Invulinstructie Praktijkroute voor gemeenten
Deze instructie is bedoeld om gemeenten te helpen bij het invullen van het reintegratiebericht. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Inlichtingenbureau
via telefoonnummer 0800-2221122 of via de mail: servicedesk@inlichtingenbureau.nl.
Vanaf 1 januari 2017 is de Praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister
opengesteld. Onder de Praktijkroute wordt het volgende verstaan: bij mensen met een
arbeidsbeperking wordt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek
vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij voltijdse arbeid
minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze mensen zonder
beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister voor de
banenafspraak.
De gegevensuitwisseling voor de praktijkroute tussen gemeenten en UWV verloopt via
het DKD re- integratiebericht van gemeenten. Het Inlichtingenbureau,
informatieknooppunt voor gemeenten, is de beheerder van het bericht en stuurt het
bericht van de gemeente door naar het UWV. Alle gemeenten in Nederland hebben een
DKD uitwisseling met het Inlichtingenbureau.
Met de invoering van de Praktijkroute is het nog belangrijker geworden om het Reintegratiebericht goed te vullen.
Voor de Praktijkroute is het van belang dat alle onderstaande velden (correct) gevuld worden.
Veld

Toelichting

Code loonwaarde onder
WML

Vul 10 in als via een gevalideerde loonwaardemeting op de werkplek is
vastgesteld dat de loonwaarde van deze persoon bij voltijdse arbeid
minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt.

Datum aanvang reintegratie inzet

Vul hier de datum in van de eerste dag waarop de re-integratie inzet is
gestart. Voor de Praktijkroute is dit de datum waarop de loonwaarde is
vastgesteld zoals genoemd in de brief waarin de gemeente de
werkgever informeert over het vastgestelde percentage van de
loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie. Voor de personen
met een verminderde loonwaarde die al opgenomen waren in het
doelgroepregister is het niet van belang om hier de datum van de
beschikking loonwaardemeting te vullen. Hierbij is de start van de reintegratieactiviteit voldoende.

Percentage loonwaarde
t.o.v. WML

Het percentage dat via de gevalideerde loonwaardemeting op de
werkplek is vastgesteld.

NB. Dit document is een aanvulling op de “Richtlijnen gemeenten – selecties voor aanlevering DKD”. Dit document is ook op
onze website te vinden.

