldt alleen voor werknemers die minstens 
1248 uur per jaar bij dezelfde werkgever in 
dienst zijn. Werkgevers ontvangen niet én 
premiekorting (Loonkostenvoordeel (LKV)) 
én LIV voor dezelfde medewerker. Omdat de 
premiekorting pas in 2018 wordt omgezet 
naar Loonkostenvoordeel, betekent dit dat 
werkgevers, die in 2016 en 2017 mensen 
binnen de Banenafspraak in dienst nemen, 
gedurende 2017 extra voordeel hebben.

LOONKOSTENSUBSIDIE

LOONDISPENSATIE

LAGE-INKOMENSVOORDEEL IN 2017

Een voorbeeld: mw. X heeft een gemeente 
uitkering en een loonwaarde van 
80%. De werkgever ontvangt dan een 
loonkostensubsidie die het verschil opvangt 
tussen die loonwaarde en het wettelijk 
minimumloon (WML). Daar komt dan 
vervolgens nog een vergoeding bovenop van 
de werkgeverslasten van 23%. Als het cao-loon 
hoger is dan WML, zijn die meerkosten voor 
rekening van de werkgever. 



Sommige medewerkers met een 
arbeidsbeperking hebben extra begeleiding 

nodig. Zij kunnen een jobcoach krijgen. 
De jobcoach ondersteunt de medewerker bij
het inwerken en bij het wennen aan nieuwe 
collega’s, routines en werkzaamheden. 
Ook adviseert de jobcoach u bij het omgaan 
met de beperking van uw nieuwe medewerker. 
De duur en intensiteit van de inzet van een 
jobcoach worden altijd in overleg met de 
werkgever vastgesteld. 

Soms zal het inzetten van een medewerker 
via de banenafspraak alleen mogelijk zijn 

wanneer er een aanpassing aan de werkplek 
wordt gedaan of aanvullende voorzieningen 
worden geleverd. Dit gaat bijvoorbeeld om 
een aangepaste bureaustoel, een traplift, 
maar bijvoorbeeld ook het bieden van een 
doventolk. Het WSP kan u hierin adviseren en 
de aanpassingen laten verzorgen. 
Mogelijk wordt hier een arbeidsdeskundig 
advies voor aangevraagd, dat kan via het WSP 
worden geregeld.

Medewerkers met een arbeidsbeperking 
zijn niet vaker ziek dan andere 

medewerkers. Maar als de medewerker toch 
ziek wordt, dan kunt u een beroep doen op de 
no-riskpolis. De no-riskpolis is een vergoeding 
van een groot deel van de loonkosten bij ziekte, 
ongeacht de oorzaak van de ziekte. 
Die gezamenlijke no-riskpolis wordt beheerd 
door UWV. Heeft u iemand aangenomen die 
valt onder de doelgroep banenafspraak en die 
werknemer wordt ziek? 
Meld dit dan aan het UWV en de gemeente.

U wilt een kandidaat via het WSP aannemen, 
maar eerst wilt u meer zekerheid of de 

persoon goed zal functioneren? Hiervoor is een 
proefplaatsing mogelijk: de kandidaat werkt 
dan kosteloos bij u op proef, met behoud van 
uitkering. De proefplaatsing duurt maximaal 
één tot drie maanden, afhankelijk van de 
achtergrond van de kandidaat.

Neemt u een werknemer met een ziekte 
of arbeidsbeperking in dienst in het 

kader van de banenafspraak? Dan kunt u een 
mobiliteitsbonus krijgen in de vorm van een 
premiekorting op de werknemersverzekeringen. 
Voor de doelgroep van de banenafspraak 
geldt een premiekorting van € 2.000,- per jaar, 
maximaal drie jaar.
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WET BANENAFSPRAAK BIEDT KANSEN VOOR WERKGEVERS

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSP) is een 
samenwerkingsverband tussen UWV, alle gemeenten in Holland Rijnland en 

SW-bedrijven. Hét aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarkt vragen.

De mogelijkheid bestaat om een kandidaat op proef te nemen met behoud 
van uitkering. WSP regelt deze proefplaatsing voor u.

WSP helpt u met het realiseren van uw MVO doelstelling. Gaat met u
in gesprek en geeft u inzicht over de mogelijkheden van het in dienst 

nemen van iemand met een arbeidsbeperking.

Mocht uw medewerker met arbeidsbeperking ziek worden dan kunt u 
kosteloos gebruikmaken van de no-riskpolis. Deze polis verzekert u tegen 

het financiële risico van uitval en dekt een groot deel van de kosten.

Een jobcoach ondersteunt de medewerker bij het inwerken, wennen aan 
nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden.

Soms is aanpassing van de werkplek noodzakelijk. Denk aan een 
aangepaste bureaustoel, een traplift, maar ook aan een rolstoeltaxi, 

een doventolk. Bespreek uw specifieke situatie met WSP.

Bij de banen uit de banenafspraak kunt u 
gebruikmaken van een aantal regelingen & subsidies. 

WSP helpt u graag op weg.

WSP kan de werving & selectie van kandidaten voor u uit handen nemen.  
WSP heeft kandidaten beschikbaar uit de hele regio, waardoor het maken 

van een goede match kansrijk is.



  
Voor alle regio’s UWV: 071 - 700 46 59 

 
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop:

0172 - 748 153

Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen:

06 - 51 00 61 62

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude:
071 - 581 85 85

WIE ZIJN WIJ?

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland 
(WSP) is een samenwerkingsverband 

tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven. 
Wij zijn het aanspreekpunt voor werkgevers 
met arbeidsmarktvragen in deze regio. 
Met onze gezamenlijke ervaring en keuze uit 
een groot aantal kandidaten op allerlei niveaus, 
is een passende match tussen werkgever en 

werkzoekende meestal niet ver weg. Is er nóg 
een stap nodig voor een passende match? 
Dan geven we extra ondersteuning in de vorm 
van een proefplaatsing, een subsidie, opleiding 
of jobcoaching. Wij bieden een snelle en 
servicegerichte dienstverlening. WSP werkt met 
drie subregionale servicepunten.


