
Wat is een Indicatie banenafspraak?  
Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die u krijgt als u door een ziekte of 
handicap niet het minimumloon kunt verdienen. U kunt deze krijgen als de gemeente 
u naar werk begeleidt of heeft begeleid. Of als u het voortgezet speciaal onderwijs 
(vso), praktijkonderwijs (pro) of de entree-opleiding in het mbo volgt of volgde. 

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen 
met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen 
realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 
25.000 mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak heet de banenafspraak. 
Heeft u een Indicatie banenafspraak? Dan valt u onder de doelgroep van de 
banenafspraak. Wij nemen u dan op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans 
op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het 
doelgroepregister in dienst te nemen of te houden. Heeft u ondersteuning nodig bij 
het vinden of houden van werk? Neem dan contact op met uw gemeente.. 

 
Voordelen Indicatie banenafspraak 

 
Voor werkgevers zijn er regelingen om mensen met een Indicatie banenafspraak in 
dienst te nemen of te houden. Het is goed dat ook u weet wat er mogelijk is. Want 
misschien levert dit uw werkgever én u voordeel op. Bekijk wat er mogelijk is: 
Vergoeding aanpassing werkplek 
Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen voor aanpassingen op de werkplek van 
een werknemer. Voorbeelden: 

• Een traplift; 
• Deuren die vanzelf opengaan; 
• Een aangepaste bureaustoel; 
• Een brailleregel voor blinde of slechtziende werknemers. 

 
Jobcoach 
Een jobcoach is een persoonlijke begeleider van een werknemer met een ziekte of 
handicap. Hij helpt u als u nieuw werk heeft en begeleidt u op de werkvloer. Er zijn 3 
verschillende jobcoaches: 

• een externe (ingehuurde) jobcoach; 
• een interne jobcoach van de werkgever; 
• een jobcoach bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 

 
Loonkostenvoordeel 
Het loonkostenvoordeel is een vergoeding van maximaal 70% van het wettelijk 
minimumloon. 
 
No-riskpolis 
Met een no-riskpolis ontvangt de werkgever van UWV een vergoeding voor de 
loonkosten van de zieke werknemer. 
 
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-
aanvraag/detail/wat-is-een-indicatie-banenafspraak/voordelen-indicatie-banenafspraak	


