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onderzoeksregio bestaat uit 3 arbeidsmarktregio’s.
Zuidoost Brabant, centrumgemeente Eindhoven (14 gemeenten)
Helmond – De Peel, centrumgemeente Helmond (7 gemeenten)
Noord-Oost Brabant, centrumgemeente Den Bosch
(18 gemeenten, waarvan Den Bosch niet in de onderzoeksregio valt)
Uit de aantallen van de regio Noord-Oost Brabant moeten de personen uit Den Bosch
verwijderd worden: in de CBS prognose doelgroep Participatiewet was het aandeel van Den
Bosch van de 38+1 gemeenten 12%. De cijfers van de drie regio’s samen worden zodoende
met 12% verminderd.
Op basis van de UWV Factsheet Banenafspraak schatten we de omvang van de nieuwe
doelgroep in het doelgroepregister voor de 38 gemeenten op 2.574 personen van wie er
naar schatting 832 aan het werk zijn.
Deze 832 personen werken in principe allemaal met LKS.

Arbeidsmarktregio

Aantallen naar regio
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Totaal in
Van wie met baan
doelgroepregister
in doelgroepregister, van wie

Doelgroep P-wet in
doelgroepregister
nieuwe
doelgroep

Van wie met baan

en werkzaam

Zuid-Oost Brabant

5.652

2.775

936

305

Helmond-De Peel

3.665

2.036

624

208

Noord-Oost Brabant

8.317

3.924

1.365

433

Totaal 38 gemeenten
(3 regio’s verminderd met 12%
van Den Bosch )
15.518

7.687

2.574

832

Actualisering gegevens realisatie LKS banen in de regio
t/m december 2016: totaal







Volgens opgave van de 4 grote SW-bedrijven in de regio (WSD, Ergon, IBN en Senzer)
hebben zij eind 2016 in totaal 739 mensen aan het werk met LKS.
Senzer en Ergon hebben opgegeven dat op 31-12-2016 van de 290 personen die bij hun
met LKS werkzaam zijn 201 personen ook een indicatie banenafspraak hadden.
Na 1-1-2017 heeft iedereen die werkzaam is met LKS middels de Praktijkroute ook een
indicatie banenafspraak, zoals IBN en WSD ook al opgaven.
Naast de personen werkzaam met LKS via de SW-bedrijven, hebben gemeenten ook
personen bij andere werkgevers aan het werk met LKS.
Alleen de gemeente Oss heeft hier cijfers over opgegeven en daarvan is niet bekend
hoeveel personen bij IBN werkzaam zijn en hoeveel bij andere werkgevers.

 Eind 2016 werken in de onderzoeksregio 832 personen met een indicatie banenafspraak
met LKS (opgave UWV Factsheet banenafspraak).
 Eind 2016 zijn in de onderzoeksregio 739 personen met LKS in dienst bij een SW bedrijf,
van wie het merendeel ook een indicatie banenafspraak had.
 In totaal zijn er eind 2016 dus minimaal 832 personen aan het werk met LKS.
 In ieder geval vanuit de gemeente Oss en de gemeente Eindhoven zijn daarnaast personen
met LKS aan het werk die op 31-12-2016 geen indicatie banenafspraak hadden, maar dit
na invoering van de Praktijkroute op 1-1-2017 wel krijgen.

3
12-12-2017

Dienstverlening voor personen met uitkering uit
werknemersverzekering








In de onderzoeksregio was een derde van de SW-instroom afkomstig uit een van de
volgende werknemersverzekeringen: Wia/ Wao, Ww of Zw.
Uit de oudere Wsw-statistieken (tot 2012) van Panteia komt naar voren dat in de
periode 2007-2012 landelijk tussen de 27 en 30% van de SW-instroom afkomstig was
uit een van deze werknemersverzekeringen.
Met het wegvallen van de Wsw zijn de mogelijkheden voor deze groep sterk beperkt.
Het gaat om mensen met een Wia/ Wao, Ww of Zw- uitkering die in de praktijk niet
meer in staat zijn loonvormende arbeid bij een reguliere werkgever te verrichten.
Wanneer zij aan de criteria voor (nieuw) beschut werken voldoen, kunnen zij in
aanmerking komen voor beschut werk.
De criteria voor beschut werk zijn strikter dan voorheen voor de Wsw, zodat minder
mensen met een uitkering uit een werknemersverzekering hieraan zullen voldoen.

