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Ambitie
De toepassing van gedragskennis op het terrein van handhaving en 
naleving is belangrijk omdat menselijk gedrag zeer bepalend is voor 
de werking en naleving van overheidsbeleid. Onze ambitie is om 
naleving van wet- en regelgeving op SZW-terrein te bevorderen. 

Activiteit
Een versterking van het SZW-handhavingsbeleid door gebruik te 
maken van gedragswetenschappelijke inzichten is opgenomen in de 
SZW handhavingskoers 2018-2021 die op 9 april 2018 aan de Tweede 
Kamer is gestuurd. SZW benadrukt daarin dat handhaving geen 
keuze tussen preventie of sanctionering hoort te zijn. Het is zaak de 
juiste instrumenten en interventies te vinden en te monitoren wat 
effectief is. In diverse gedragsexperimenten wordt onderzocht wat 
wel en wat niet werkt. 
 
Beoogd resultaat
Binnen SZW wordt specifiek aandacht gegeven aan preventie. 
We willen sanctioneren zoveel mogelijk voorkomen en dat kan o.a. 
door het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Door meer te 

experimenteren en te onderzoeken en die kennis te delen, krijgen 
we meer zicht op wat wel en niet werkt zodat naleving van onze 
wet- en regelgeving verbeterd wordt. Er is op dit moment 1 sector 
waar een gedragsexperiment plaatsvindt op het terrein van gezond 
en veilig werken met als primair doel betere naleving. 

Een gedragsexperiment om arbeidsveiligheid te verbeteren 
in de agrarische en groene sector ism STIGAS2
Het project beoogt het aan de slag gaan met gezond en veilig 
werken te versterken door het aantal (digitale) RI&E’s (Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie) binnen de Agrarisch en Groen te 
vergroten, waar veel MKB bedrijven werkzaam zijn. Het doel is o.a. 
door een klantreis meer inzicht te krijgen in het gedrag van 
bedrijven die aan de slag gaan met de RI&E, om zo met gedrags-
interventies het opstellen van de digitale RI&E, inclusief plan van 
aanpak (PVA) en implementatie te stimuleren. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de rol van de preventiemedewerker en partner. 

Stand van zaken
In uitvoering



MKB toetsen
Ambitie 
Merkbaar betere regels voor MKB.

Maatregel
In het regeerakkoord is vastgelegd dat er MKB-toetsen worden 
uitgevoerd. SZW heeft inmiddels één MKB toets uitgevoerd.

Loonkostenvoordeel LKV doelgroep banenafspraak
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet 
tegemoet komingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoet-
koming in de loonkosten voor werkgevers die 1 of meer werknemers 
met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Op 16 januari 
2019 is een MKB-toets uitgevoerd over het voornemen van staats-
secretaris Tamara van Ark om met ingang van 2020 de doelgroepver-
klaring Loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak 
af te schaffen. Dit voornemen vloeit voort uit het ‘brede offensief ’ 
dat de staatssecretaris heeft ingezet om meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Als een werkgever iemand uit de doelgroep banenafspraak 
aanneemt moet hij hiervoor een doelgroepverklaring aanvragen bij 
het UWV. Met name bij de doelgroep banenafspraak ervaren 
werkgevers de aanvraag van een doelgroepverklaring voor het LKV 
doelgroep banenafspraak als administratieve last, omdat de 
werknemer ook al in het doelgroepregister geregistreerd staat.

Beoogd resultaat
SZW (WR) vraagt UWV te verkennen of voor de werknemers die in 
het zogenaamde doelgroepregister staan, de doelgroepsverklaring 
voor het LKV kan worden afgeschaft. Als die verkenning positief 
blijkt, wordt beoogd in 2020 de doelgroepverklaring af te schaffen 
voor de mensen met een arbeidsbeperking die in het doelgroep-
register staan. De input van de MKB toets van 16 januari zal worden 
meegenomen in de Memorie van Toelichting. 

