
 

 

Voordelige regelingen voor werkgevers  
Informatieblad 
 
U kunt als werkgever gebruik maken van verschillende regelingen om iemand met een 
beperking in dienst te nemen of in dienst te houden. In dit overzicht leest u wat er is geregeld 
en waar u de regeling kunt aanvragen.  
 
No-riskpolis /Ziektewetuitkering 
Normaal gesproken moet u als werkgever twee jaar het loon doorbetalen bij ziekte. Maar bij 
mensen met een beperking kan UWV de loondoorbetaling overnemen of restitueren tijdens de 
eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt als uw werknemer: 
- een WAO-, WAZ- of WGA-uitkering heeft  
- een Wajong uitkering heeft of heeft gehad 
- een verklaring van een arbeidshandicap heeft,  
- een WSW-indicatie heeft 
- vanuit een Ziektewetuitkering (bij WW) bij u begonnen is en geboren is voor 1 juli 1954 
- bij de vorige werkgever minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard (in een aantal gevallen)  
- door zijn/haar beperking problemen met onderwijs heeft (gehad), binnen 5 jaar na dat onderwijs. 
U  hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. Deze geldt automatisch vanaf de indiensttreding van uw  
werknemer. Wel  moet u uw werknemer uiterlijk de vierde ziektedag ziekmelden bij UWV. 
 
Aanpassingen op de werkplek 
Als u de werkplek van uw werknemer moet aanpassen, kunnen de extra kosten van deze 
aanpassingen worden betaald door UWV. Uw werknemer moet minimaal 6 maanden in dienst zijn. 
Meer informatie kunt u krijgen via UWV Werkgeverszaken: 0900-9295. U kunt het aanvraagformulier 
voor meerkosten downloaden via www.uwv.nl. 
 
Bij een aanpassing moet u bijvoorbeeld denken aan een rolstoellift. Het gaat met name om 
aanpassingen die u als werkgever moet maken om bijvoorbeeld de werkplek toegankelijk te maken. 
De aanpassing kan door een werknemer niet naar een andere werkgever worden meegenomen. Als 
de werknemer een aanpassing nodig heeft die hij ook bij een andere werkgever zou kunnen 
gebruiken, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, dan moet hij/zij deze zelf aanvragen bij het 
UWV.  
 
Loonkostensubsidie 
Als u iemand met een WGA-, WAO, WAZ- of Wajong-uitkering die jonger is dan 50 jaar aanneemt 
dan kunt u als werkgever recht hebben op loonkostensubsidie. Deze regeling geldt ook als u iemand 
aanneemt die langer dan 1 jaar een WW-uitkering heeft.* U krijgt dan maximaal 1 jaar lang 50% van 
het minimumloon betaald als uw werknemer fulltime gaat werken. Werkt deze minder uren, dan 
krijgt u een lager bedrag naar rato.  
 
Om hier voor in aanmerking te komen moet u de werknemer een jaar in dienst nemen. En u heeft 
het voornemen hem/haar in ieder geval nog 6 maanden in dienst te houden. En uw werknemer 
heeft de afgelopen 6 maanden niet op proef bij u gewerkt.  
U moet de aanvraag doen bij UWV binnen 3 maanden nadat u het arbeidscontract heeft afgesloten. 
Het aanvraagformulier kunt u vinden via www.uwv.nl.  
 
De loonkostensubsidie kan samengaan met de premiekorting. UWV kan u daar verder over 
informeren. Werkgeverstelefoon: 0900-9295. Of www.uwv.nl/werkgevers. 
 
* Als uw werknemer in het onderwijs werkte geldt deze regeling niet voor u. Voor hulp kunt u aankloppen bij 
de (ex-)werkgever van uw werknemer. 

 
Premiekorting voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Als u iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV aanneemt, heeft u recht op  
premiekorting of -vrijstelling op de WW-, WIA/WAO-premies. Als u iemand met een Wajonguitkering 
aanneemt is de premiekorting hoger. Premiekortingen kunnen door u worden aangevraagd bij de 
belastingdienst via de loonaangifte. Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingdienst. 



 

 

 
Boven de 50 jaar 
Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar kan er recht bestaan op een extra premiekorting. Om 
premiekorting te krijgen, heeft uw werknemer een doelgroepverklaring nodig. In deze verklaring 
staat dat uw werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Dat kan 
een uitkering WW, WAO, WAZ, WIA, WWB, IOAW, IOAZ, WIK of Wajong zijn. De verklaring kan uw 
werknemer krijgen bij de instantie waarvan hij de uitkering ontving. De korting kan oplopen tot € 
6500,- per jaar, voor maximaal 3 jaar.  
 
Deze regeling kan samengaan met loonkostensubsidie. UWV kan u daar verder over informeren. 
Werkgeverstelefoon: 0900-9295. Of www.uwv.nl/werkgevers. Of met de belastingdienst, via 
www.belastingdienst.nl, telefoon 0800 - 0543 . 
 
Proefplaatsing 
U kunt een werknemer in dienst nemen met behoud van uitkering. U hoeft dan 3 maanden lang 
zijn/haar loon niet te betalen. U kunt geen gebruik van maken van een proefplaatsing als deze 
werknemer in de afgelopen 6 maanden al bij u heeft gewerkt. Andere voorwaarden zijn, dat u een 
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor de werknemer afsluit en dat u de intentie heeft 
de werknemer na de proefplaatsing minimaal een half jaar in dienst te nemen. 
Uw werknemer kan samen met u het formulier ‘Melding UWV Proefplaatsing’ invullen en opsturen 
naar UWV. Het formulier is ook te downloaden via www.uwv.nl.  
 
Regelingen voor jongeren 
Als u een jongere wilt aannemen kunt u gebruik maken van verschillende regelingen en subsidies. 
Zoals bijvoorbeeld vergoedingen voor leer-werkstages. Deze regelingen en subsidies verschillen per 
regio. U kunt het UWV-Werkplein in uw regio vragen wat er voor u mogelijk is.         
                                                                      
Loondispensatie 
Loondispensatie betekent dat u minder loon mag betalen. Dit mag alleen als u een iemand 
aanneemt die een Wajong-uitkering heeft. Of iemand die jonger is dan 18 jaar en een ziekte of een 
handicap heeft, en minder presteert dan een 'gezonde' collega die hetzelfde werk doet.  

U heeft voor loondispensatie toestemming van UWV nodig. U bent verplicht te vertellen aan uw 
werknemer dat u hem/haar minder loon wilt betalen. U mag het lagere loon pas betalen als de 
werknemer hiermee instemt. U kunt de loondispensatie aanvragen bij UWV via het formulier 
Aanvraag Loondispensatie. 

Meer informatie?  
Wij hebben in dit informatieblad zo volledig mogelijk proberen te zijn, maar door de hoeveelheid 
regelingen is dat niet altijd mogelijk. Het is soms mogelijk om diverse regelingen te combineren. 
UWV kan voor u nagaan welke regelingen samen kunnen gaan.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Bezoek dan onze website www.vraagwelder.nl. 
Via de website of via ons forum kunt u uw vraag voorleggen. Het forum vindt u via 
www.welderforum.nl.   
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