Uit Kennisdocument Beschut werk, ministerie SZW, maart 2016
De doelgroep beschut werk onder de Participatiewet is beperkter dan de Wsw-doelgroep. Dat komt omdat tot
de Wsw-doelgroep ook mensen horen die (met begeleiding) wel bij een reguliere werkgever kunnen werken.
Denk hierbij aan begeleid werken of een individuele- of groepsdetachering. Dit betreft ongeveer 2/3 van de
huidige Wsw’ers. De inschatting is dat ongeveer 1/3 van de Wsw’ers uitsluitend beschut kan werken. Deze
laatste groep is vergelijkbaar met de doelgroep beschut werk volgens de Participatiewet.
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Voor degenen die wel aan de criteria voldoen moeten de gemeente een beschut werken
plek realiseren. In de praktijk zijn de meeste gemeenten hier sinds januari 2017 mee
bezig.
Voor de grotere groep die niet aan de criteria voor beschut werken voldoet zijn er bij
UWV geen mogelijkheden voor dienstverlening. Deze groep verliest met het afsluiten
van de Wsw een mogelijkheid tot participatie.

Doelgroep voorheen Wajong werkregeling




In de periode voorafgaand aan de Participatiewet stroomden in de onderzoeksregio
jaarlijks gemiddeld 373 mensen in de Wajong werkregeling exclusief de overlap met de
SW-instroom.
Van degenen met een uitkeringsrecht Wajong werkregeling was eind 2014 landelijk
21% aan het werk. Eind 2016 is dit percentage landelijk 24% (bron: UWV kwantitatieve
informatie 2014 en 2016).
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UWV heeft op verzoek het percentage werkenden in de Wajong werkregeling in de
onderzoeksregio geanalyseerd en komt voor 2016 tot 31%.
Het percentage werkenden in de Wajong is dus in de onderzoeksregio iets hoger dan
landelijk. Voor de periode voorafgaand aan de invoering van de Participatiewet stellen
we het percentage werkenden in de Wajong in de onderzoeksregio op 25%.
Van de 373 mensen waren zodoende gemiddeld 93 personen op jaarbasis aan het
werk.
Deze 93 personen kunnen opgeteld worden bij de instroom in de SW in de
onderzoeksregio om tot het totaal aantal werkenden met gesubsidieerd werk te komen.
Gemiddeld waren dat in 2013 / 2014 in de onderzoeksregio per jaar
1.079 + 93 = 1.172 personen.

Ontwikkeling gesubsidieerde arbeid: 2 jaar SW-instroom vergeleken met
doelgroep P-wet aan het werk na 2 jaar P-wet

Ontwikkeling gesubsidieerde arbeid
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Zw, Ww, Wia/ Wao

wwb

Wajong + vso/PrO
Voor 2015

Na 2015

nuggers

Totaal

Gerealiseerde gesubsidieerde arbeid vóór en na de Participatiewet:
vergeleken met periode voor is in periode na invoering 35% aan het werk gekomen.

Gerealiseerde Participatiebanen in onderzoeksregio in 2 jaar (t/m dec. 2016)
t.o.v. 2 jaar Wsw en 2 jaar werkende Wajongers voor invoering Participatiewet
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Participatiewet theoretisch (zonder instroom Gerealiseerde Participatiebanen, 2015-2016
Ww, Zw en Wia/Wao)