Stand van zaken
In uitvoering



Challenge Technologie voor Inclusie
Ambitie
Mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan het werk. 
Onderzoek van o.a. UWV laat zien dat zij met behulp van techno-
logie gelijkwaardiger kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. 
Daarvoor moeten de doelgroep, technologieontwikkelaars en 
werkgevers de handen ineen slaan, maar helaas gebeurt dit nog te 
weinig. Hoofdoorzaken daarvoor zijn dat ze elkaars perspectief niet 
goed genoeg kennen of een angst voor regels en bureaucratische 
barrières. De Coalitie voor Technologie en Inclusie (bestaande uit 
SZW, UWV, en vertegenwoordigers van doelgroep, werkgevers, 
wetenschap en ondersteuners) wil de belanghebbenden te 
stimuleren om samen mensen met een beperking aan het werk te 
helpen.

Maatregel
De Coalitie voor Technologie en Inclusie heeft vorig jaar een 
challenge gelanceerd om deze ambitie te verwezenlijken. 
Werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun 

ondersteuners konden een voorstel indienen om technologie in te 
zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven 
voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV.

Beoogd resultaat
De Coalitie wil met de pilots laten zien wat het betekent om 
technologie op de werkvloer in te zetten voor mensen met een 
beperking. De coalitie wil van de pilots leren wat de impact is op de 
toegankelijkheid van werk, de kwaliteit van werk en de economi-
sche haalbaarheid. Verder wil de Coalitie leren welke (externe) 
barrières, zoals regelgeving, een verdere opschaling in de weg staan 
en wie met die barrières aan de slag moet gaan. Naar verwachting 
kunnen de meeste pilots eind 2019 resultaten laten zien. Op basis 
daarvan worden de vervolgacties bepaald.

Stand van zaken
In uitvoering



Loondoorbetaling bij ziekte
Ambitie 
Het makkelijker maken voor kleine werkgevers om te voldoen aan 
de verplichtingen rond de loondoorbetaling bij ziekte. 

Maatregel
Het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd met werkgevers over 
de werkgeversverantwoordelijkheden in het kader van loondoor-
betaling bij ziekte. In het overleg bleek dat werkgevers drie 
verschillende soorten knelpunten ervaren: disproportionaliteit, 
onzekerheid en intransparantie. Met onderstaande maatregelen 
worden deze knelpunten opgelost Met MKB-NL, VNO_NCW, LTO 
Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn afspraken gemaakt 
die de werkgeversverantwoordelijkheden voor loondoorbetaling bij 
ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. 

Beoogd resultaat
De belangrijkste afspraken zijn:
• Per 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, 

waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. 
Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de 
verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

• Per 1 januari 2021 komt er een tegemoetkoming voor de kosten 
van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met 
name de kleine werkgevers van profiteren.

• Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts 
bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. 
Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het 
re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies 
van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekerings-
arts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het 
kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering. De 
transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. 

• SZW gaat met UWV afspraken maken waardoor het voor kleine 
werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de 
re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Werkgevers 
krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin 
keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij 
een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande 
maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en 
kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. 
Waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de 
minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die 
kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een 
andere werkgever.

Stand van zaken
In uitvoering



RI&E (Risico inventarisatie -en 
evaluatie)
Ambitie
Verbeteren van de naleving van het in bezit zijn van een RI&E 

Maatregel
Begin april is de pilot gestart met TNO, SZW en de ‘Doe-het-
zelfbranche’. In de pilot wordt onderzocht of extra ondersteuning 
vanuit het Steunpunt RI&E effect heeft op de naleving van de RI&E. 
De ondersteuning is gericht op het op gang helpen van de branche 
om een erkende branche RI&E te maken (eenvoudig met behoud 
van kwaliteit) en het maken en uitvoeren van een communicatie-
plan. Onderdeel van de aanpak is het verbeteren van de digitale 
hulpmiddelen. Dit zodat het uitvoeren en invullen van een RI&E 
minder tijd kost. 

