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Als werkgevers kunt u ook te maken hebben met de Participatiewet. Dat kan vragen bij u 
oproepen. Baanbrekers zet graag een aantal vaak gestelde vragen met de daarbij behorende 
antwoorden voor u op een rij.  

 
1. WAT IS DE PARTICIPATIEWET? 
 

 De Participatiewet trad een paar jaar geleden – op 1 januari 2015 om precies te zijn – in 
werking. Deze wet geeft gemeenten een belangrijke rol in het ondersteunen van werkgevers 
bij het aan het werk helpen van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke 
arbeidsbeperking. Het is de bedoeling dat ook zij hun plaats vinden in het reguliere 
bedrijfsleven.  

 Het doel van de Participatiewet is mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren om 
regulier aan het werk te gaan.  

 Met de Participatiewet is er een meer uniforme dienstverlening voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  

 De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die op 31 december 2014 een 
arbeidsovereenkomst hadden met een SW-bedrijf. Sinds 1 januari 2015 stromen er echter 
geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening in. 

 De Wajong blijft alleen bestaan voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
zijn.  

 Mensen die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en tot 31 december 2014 onder 
de Wajong zouden hebben gevallen, vallen voortaan onder de Participatiewet.  

 
 
2. HEEFT DE PARTICIPATIEWET GEVOLGEN VOOR MIJN BEDRIJF? 
 

  In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en overheid aangegeven tot en met 2026 
125.000 extra banen te gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers 
scheppen 100.000 banen. De overheid zorgt voor 25.000 banen. Deze banen worden 
‘banenafspraken’ genoemd.  

 
 
3. WAT IS EEN BANENAFSPRAAK?  
 

 Een banenafspraak is een arbeidsovereenkomst met een persoon die wel kan werken, maar 
niet in staat is door beperkingen het wettelijk minimumloon te verdienen.  

  Voor het gemis aan loonwaarde wordt de werkgever via een structurele loonkostensubsidie 
gecompenseerd tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. 

 Jaarlijks wordt de loonwaarde van de werknemer vastgesteld en wordt aan de hand daarvan 
de hoogte van de subsidie bepaald. 

 Een banenafspraak hoeft niet fulltime te zijn. Ook deeltijdbanen tellen mee.  
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4. WIE HOREN TOT DE DOELGROEP VAN DE BANENAFSPRAAK?  
 
De doelgroep voor de banenafspraken bestaat uit:  

 Wajongers met arbeidsvermogen.  

 Personen die op 31 december 2014 een Wsw-indicatie hadden.  

 Mensen die onder de Participatiewet vallen en waarvan UWV heeft beoordeeld dat zij niet in 
staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.  

 
 
5. REGIONAAL WERKBEDRIJF, WAT IS DAT?  
 

 Als publieke onderneming voor werk en inkomen van de gemeenten Heusden, Loon op Zand 
en Waalwijk staat Baanbrekers altijd klaar voor werkgevers en werkzoekenden. Baanbrekers 
werkt hiervoor ook samen in het Regionaal Werkbedrijf Hart van Brabant. Dit is een 
samenwerkingsverband van alle gemeenten in Midden-Brabant, UWV en 
uitvoeringsorganisaties zoals Baanbrekers. We maken onder meer afspraken over het meten 
van loonwaarde en het inzetten van instrumenten om werkgevers te helpen bij het invullen 
van extra banen voor personen met een beperking.  

 
 
6. HOE KAN BAANBREKERS MIJ ALS WERKGEVER HELPEN? 
 

 Baanbrekers kan u adviseren en ondersteunen als het gaat om het in dienst nemen van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Baanbrekers kan u ook van dienst zijn met advies over social return, functiecreatie, 
reshoring, sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 Baanbrekers heeft een ontzettend breed bestand aan talenten met en zonder een 
arbeidsbeperking. 

 Baanbrekers biedt u allerlei mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in te zetten. Denk hierbij onder meer aan: proefplaatsingen, werkervaringsplekken, 
detachering, begeleiding op de werkplek, Talent2Work, loonwaardebepaling, 
loonkostensubsidies, loonkostendispensatie en no riskpolis. 

 Momenteel werken we samen met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk aan 
het uitwerken van de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan werkgevers en aan 
werkzoekenden. Maatwerk staat hierbij voorop! 

 U kunt Baanbrekers altijd inzetten voor het uitbesteden van productiewerkzaamheden. 
 
 
7. WE WILLEN GRAAG WERKEN MET MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT, MAAR 
HEBBEN ER GEEN STRUCTUREEL WERK VOOR. WAT NU? 
 

 De Participatiewet draait erom om mensen te laten meedoen aan werk. Ook als u tijdelijke 
werkplekken heeft, draagt u hier aan bij. Baanbrekers helpt u graag bij het kijken naar de 
mogelijkheden van het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 
kunnen mensen met en mensen zonder een beperking zijn. Er zijn nu al veel mogelijkheden 
om onze talenten te laten meedoen in uw bedrijf!  

 



 
> INFO 
Werkgevers & de Participatiewet 
 

 

Meer  

 
8. KRIJG IK PLICHTEN OPGELEGD DOOR DE OVERHEID?  
 

 De sociale partners en de overheid hebben het Sociaal Akkoord gesloten. In dit akkoord 
hebben zij zich verbonden aan het doel om extra banen te scheppen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze banenafspraak worden er veel mensen die nu 
moeilijk aan de slag komen aan een baan worden geholpen. De werkgevers zijn deze 
verplichting zelf aangegaan.  

 Als blijkt dat de doelen van het Sociaal Akkoord niet worden gehaald, dan treedt de 
quotumwet in werking. De overheid legt dan wel plichten op aan werkgevers die meer dan 
25 medewerkers in dienst hebben. 

 Overigens siert het elke werkgever om ieder talent een kans te geven om mee te doen aan 
werk. De talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt kleuren uw organisatie op een 
positieve manier. Eigenlijk zou er dus nooit sprake moeten zijn van een plicht. Toch? 

 
 
9. IK ZIE DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER. WIE KAN MIJ HELPEN? 
 

 De accountmanagers van Baanbrekers staan u graag met raad en daad terzijde: 
o Judith Daelmans:  06 15 03 72 50 
o Mirjam de Gruijter:  06 53 96 96 94 
o Said Majiti:   06 39 04 70 63 
o Stijn van der Krieken: 06 15 03 73 45 
o Sander Siebrand: 06 15 03 72 51 

 Onze accountmanagers kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden om te werken met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk kunnen zij u ook meer vertellen 
over de Participatiewet en alle veranderingen op het gebied van werk en inkomen.  

 Via onze website www.baanbrekers.org zullen wij u op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen rondom de Participatiewet. 

http://www.baanbrekers.org/

