
Voordelen vanuit de overheid voor de werkgever: 

(met een aantal voorwaarden) 

Betreft: (potentiële) werknemers met een Wajong uitkering . 

Proefplaatsing tot maximaal 2 maanden. 

� Werknemer kan 2 maanden op proef bij de werkgever aan de slag met behoud van uitkering. 

Een aanvraag daartoe moet vooraf plaatsvinden bij UWV. Het verdient aanbeveling om dit 

vooraf kort te sluiten met de Arbeidsdeskundige van het UWV. 

� Werknemer en werkgever kunnen in deze periode aftasten en werknemer kan kijken of hij 

zich voldoende vaardigheden eigen kan maken.  

� Werkgever moet een veilige werkplek bieden en voor de werknemer een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben.  

� Werkgever spreekt uit dat hij/zij de intentie heeft om werknemer na de proefplaatsing  voor 

hetzelfde aantal uren een arbeidscontract van minimaal 6 maanden aan te bieden. 

Salariëring gaat volgens Cao, maar in elk geval volgens minimumloon en Nederlands recht.   

� In het contract kan dan niet meer worden opgenomen dat de werknemer een proeftijd heeft. 

Deze heeft de werknemer al gehad.  

� In zeer uitzonderlijke gevallen is verlenging van een proefplaatsing mogelijk.  

Mobiliteitsbonus  (voorheen “Premiekorting”) 

� Via de belastingdienst wordt een korting op de premies gegeven van maximaal 7000 euro 

per jaar.  Dit bedrag  geldt  bij een fulltime dienstverband voor een heel jaar.  

� Deze premiekorting geldt voor maximaal drie jaar. 

� De premiekorting wordt toegepast op het totale bedrag aan werknemerspremies WIA, WAO 

en WW dat de werkgever in een jaar moet afdragen ( werknemers- en werkgeversdeel)  

� Bij loondispensatie geldt de helft van de Mobiliteitsbonus, nl. maximaal €  3500,= 

No Risk Polis 

� Tijdens de eerste vijf jaar van hun dienstverband hebben werknemers die onder de No Risk 

Polis vallen (Vanwege de Wia, Wao en Wajong en ook Wsw) vanaf de eerste ziektedag recht 

op ziekengeld van het UWV. De werkgever mag dit ziekengeld aftrekken van het loon dat hij 

moet doorbetalen. Op deze manier wordt de werkgever gecompenseerd voor de  loonkosten 

bij ziekte.   

� Let op: UWV betaalt maximaal 2 jaar (bijv. bij vast dienstverband), en de werkgever blijft wel 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.  

� Belangrijk is dat de ziek- en hersteldmeldingen niet alleen bij de werkgever maar ook op tijd 

bij UWV gedaan worden.  

 

 

Jobcoaching 



� Voor Wajongeren (en wanneer aan de orde ook werknemers met een WIA) die aan het werk 

gaan (ook in de proefplaatsing) kan jobcoaching aangevraagd worden. Werknemer vraagt dit 

zelf (formeel) aan. De bedoeling is dat werknemer op termijn zelfstandig , zonder coaching,  

kan blijven werken. De jobcoaching wordt betaald door UWV. De jobcoach is er ook om de 

werkgever te ondersteunen en te ontzorgen betreffende zaken rondom het dienstverband 

van de werknemer.  

Opleiding 

� Het komt voor dat de werknemer een functiegerichte scholing nodig heeft om de functie 

(blijvend) te kunnen uitvoeren. Voor de financiering daarvan kan een aanvraag ter 

beoordeling aan de arbeidsdeskundige worden voorgelegd. De toekenning daarvoor is sterk 

afhankelijk van het daardoor gegarandeerd kunnen verkrijgen van een baan ( baangarantie).  

Loondispensatie   

� Voor werknemers met een Wajong – uitkering geldt een speciale regeling: Loondispensatie. 

Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan 

uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV 

vult het loon van de Wajongere dan aan tot minstens 75% van het minimum (Jeugd) loon. De 

loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging  is mogelijk, maar uiteindelijk is 

het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.  
� Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar 
� Let op: niet voor iedereen geldt hetzelfde. Voor Wajongeren die voor 1 januari 2010 een 

Wajong hebben gekregen gelden iets andere regels. 
� Bij toekenning van loondispensatie kan maar de helft van de mobiliteitskorting worden 

teruggegeven. Dus niet maximaal € 7000 maar € 3500 

 

Voor meer informatie: Zie www.uwv.nl / werkgevers/ mijn werknemer heeft een uitkering (gehad) 

 

(Aan bovenstaande teksten kunt u geen rechten ontlenen, wetgeving is aan verandering onderhevig 

en de toekenning van voordelen gebeurt niet door ons maar door UWV. Per 1 januari 2015 wordt, 

zoals het nu lijkt, de Participatiewet ingevoerd, waarvan de precieze invulling nog onzeker is. ) 

 