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven heeft een 
advies uitgebracht over het gebruik van de RI&E. Daarnaast heeft is 
er ook aandacht geweest voor het onderwerp vanuit het traject van 
de maatwerkaanpak winkelambachten. Deze conclusies onder-
schrijven de voorgenomen plannen van SZW. 

Passage advies Commissie betere regelgeving bedrijven: 
De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven adviseert dat er een 
volgende stap wordt gezet in het verlagen van de drempel voor het invullen van 
een RI&E, door in sectoren waar een sectorspecifiek (elektronisch) middel nog 
niet beschikbaar is, deze op te zetten. Daar waar deze reeds bestaat, deze 
opnieuw en daarna periodiek te beoordelen op gebruiksgemak. Zo veel mogelijk 
dienen de middelen te werken met een sectorspecifiek keuzemenu om de vereiste 
tijd voor invulling te minimaliseren, het gebruik van de RI&E te verhogen en 
tegelijkertijd de risico’s voor werknemers binnen een organisatie verantwoord en 
deugdelijk in kaart te brengen.
Met het instellen van de branche RI&E en het omvormen van het Steunpunt RI&E 
naar een werkgroep van de Stichting van de Arbeid hebben sociale partners een 
sturingsmogelijkheid gekregen in het verlagen van regeldruk.

Passage rapport maatwerkaanpak winkelambachten: 
In 2011 is een branche RI&E geïntroduceerd voor kleine bedrijven. Als een 
werkgever met 25 of minder werknemers een erkende branche RI&E gebruikt, 
geldt een toetsingsvrijstelling. Dit betekent dat de werkgever de RI&E niet hoeft te 
laten toetsen. Dat zou de regeldruk voor kleine ondernemers moeten beperken. 
De praktijk wijst echter uit dat kleine bedrijven nog steeds moeite met de RI&E 
hebben. Als oplossingsrichting is daarom bedacht dat de brancheorganisaties in 
het Winkelambacht in afstemming met het ministerie, de inspectie van SZW, de 
Werkgroep RI&E, het Steunpunt RI&E en ondernemers een digitale tool 
ontwikkelen voor de RI&E. Hiermee helpen zij werkgevers om te voldoen aan art. 
5, eerste lid Arbowet. Bij de ontwikkeling nemen zij het beleidsdoel van de 
RI&E-verplichting als uitgangspunt: het voorkomen van ongevallen en ziekten 
die zijn gerelateerd aan het werk,door werknemers in te lichten over arbeids-
risico’s en maatregelen. Het inlichten van werknemers gebeurt door de risico’s en 
maatregelen op dynamische wijze en met eigentijdse middelen onder de 
aandacht te brengen. De tool sluit aan bij de context van de specifieke branche en 
kleine ondernemers.

Beoogd resultaat
Het makkelijker maken voor (kleinere) ondernemers om een RI&E 
te maken middels een digitaal hulpmiddel, communicatie en 
ondersteuning vanuit branches, Steunpunt RI&E, TNO en SZW. 
Daardoor zal de naleving van de RI&E naar verwachting ook stijgen. 

Stand van zaken 
In uitvoering



Maatregelen vanuit de kamerbrief 
“Breed offensief om meer mensen 
met een beperking aan werk te 
helpen”
Ambitie 
Vereenvoudiging en verbetering van het bestaande instrument 
loonkostensubsidie in de Participatiewet. 

Maatregel
De verschillende werkwijzen van gemeenten bij de toepassing van 
dit instrument maken het voor werkgevers complex om mensen 
met een beperking in dienst te nemen. Er zijn een drietal voorbeel-
den waarbij dit speelt, te weten: 
• Een voorbeeld van de complexiteit die werkgevers ervaren is de 

loonwaardebepaling, op basis waarvan wordt vastgesteld hoe 
hoog de loonkostensubsidie is die de werkgever krijgt van de 
gemeente ter compensatie voor de verminderde productiviteit 
van zijn werknemer. Er zijn verschillende aanbieders met 
gevalideerde loonwaardemethodieken. Binnen arbeidsmarkt-
regio’s zijn afspraken gemaakt over de loonwaardemethodiek die 
in de regio wordt ingezet. Werkgevers met werknemers vanuit 
verschillende arbeidsmarktregio’s kunnen zo te maken hebben 
met verschillende aanbieders van loonwaardemethodieken, met 
elk hun eigen werkwijze. SZW wil toe naar uniformering van de 
loonwaardebepaling met behoud van decentrale uitvoering. 
Waarbij degene die de loonwaardebepaling uitvoert ook aan 
bepaalde uniforme kwaliteitseisen voldoet. Experts op het gebied 
van loonwaardebepaling hebben op mijn verzoek hiervoor 
voorstellen uitgewerkt. 