Dienstverlening voor nuggers
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In 2013 was 11% van de SW-instroom in de onderzoeksregio afkomstig van niet
uitkeringsgerechtigden (nuggers).
Dit waren destijds geen schoolverlaters vso / PrO. Schoolverlaters hadden in de meeste
gevallen recht op een Wajong uitkering.
De nuggers die in 2013 en in eerdere jaren in de SW stroomden hadden geen uitkering
omdat zij daar om uiteenlopende redenen niet voor in aanmerking kwamen
(bijvoorbeeld einde Ww en geen recht op bijstand vanwege inkomsten partner).
Sinds de invoering van de Participatiewet hebben schoolverlaters vso/PrO geen recht
meer op een Wajong uitkering en kunnen zij nugger zijn.
Voor gemeenten is de inzet van instrumenten, waaronder LKS en Beschut werk, voor
personen zonder uitkering financieel op korte termijn nadelig omdat zij geen uitkering
besparen.
Voor de nuggers zal gelden wat ook geldt voor personen met een Wia/Wao, Ww of Zwuitkering: slechts een klein deel van deze groep zal aan de criteria voor Beschut werk
voldoen.
Voor de grotere groep die niet aan de criteria voor beschut werken voldoet zijn er bij
de meeste gemeenten nauwelijks mogelijkheden voor dienstverlening. Deze groep
verliest met het afsluiten van de Wsw een mogelijkheid tot participatie.

Dienstverlening voor schoolverlaters vso/PrO
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Voor de invoering van de Participatiewet had het merendeel van de schoolverlaters vso
PrO recht op een Wajong uitkering, van wie bijna drie kwart in de Wajong werkregeling
kwam.
Na de invoering van de Participatiewet worden schoolverlaters vso/PrO nagenoeg
allemaal opgenomen in het doelgroepregister.
Na 2 jaar Participatiewet zijn 2.574 personen in de onderzoeksregio uit de nieuwe
doelgroep in het doelgroepregister opgenomen. Dit zijn voor het overgrote deel
schoolverlaters.
Een deel van de schoolverlaters volgt vervolgonderwijs.
Een deel van de schoolverlaters participeert niet om uiteenlopende redenen.
Dit was ook mogelijk voor de invoering van de Participatiewet, al had deze groep dan
recht op een Wajong-uitkering.
Van degenen die op 31 december 2016 in dienst zijn van een SW-bedrijf in de
onderzoeksregio en werken met LKS, zijn er 116 schoolverlater vso / PrO. Dat is 16%.
In verband met het aflopen van de Wajong studieregeling zal de instroom vanuit
vso/PrO naar verwachting eenmalig toenemen vanaf medio 2017.
Het is aannemelijk dat een deel van de schoolverlaters buiten de SW aan het werk is,
zoals dat ook voor de invoering van de Participatiewet het geval was.
Voor een schatting van het aandeel van de schoolverlaters in de werkenden met een
indicatie banenafspraak, gaan we uit van het gezamenlijke aandeel van voorheen de
Wajongers, de nuggers en de schoolverlaters. Zo schatten we dat minimaal ongeveer
de helft van het totaal aantal werkenden met een indicatie banenafspraak
schoolverlater vso / PrO is.

Tot slot
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Van degenen die behoren tot de nieuwe doelgroep Participatiewet is eind 2016 van
832 personen in de onderzoeksregio bekend dat zij aan het werk zijn. Van de anderen
is niet volledig bekend wat ze doen, een deel volgt een vervolgopleiding. Om hier zicht
op te krijgen is het aan te bevelen dat gemeenten een analyse maken van deze groep
burgers om na te gaan wat zij doen.



Het aantal personen van wie twee jaar na invoering van de Participatiewet bekend is
dat zij een gesubsidieerde baan hebben gevonden, is 35% van het aantal personen
dat voorheen in de SW een gesubsidieerde baan vond en degenen die vanuit de
Wajong werkregeling met subsidie buiten de SW aan het werk waren.



Het aantal personen van wie twee jaar na invoering van de Participatiewet bekend is
dat zij een gesubsidieerde baan hebben gevonden, is 47% van het aantal personen
dat voorheen gesubsidieerd werk vond als we degenen met een Ww, Zw en Wia/Wao
niet meerekenen.



De SW bood een mogelijkheid tot participatie en inkomen aan een groep mensen voor
wie die mogelijkheid er na de invoering van de Participatiewet niet meer is. Het gaat
daarbij vooral om uitkeringsgerechtigden Ww, Zw en Wia/Wao die niet aan de criteria
voor het nieuwe instrument Beschut werk voldoen maar die ook niet in staat zijn om
op de reguliere arbeidsmarkt het WML te verdienen.

