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Inleiding
Sinds 1 januari 2015 komen werkgevers in aanmerking voor loonkostensubsidie als zij een
werknemer in dienst nemen die niet in staat is om op eigen kracht het Wettelijk Minimumloon
(WML) te verdienen. Dit is de zogenoemde Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet1. Hierin
wordt een uniforme no-riskpolis via Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
geregeld voor burgers die tot de banenafspraak2 behoren.
Dit betekent dat u als gemeente tevens verantwoordelijk voor de re-integratie van vangnetters in
de ziektewet en werkzoekenden binnen de doelgroep Participatiewet ondersteunt bij hun reintegratie naar werk.
UWV draagt hiermee de re-integratie officieel over aan gemeenten en informeert u via het
Inlichtingenbureau als een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat. Dit
betekent dat u van het Inlichtingenbureau nieuwe rapportages ontvangt. Deze rapportages
bevatten BSN’s van burgers die, op het gebied van re-integratie vanuit de ziektewet, onder de
verantwoordelijkheid van uw gemeente vallen.

1. Werking product
Per 1 januari 2017 stuurt UWV via Stichting Inlichtingenbureau meldingen naar gemeenten als
een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat. Door middel van het Digitaal
Klantdossier3 (DKD) vraagt het Inlichtingenbureau gegevens op van cliënten die met LKS aan het
werk zijn. Een gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie als deze werknemer bij afloop
van een dienstverband ziek is en voor hem in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie is
verstrekt.
De (ex-)werknemer ontvangt van UWV een brief dat hij vanaf de uitdiensttreding zijn Ziektewetuitkering rechtstreeks van UWV krijgt. Daarin staat tevens vermeld dat de woongemeente de reintegratie op zich neemt en ondersteunt in de begeleiding naar werk.
Afnemer
Selectie
Klantgroep

Leveringsmomenten
Output formaten
Informatiesysteem IB

Gemeentelijke Sociale Dienst
BSN gemeentelijke populatie van de Participatiewet die tot de
doelgroep van de banenafspraak met werkgevers behoort
Gemeentelijke cliënten die aan het werk zijn met
Loonkostensubsidie. Dit zijn mensen met arbeidsvermogen,
die - met ondersteuning- (gedeeltelijk) inzetbaar zijn bij
reguliere werkgevers en minder dan het minimumloon
verdienen.
Op het moment dat er een rapportage voor u klaar staat
.CSV overzicht
IBis

1

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk
mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.
2
Een cliënt krijgt een Indicatie banenafspraak krijgen, als hij of zij door een ziekte of handicap niet het minimumloon kan verdienen. Bij
een indicatie banenafspraak, wordt een cliënt opgenomen in het doelgroepregister.
3 Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen
informatie gedeeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten.
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Gegevensbron
Uitwisselingsmomenten met
gegevensbron
Actualiteit van gegevens

UWV
Dagelijks
UWV heeft zes weken de tijd om een ziekmelding te
beoordelen. Dat kan in uitzonderlijke gevallen eenmalig met
nog eens vier weken worden verlengd. In de regel zal de
beoordeling sneller verlopen.

1.1 Ophalen bestanden
U landt na het inloggen op het portaal werk & inkomen via www.inlichtingenbureau.nl op uw
dashboard, uw overzichtspagina met betrekking tot alle producten die u afneemt. Kies uit de
rechterkolom het product ‘LKS re-integratie’

Afbeelding 3: Dashboard

Stichting Inlichtingenbureau levert rapportages aan in .CSV formaat. Onder het tabblad ‘Ophalen’
zet Stichting Inlichtingenbureau dagelijks uw rapportages klaar om op te halen. U kunt de
bestanden downloaden door op de groene pijl te klikken.
Er zal een notificatie uitgaan als er een CSV rapport klaar staat met een (of meer) signaal en/-of
berichten. U ontvangt van ons een mail als een rapportage voor u klaar staat. Deze mail heeft als
titel, ‘er staat een ‘Re-integratie_signaalrapport’ voor u klaar’.
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Afbeelding 4: Ophalen bestanden LKS re-integratie

1.2 Inhoud CSV. Bestand
Nadat u bent ingelogd kunt u het bestand ophalen. Klik daarvoor op ‘LKS re-integratie’ rechts in
de menubalk. U ziet nu de bestanden die voor u klaar staan. Via de groene pijl kunt u het bestand
downloaden.
Kolomnaam
BSN
Datum einde uitkeringsverhouding

Betekenis
Burgerservicenummer van de persoon waar het signaal
bij hoort
Datum waarop de uitkeringsverhouding is beëindigd

Datum einde arbeidsverhouding
Datum eerste AO-dag

Datum waarop de arbeidsverhouding is beëindigd
Datum van de eerste arbeidsongeschiktheid dag

2. Meer informatie over loonkostensubsidie
Op de onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over LKS.




Samenwerking tussen UWV en gemeenten
Werken met Loonkostensubsidie
Cliënten met een beperking (Participatiewet, informatie voor gemeenten)

3. Hulp nodig?
Heeft u als gebruiker vragen en-/of opmerkingen over ons nieuwe portaal en informatiesysteem
of mist u informatie in deze instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via
servicedesk@inlichtingenbureau.nl of 0800 222 11 22

Let op! De arbeidsdeskundige bepaalt samen met de verzekeringsarts het recht op
Loonkostensubsidie. Heeft u inhoudelijke vagen? Raadpleeg binnen uw arbeidsmarktregio
de arbeidsdeskundige van UWV.
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