• Een ander voorbeeld van de complexiteit waar werkgevers mee 
worden geconfronteerd heeft te maken met de per gemeente 
verschillende administratieve processen en termijnen rondom 
loonkostensubsidie, zoals bijvoorbeeld bij de toekenning van 
loonkostensubsidie en de uitbetaling ervan. Experts van 
gemeenten en werkgevers hebben samen met de Landelijke 
Cliëntenraad op mijn verzoek aan Praktijktafels, georganiseerd 
door De Normaalste Zaak een administratief werkproces 
ontworpen, met bijbehorende standaard brievenset, dat idealiter 
bij alle gemeenten wordt ingevoerd. 

• Een derde voorbeeld is dat SZW het van belang vind om admini-
stratieve knelpunten rond de no-riskpolis in relatie tot loon-
kostensubsidie voor werkgevers te verminderen. Wettelijk is al 
geregeld dat werkgevers onder de no-riskpolis van UWV vallen als 
zij mensen uit de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak 
of nieuw beschut werk in dienst nemen; werkgevers worden dan 
bij ziekte gecompenseerd. In de praktijk blijken op dit punt nog 
administratieve knelpunten te bestaan waar werkgevers last van 

hebben. Experts op dit terrein hebben op verzoek van SZW 
voorstellen uitgewerkt om administratieve knelpunten te 
verminderen. 

Beoogd resultaat
Door uniformering van de loonwaardebepaling en door invoering 
van een standaard werkproces loonkostensubsidie met bijbeho-
rende standaard brievenset wordt het voor werkgevers eenvoudiger 
en daardoor aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking 
in dienst te nemen en te houden. Met de verbetervoorstellen inzake 
no-riskpolis en loonkostensubsidie wordt vermindering van 
administratieve lasten voor werkgevers beoogd. 

Stand van zaken
In uitvoering. De uitkomsten van het bestuurlijk overleg scheppen 
duidelijkheid over de stappen die gezet moeten worden. Naar 
verwachting zal in het najaar/eind 2019 duidelijkheid zijn over de te 
nemen stappen. 

Ambitie 
Vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten

Maatregel
Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat het huidige systeem van 
de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (vanaf nu: Wet 
banenafspraak) complex is, leidt tot onnodige administratieve 
lasten en prikkels tot inbesteding bevat. Dit wordt veroorzaakt door 
de oorspronkelijke vormgeving van de Wet Banenafspraak en de 
uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk. De huidige vormgeving 
leidt ertoe dat werkgevers (onnodig) tijd en energie kwijt zijn aan 
boekhoudkundige opgaven. Tijd en energie die werkgevers zouden 
kunnen besteden aan het creëren van nieuwe banen of het 
begeleiden van mensen met een beperking op de werkvloer.
Twee knelpunten worden vaak genoemd. Ten eerste de administra-
tieve lasten rondom het meetellen van banen via inleenverbanden. 
Ten tweede het feit dat samenwerkingsverbanden bij het realiseren 
van banen onmogelijk zijn door de discussies over de vraag bij 
welke werkgever banen meetellen. Om deze knelpunten weg te 
nemen heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangekondigd de Wet banenafspraak te willen 
vereenvoudigen. 



Beoogd resultaat 
Door de vereenvoudiging van de banenafspraak krijgen werkgevers 
meer mogelijkheden om banen te realiseren, zijn er voor werk-
gevers minder administratieve lasten en wordt het voor werkgevers 
aantrekkelijker om mensen uit de doelgroep banenafspraak in 
dienst te nemen. Dit alles leidt tot extra banen voor mensen uit de 
doelgroep banenafspraak.

