
Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

 

Doelgroepregister 

     

–  Ontstaan Doelgroepregister 

–  Resultaten tot nu toe 

–  Wie wordt aangemeld? 

–  In? Uit? 

–  Wat? Wie? 

 

 

–  Stapsgewijs uitleg: Aanmelden, vrijwillig uitschrijven en 

werkgeversportaal. 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Sociaal akkoord banenafspraak 

• 2013: afspraak kabinet en sociale partners 

• 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking  

(t.o.v. peildatum 31-12-2012) 

• 100.000 banen in de marktsector, 25.000 banen bij de overheid 

 

Wat is een extra baan? 

• 25,5 verloonde uren per week (meer/minder uren naar rato) 

De tabel hieronder laat zien om hoeveel banen bij reguliere werkgevers het gaat (x 

1000, cumulatief) ten opzichte van het peilmoment december 2012. 
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Banenafspraak Quotumregeling 

Vrijwillige afspraak 
 
 

Wettelijke ‘stok achter de deur’ 

Op landelijk niveau 
  
 
 

Op individueel werkgeversniveau  
(> 25 medewerkers) 

Voor 1-1-2026  
100.000 in de marktsector 
25.000 bij de overheid 

Activeren quotumheffing 
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Banenafspraak versus Quotumregeling 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Wie zitten in het doelgroepregister? 

Personen met een 
WSW-indicatie 
 op 31-12-2014 

(zowel aan werk of op 
wachtlijst) 

Personen met een 
Wiw- of ID-baan 

Personen die onder de Participatiewet vallen en geen wml kunnen verdienen: 
 

Indicatie banenafspraak 
Praktijkroute 

Leerlingen 
VSO/PrO 

Wajongers met 
arbeidsvermogen 

  
 

Personen bij wie voor 
het 18e jaar of tijdens 
de studie (tot 30 jaar) 
een ziekte of gebrek is 
vastgesteld en alleen 
met een voorziening het 
wml kunnen verdienen 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Hoe kom je in het doelgroepregister (1) 

Collectieve opname per 01-01-2015 

• Wajongers met arbeidsvermogen 

• Alle WSW-geïndiceerden (tot 01-01-2015) 

• Wiw- en ID-banen 

 

Nieuwe instroom  

• Participatiewet: personen die niet in staat zijn zelfstandig WML te verdienen 

• indicatie banenafspraak of Praktijkroute    

• (Voormalige) VSO/PrO leerlingen, ongeacht uitkering of inkomen 

• Personen bij wie voor het 18e jaar of tijdens de studie (tot 30 jaar) een ziekte of 

gebrek is vastgesteld en alleen met een werkvoorziening het WML kunnen verdienen 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Hoe kom je in het doelgroepregister (2) 

 

Hoe aanvragen? 

 

Burgers 

• formulier ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’ 

• formulier ‘Aanvraag beoordeling werken met voorziening’ 

 

Gemeenten 

• formulier ‘Aanvragen indicatie of advies Participatiewet’ 

• formulier ‘Aanvraag beoordeling werken met voorziening’ 

• DKD re-integratiebericht “loonwaarde” aan Inlichtingenbureau 
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Grondslag directe uitschrijving Vrijwillige uitschrijving 

 Bereiken AOW-leeftijd 
 Overlijden   
 Beschikking Beschut Werk 

Participatiewet 
 Duurzaam geen arbeidsvermogen  
 
 

 Iedereen die een registratie in het 
Doelgroepregister heeft, kan een verzoek 
tot uitschrijving indienen.  

 UWV Gegevensdiensten beoordeelt of 
aan de voorwaarden voor uitschrijving is 
voldaan. 

 Als dat het geval is, wordt het verzoek 
gehonoreerd en wordt de burger 
uitgeschreven. 
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Ontwikkelingen 
Einde registratie doelgroepregister 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Wat wordt geregistreerd? 

Welke gegevens staan in doelgroepregister 
 

• Burgerservicenummer (BSN) 
 

• Wettelijke grondslag voor opname 

• bijvoorbeeld Wajong of WSW 
 

• Begindatum grondslag 
 

• Eerder: einddatum grondslag indien bekend, reden einde grondslag  
 

NB: Deze gegevens zijn niet voor iedereen zichtbaar. 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Wie gebruikt het doelgroepregister? 

SZW voor monitoring banenafspraak 

• Jaarlijkse landelijke monitor  
 

UWV voor trendrapportage en factsheet 

• Elk kwartaal op verzoek Werkkamer 
 

Burger 

• Sta ik erin? 
 

Werkgever 

• Staat mijn medewerker of sollicitant erin? 
 

UWV- en gemeentemedewerker 

• Staat een burger geregistreerd? 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Hoe raadplegen? 

 

Burger 

• Inloggen op mijnuwv.nl 

• Ja/Nee  

 

Werkgever 

• Inloggen op het werkgeversportaal UWV 

• Ja/Nee  

 

UWV- en gemeentemedewerker 

• Inloggen op Suwinet 

• Begin meetellen Wet banenafspraak en quotumheffing  

• Grondslag voor opname  
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

 
Vragen???? 
 
 
 
 
Contact: 
 
Janneke Janssen – Jobhunter Banenafspraak WSP 
 
T: 06 2161 6856 
 
M: janneke.janssen@uwv.nl 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Mijn UWV of Mijn Overheid (1) 

Stap 1 
 

Inloggen  
met DigiD 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Mijn UWV (2) 

Stap 2 
 
Kies ‘Persoonlijke gegevens’ 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Mijn UWV (3) 

Stap 3 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Mijn UWV (4) 

Resultaat stap 4 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Vrijwillige uitschrijving (I) 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Vrijwillige uitschrijving (II) 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal (1) 

Stap 1 
 
Inloggen 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal (2) 

Stap 2 
 
Bedrijf selecteren 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Het hoofdscherm toont 
de gebruiker alleen die 
blokken waartoe hij 
gemachtigd is. 
- De beheerder bij de 

werkgever kan 
machtigingen wijzigen. 

- De positie van de 
blokken kan variëren 
door de hoeveelheid 
functies waartoe de 
gebruiker gemachtigd 
is 

Werkgeversportaal (3) 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal (4) 

Stap 4 
  
Klik bij ‘Doelgroepregister’ 
op: 
  
Loonheffingennummer 
voor het hele 
personeelsbestand in één 
keer. 

 
Burgerservicenummer 
voor een sollicitant of 
uitzendkracht. 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal LH (5) 

Stap 5 

Kies peiljaar 

 

Maak een keuze uit 

• Alle loonheffingennummers  

• Loonheffingennummer 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal LH (6) 

Resultaat stap 5 

• <50 BSN’s:  
het resultaat wordt in een tabel 
getoond. 

 
• Boven de tabel staat een link 

‘Download als CSV’.  
Een CSV-bestand kan in Excel 
geopend en weergegeven 
worden. 

 
• >50 BSN’s?  

Dan wordt geen tabel getoond, 
maar een knop ‘Download als 
CSV’ om het volledige overzicht 
te downloaden.  
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal BSN (7) 

Stap 1 
 
BSN van  
sollicitant of 
werknemer invullen 

 
Klik op ‘Opvragen’ 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal BSN (7) 

Resultaat Ja 
 
 
Persoon telt mee voor 
de banenafspraak en/of 
quotumheffing. 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Werkgeversportaal BSN (8) 

Resultaat Nee 
 
Deze persoon telt niet 
of niet meer mee voor 
de banenafspraak en/of 
quotumheffing. 
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