
 

 

Voordelige regelingen voor werknemers 
Informatieblad 
 
Uw werkgever en u kunnen gebruik maken van een aantal regelingen om werken gemakkelijker 
te maken. Enkele daarvan zijn speciaal bedoeld voor u. Hieronder leest u welke dit zijn en hoe 
u ze kunt aanvragen. 
 
Hulpmiddelen (worden ook wel meeneembare voorzieningen genoemd) 
Voorbeelden van hulpmiddelen die u kunt aanvragen: 

• aangepast bureau 
• aangepaste werkmeubelen 
• orthopedische schoenen 
• voorzieningen die u helpen bij lezen en schrijven 
• meerkosten gehoorvoorzieningen  
 

Voorzieningen die minder kosten dan € 120,- (normbedrag 2010) krijgt u niet vergoed. Maar heeft u 
meerdere voorzieningen nodig en kosten alle voorzieningen samen per jaar meer dan € 120,-? Dan 
kunt u wel een vergoeding krijgen van UWV. Bij gehoorvoorzieningen moet u de  vergoeding  eerst 
bij de zorgverzekeraar aanvragen. UWV kan de meerkosten vergoeden als de gehoorvoorziening voor 
uw werk noodzakelijk is.  

U kunt de hulpmiddelen aanvragen bij UWV met het formulier “ aanvraag voorzieningen”. Bel met 
UWV via 0900-9294 of bezoek de website www.uwv.nl.  

Niet meeneembare aanpassingen op de werkplek (ook wel niet-meeneembare voorzieningen 
genoemd) 
Het gaat hier om aanpassingen/voorzieningen die u niet kunt meenemen naar een andere werkgever, 
zoals een rolstoellift of een aangepast toilet. Niet uzelf, maar uw werkgever moet dergelijke 
aanpassingen of voorzieningen aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet uw 
werkgever u een dienstverband van minimaal een half jaar aanbieden.  
 
Vervoersvoorzieningen 
Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van vervoersvoorzieningen. UWV bepaalt 
welke mogelijkheid het beste bij uw situatie past. 
 

• U kunt een vergoeding krijgen voor benodigde aanpassingen aan de fiets of auto of 
ander vervoersmiddel.  

• Als het nodig is, kan UWV u ook een auto in bruikleen geven. Hiervoor geldt wel een 
inkomensgrens. Op het aanvraagformulier “vergoeding vervoer” kunt u lezen hoe u zelf 
kunt uitrekenen of u hiervoor in aanmerking kunt komen.  

• U kunt een kilometervergoeding krijgen of een vergoeding voor taxivervoer. Deze 
vervoersvergoeding geldt alleen voor woon-werkverkeer maar kan wel worden 
uitgebreid met privé-kilometers.  

Meer informatie over vervoersvoorzieningen is te vinden in de UWV-brochure: “Ondersteuning bij 
(het zoeken naar) werk”. 

De vervoersvoorzieningen zijn aan te vragen bij UWV met het formulier “vergoeding vervoer. Bel 
met UWV via 0900-9294 of bezoek de website www.uwv.nl.  

Begeleiding op de (nieuwe) werkplek 
Heeft u door uw beperking begeleiding nodig op uw nieuwe werkplek? Dan is het mogelijk om een 
jobcoach in te schakelen. Deze kan u helpen met een begeleidings – en/of inwerkprogramma. De 
vergoeding die u krijgt, is afhankelijk van het soort hulp dat u krijgt. Een jobcoach kunt u bij UWV 
aanvragen met het formulier  “aanvraag jobcoach”. Of bel UWV: 0900-9294. 
 
 



 

 

 
Proefplaatsing 
Uw werkgever mag u 3 maanden lang op proef in dienst nemen. Hij hoeft u dan geen loon te 
betalen.  Uw uitkering loopt gewoon door. De werkgever moet vooraf wel zeggen dat hij u in 
principe in dienst wil nemen als u geschikt bent voor de baan. De proefplaatsing geldt voor mensen 
met eenWAO, WAZ-, WIA-, Ziektewet- of Wajong-uitkering. Als u langer dan een half jaar een WW-
uitkering hebt, kunt u ook gebruik maken van deze regeling. 
U kunt een proefplaatsing aanvragen met het formulier “melding UWV proefplaatsing”. Of bel UWV: 
0900-9294. 
  
Loonsuppletie 
Als u weer aan het werk gaat, kan het zijn dat u minder gaat verdienen dan u volgens UWV 
theoretisch nog kunt verdienen. U kunt dan via UWV recht hebben op loonsuppletie. Dat is een 
regeling die u tijdelijk aan dat lagere inkomen laat wennen. U krijgt een aanvulling die in stappen 
van een jaar wordt afgebouwd. Voorwaarde is dat u een baan heeft gevonden van tenminste 6 
maanden. Deze regeling geldt voor mensen die 

- een WAO- of WAZ-uitkering hebben 
- een Wajong-uitkering hebben die vóór 1 januari 2010 is aangevraagd (oud) 
- 17 jaar zijn en een ziekte of handicap hebben. 

 
Dus deze regeling geldt niet als u een WIA-uitkering, nieuwe Wajong-uitkering of  een 
Ziektewetuitkering ontvangt.  
De regeling geldt ook als u een eigen bedrijf begint en minder inkomsten krijgt dan wat u volgens 
het UWV theoretisch zou kunnen verdienen. 
 
U vraagt deze regeling aan met het formulier: “aanvraag inkomens-/loonsuppletie”. Of bel UWV: 
0900-9294. 
 
Meer subsidies 
Uw werkgever kan gebruik maken van meer subsidies: zoals de no-riskpolis, niet meeneembare 
aanpassingen op de werkplek, loonkostensubsidie premiekorting en loondispensatie. Hiervoor 
hebben we een apart informatieblad gemaakt. Dit informatieblad heet `Regelingen voor 
werkgevers’.  
 
Participatieplaats of werkstage 
Participatieplaatsen of werkstages hebben tot doel in-, door- en uitstroom van 
bijstandsgerechtigden te bevorderen. Het gaat om tijdelijk  zinvol werk in bijvoorbeeld buurten, 
wijken, zorg- en verpleeghuizen. De duur van een participatiebaan is twee jaar, maar kan twee 
keer met een jaar worden verlengd tot maximaal vier jaar. Verlenging gebeurt alleen wanneer u na 
twee jaar niet klaar bent voor een volgende stap naar de arbeidsmarkt. Meer informatie kunt u 
krijgen via de gemeentelijke sociale dienst.  
 
Subsidie van de gemeente 
Soms heeft een gemeente subsidies voor u of uw werkgever. In sommige gemeenten krijgt u 
bijvoorbeeld een premie als u uit de bijstand gaat. Per gemeente is dat verschillend. Vraag bij uw 
gemeente wat er voor u geregeld is. U kunt ook de onafhankelijke arbeidsadviseur 
(www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl) raadplegen.  
 
Meer informatie ? 
Voor verdere vragen kunt u terecht op www.vraagwelder.nl. Via de website of via ons forum kunt u 
uw eigen vraag voorleggen. Het forum vindt u via www.welderforum.nl. 
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