Stand van zaken
In uitvoering



Ervaren regeldruk in beeld
Ambitie
De ervaren regeldruk onder werkgevers ten aanzien van SZW-regels 
verlagen.

Maatregel
In opdracht van SZW is onderzoek “Ervaren regeldruk werkgevers - 
Percepties van werkgevers over SZW-regelgeving en mogelijkheden voor 
vermindering van die ervaren regeldruk3” gedaan naar de ervaren 
regeldruk onder werkgevers. Aan de hand van de verkregen 
inzichten zullen vervolgstappen worden gezet voor het daadwerke-
lijk verminderen van regeldruk bij burgers en bedrijven.

Beoogd resultaat
• In de 2e helft van 2019 zal voor drie regelingen die onvoldoende 

scoren een sessie met relevante beleidsdirecties en mogelijk 
stakeholders worden georganiseerd om te bepalen hoe vervolg 
kan worden gegeven aan de resultaten. 

 Het gaat om de volgende regelingen: 
 - Werkgever mag zieke werknemers niet ontslaan om bedrijfs-

economische redenen;
 - Werkgever moet, als vastgesteld is dat de zieke werknemer niet 

meer terug kan keren in het bedrijf, de werknemer ondersteu-
nen bij het re-integreren bij een andere werkgever;

 - Werkgever moet dossier bijhouden tijdens re-integratie van 
zieke werknemers.

• Een deel van de knelpunten worden opgepakt via de aangekon-
digde acties vanuit het dossier loondoorbetaling bij ziekte. 

• In 2019/2020 worden verbetervoorstellen gedaan voor de drie 
regelingen

• In 2020 zal een nieuwe meting gedaan worden om te kijken of er 
sprake is van “merkbare verbetering” van de ervaren regeldruk.

Stand van zaken
In uitvoering



Klantreizen SZW
Ambitie
Inzicht in hoge lasten voor burgers en bedrijven en die lasten 
reduceren

Maatregel
Overheidsregels kosten burgers en bedrijven tijd en geld. Met 
klantreizen kan inzichtelijk worden gemaakt waar in het proces de 
lasten hoog zijn. Met UWV en gemeenten zal bijvoorbeeld onder-
zoek worden gedaan naar de participatiewet. 

Ook is in 2018 in het kader van de beleidsdoorlichting van artikel 10 
van de SZW-begroting (Tegemoetkoming Ouders) onderzoek gedaan 
naar klantreizen. In de kabinetsreactie wordt een vervolg gegeven 
aan de resultaten uit het onderzoek, met als doel om verbeteringen 
door te voeren in dienstverlening. 
In 2018 hebben we een klantreis uitgevoerd “het aannemen van 
werknemers met een arbeidsbeperking” en klantreizen ihkv 
Algemene Kinderbijslag Wet en de Wet Kindgebondenbudget. 
In 2019 gaan we een klantreis uitvoeren op de participatiewet

Beoogd resultaat
• Lasten reduceren naar aanleiding van klantreis bij de SZW. In het 

4e kwartaal 2019 is het streven om te komen tot verbetervoorstel-
len naar aanleiding van de klantreis.

Stand van zaken
• In 2018 zijn, in het kader van de beleidsdoorlichting van artikel 10 

van de SZW-begroting (Tegemoetkoming Ouders) en de evaluatie 
Wet Hervorming Kindregeling, verschillende typen klantreizen 
voor de Algemene Kinderbijslag Wet en de Wet 
Kindgebondenbudget in kaart gebracht in het rapport 
“Bouwstenen Beleidsdoorlichting Kindregelingen”. Naast 
generieke zijn ook specifieke klantreizen beschreven ten behoeve 
van ouders met een kind en/of partner in het buitenland en 
ouders die in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag 
wegens intensieve zorg of om onderwijsredenen. Om tot 
voorstellen voor verbetering te kunnen komen is nader onder-
zoek aangekondigd. Na de zomer van 2019 zal de Kamer hier 
nader over worden geïnformeerd.



Klantreizen UWV
Ambitie
Inzicht in lasten voor burgers en bedrijven en die lasten reduceren

Maatregel 
UWV is bezig met het opmaken van klantreizen, ook voor werk-
gevers. Een van de klantreizen die tot op heden zijn uitgevoerd is: 
ik heb een zieke werknemer. De klantreis laat zien welke route een 
werkgever bij UWV aflegt als hij een zieke werknemer heeft. 
Hierbij wordt de reis onder de loep genomen vanuit het gezichts-
punt van de klant (= de ondernemer). Wanneer begint de reis voor 
de klant en wanneer eindigt deze? Wat moet hij doen en wanneer? 
Met wie heeft hij contact? Welke gevoelens heeft hij op welk 
moment? Tijdens een klantreis wordt het proces achter de melding 
van een werkgever onder de loep genomen en gekeken waar het 
proces verbeterd kan worden. Deze verbeterinitiatieven worden de 
komende periode gemonitord. De klantreis is een initiatief vanuit 
de verschillende divisies en directies van UWV. Behalve kennis van 
medewerkers van UWV is ook de stem van de klant – in dit geval 

werkgever - goed te horen in de klantreis. Er is volop gebruik 
gemaakt van uitkomsten van eerdere klantonderzoeken en 
data-analyses. Ook is meegeluisterd bij Klantencontact om te horen 
waar klanten over bellen en waar zij vragen over hebben. Daarnaast 
is in de 4 weken van de kickstart een onderzoek uitgezet onder 
werkgevers via het UWV Panel (UWV kent een werkgeverspanel 
waarin ideeën, voorstellen, processen getoetst worden bij de 
werkgevers.)

Beoogd resultaat 
Door de verbeterinitiatieven een verbeterd proces hebben ingericht 
voor de werkgever met een zieke werknemer.

Stand van zaken
In 2019/2020 zullen aan de hand van de klantreis de verschillende 
verbeterinitiatieven worden doorgevoerd. Denk hierbij aan het 
aanpassen van de brief over de no-riskpolis aan werkgevers. 



Inspectie SZW
Ambitie
De Inspectie SZW is gericht op de naleving van de wet- en regel-
geving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeids-
verhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie werkt 
hierbij risicogericht. Dit houdt in dat de mogelijke toezichtslasten 
terecht komen bij bedrijven waar de kans het grootst is dat Inspectie 
ook daadwerkelijk overtredingen kan aantreffen. Naast de inschat-
ting van risico’s gebruikt zij een mix van instrumenten waaronder 
gedragsbeïnvloeding op basis van gedrags-wetenschappelijke 
inzichten om het toezicht vorm te geven. Dit met als doel om het 
voldoen aan wet -en regelgeving te vergroten. Op deze manier 
ervaart een werkgever minder last van een inspectie. 

Maatregel
De Inspectie SZW geeft op zijn website Inspectie SZW.nl en op de 
site ZelfInspectie.nl een zestal voorbeelden van zogenaamde 
zelfinspecties ten behoeve van werkgevers. Door middel van 
toegankelijke tekst en beelden wordt de werkgever in staat gesteld 
te bepalen of hij de risico’s in zijn bedrijf voldoende kent en of hij 
voldoende maatregelen heeft genomen die de wet voorschrijft. 
Zo kan hij (alsof hij een inspecteur van de Inspectie SZW was) 
vaststellen of hij voldoet aan de wetgeving die voor hem van 
toepassing is. Dat zal bij mogelijke Inspectie tot grote tijdwinst 
kunnen leiden en mogelijk aanleiding zijn dat zijn bedrijf minder 
toezichtlast zal ondervinden. 

De zelfInspecties betreffen nu al de volgende onderwerpen: 
• werken met gevaarlijke stoffen; 
• eerlijk werken;
• arbo op orde; 
• voorkom ongevallen; 
• werkdruk en ongewenst gedrag; 
• transport en logistiek. 

Voor werknemers is er de site Veiligvakmanschap.nl een viertal 
onderwerpen waar de werknemer kan testen of hij zelf voldoende 
doet om veilig te werken, te weten:
• Asbest, 
• healthy metal, 
• virtuele garage, 
• hout en machines. 
Als werknemers zich meer bewust zijn van de risico’s zal de 
veiligheid mogelijk toenemen en de kans dat er toezicht nodig is 
afnemen.

Beoogd resultaat
Werkgevers en werknemers via digitale hulpmiddelen de tools in 
handen te geven om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Stand van zaken
In uitvoering

https://www.inspectieszw.nl/
http://ZelfInspectie.nl
http://Veiligvakmanschap.nl


Uitvoeringstoets
Bij de uitvoerende instanties UWV en SVB wordt standaard bij 
voorgenomen wet –en regelgeving een uitvoeringstoets gedaan. 
Daar is specifiek aandacht voor regeldruk. Jaarlijks worden er bij 
UWV 40 toetsen gedaan en bij SVB 15. In de uitvoeringstoets is er 
specifieke aandacht voor regeldruk.



Internationaal/Europa
Op het gebied van internationale regelgeving is de ambitie om bij 
nieuwe afspraken of richtlijnen meer aandacht te hebben voor de 
consequenties voor burgers, bedrijven en organisaties. De BNC 
fiches zullen binnen SZW meer en specifiekere aandacht krijgen als 
het gaat om de regeldrukgevolgen van regelgeving vanuit de EU.



Gevaarlijke stoffencheck
Ambitie
Ziekte door gevaarlijke stoffen onder medewerkers tegengaan

Maatregel
Een mooi en actueel voorbeeld van dienstverlening als middel de 
lasten te reduceren is de ‘stoffencheck’ app van de Inspectie SZW. 
Gevaarlijke stoffen zijn de grootste ziekmaker op de werkplek. De 
app, een initiatief van de Inspectie SZW en de FNV, geeft informatie 
over het werken met bepaalde stoffen: de risico’s, of je er ziek van 
kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken.

Beoogd resultaat
Verder zal dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het vervolg 
geven aan onderzoeksresultaten en klantreizen.

Stand van zaken
Gerealiseerd 



Regelhulp/calculator 
Loonkostenvoordelen,  
lage-inkomensvoordeel en 
loonkostensubsidie 
Ambitie
Het eenvoudiger maken voor werkgevers om zelf te kunnen bepalen 
of ze recht hebben op een van de voordelen en de hoogte ervan 
indien zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
nemen.

Maatregel
Werkgevers kunnen gebruik maken van verschillende financiële 
regelingen als ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst nemen. Middels een regelhulp en calculator zal het makkelij-
ker worden voor werkgevers om te kijken welke financiële voorde-
len er zijn en wat de hoogte hiervan is. 

Beoogd resultaat
Met de regelhulp en calculator kunnen werkgevers eenvoudig 
bepalen of ze recht hebben op een van deze voordelen en de hoogte 

hiervan. Medio november 2018 worden de regelhulp en calculator 
samengevoegd. Tegelijkertijd worden extra regelingen en een 
werknemersoptie toegevoegd. Met deze optie krijgen werknemers 
een overzicht van de regelingen waar hun werkgever gebruik van 
kan maken. Werknemers kunnen dit overzicht bijvoorbeeld 
meesturen met een sollicitatie.

In 2019/2020 zal gekeken worden naar de effecten/gebruik van deze 
regelhulp. 

De regelhulp is te vinden op www.financieelcv.nl 

Stand van zaken
Gerealiseerd

http://www.financieelcv.nl


Quotum calculator
Ambitie
Het makkelijker maken voor werkgevers om te berekenen hoeveel 
banen ze moeten realiseren voor mensen uit de doelgroep 
banenafspraak om te voldoen aan het quotumpercentage.

Maatregel
De quotumregeling is onderdeel van de Wet banenafspraak en 
quotum arbeidsbeperkten. In deze wet zijn de afspraken uit het 
Sociaal Akkoord van 2013 uitgewerkt om 125.000 extra banen te 
realiseren voor mensen uit de doelgroep banenafspraak: 100.000 
banen in de sector markt en 25.000 banen in de sector overheid. 
Als werkgevers in een bepaalde sector onvoldoende banen 
realiseren kan de quotumregeling geactiveerd worden. Per 1 januari 
2018 is de quotumregeling in de sector overheid geactiveerd.

Beoogd resultaat 
Een tool voor werkgevers om te berekenen hoeveel banen ze 
moeten realiseren voor mensen uit de doelgroep banenafspraak om 
te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid. 
In 2019 zal worden gekeken naar het effect/gebruik van de tool. 

De quotumcalculator is te vinden op  
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/quotumcalculator/.

Stand van zaken
Gerealiseerd

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/quotumcalculator/


UWV verzekeringsbericht in plaats van 
werkgeversverklaring
Ambitie 
Werkgever is minder tijd kwijt aan het afgeven van 
werkgeversverklaring

Maatregel
Het UWV verzekeringsbericht in plaats zal in de van werkgevers-
verklaring worden geaccepteerd als bewijs van inkomsten. Het 
wordt daardoor eenvoudiger om een hypotheekaanvraag te doen. 
Door middel van het aanleveren van een UWV verzekeringsbericht 
kun je de werkgeversverklaring overslaan. Dit geldt niet voor alle 
hypotheekaanvragen. In 2018 is er een pilot gestart waaraan een 
aantal banken in plaats van een werkgeversverklaring ook het UWV 
verzekeringsbericht hanteren om het inkomen te bepalen (ABN 
Amro, ING Bank, Rabobank, Florius). Dit houdt in dat werkgevers 
geen/minder tijd kwijt zijn aan het afgeven van een 
werkgeversverklaring. 

Iedereen die een hypotheekaanvraag wil doen en nu in loondienst 
is kan dit bericht gebruiken. Ook iemand die de laatste twaalf 
maanden in loondienst is geweest kan gebruikmaken van het 
verzekeringsbericht. Een aanvullende eis is dat iemand niet binnen 
tien jaar met pensioen gaat. Dan dient op een andere wijze het 
inkomen te worden vastgesteld. Voldoet iemand niet aan deze 
criteria dan dient het inkomen op de ouderwetse manier vastgesteld 
te worden.

Beoogd resultaat 
Via MijnUWV in combinatie met DigiD is het mogelijk om het UWV 
verzekeringsbericht op te halen ipv de oude werkgeversverklaring. 
Door de acceptatie van het UWV verzekeringsbericht is de werkgever 
minder tijd kwijt aan het proces “afgeven van een werkgeversverkla-
ring”. Eind 2019 zal gekeken worden of deze pilot een vervolg krijgt. 

Stand van zaken
Pilot in uitvoering.



Van 0900 naar 088 nummers UWV
Ambitie
Toegankelijk en betaalbaar contact met UWV.

Maatregel
Per 16 november 2018 is o.a. de UWV telefoon Werkgevers bereik-
baar via 088-nummers. Tot nu toe waren hier 0900-telefoonnum-
mers voor. Voor de 088-telefoonnummers betalen werkgevers een 
lokaal tarief, zij zijn daardoor goedkoper uit dan het bellen naar een 
0900-nummer. Alle communicatiekanalen en middelen waarin 
UWV klanten wijst op 0900-nummers worden aangepast.

Beoogd resultaat
Minder kosten voor werkgevers en burgers in het telefonisch 
contact met UWV

Stand van zaken
Er is een overgangsperiode waarin UWV zowel via 0900- als via 
088-nummers bereikbaar is (in ieder geval tot eind 2019). 
Gedurende deze periode horen personen die het 0900-nummer 
bellen een ingesproken tekst waarin zij worden gewezen op het 
goedkopere 088-nummer. Zij kunnen zelf beslissen aan de lijn te 
blijven, of het goedkopere nummer te bellen.
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