Subsidie / fondsenscan

In onderstaande tabel zijn regelingen opgenomen voor ondernemers die iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Subsidie

Doelgroep

Deadline

Premiekorting
arbeidsgehandicapte
werknemer

Specifiek voor
arbeidsgehandicapten
(inclusief Participatiewet,
Wajong, Wiw- en ID-baan,
WSW)

Bij loonaangifte

Loondispensatie

Wajong

Doorlopend

Meer)kosten aanpassingen
aan de werkplek

Werknemer met ziekte of
handicap
werknemers met een
arbeidshandicap of
ziekte (WIA-, WAO-, WAZof Wajong-uitkering of
arbeidsbeperking
verklaring UWV)
werknemers met een

No-riskpolis Ziektewet

No-riskpolis

Max. bijdrage
Doelgroep
WAO/WIA: € 7.000
per jaar gedurende
maximaal 3 jaren bij
in dienst nemen, of 1
jaar bij in dienst
houden
Doelgroep
banenafspraak
Quotumwet: €
2.000 gedurende
maximaal 3 jaren bij
in dienst nemen
Vermindering
contractueel
(minimum)loon

Link website

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting/

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragenloondispensatie.aspx

Doorlopend

Werkelijke kosten

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragenvergoeding-voorzieningen-werkgever.aspx

Op moment van
ziekte

Uitkering tijdens
ziekte

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragenfactsheet-no-riskpolis.aspx

Bij berekening

Medewerkers die in

n.v.t.

Subsidie
Werkhervattingskas

Doelgroep
arbeidshandicap of ziekte
(WIA-, WAO-, WAZ- of
Wajong-uitkering of
arbeidsbeperking
verklaring UWV)

Premiekorting oudere
werknemer

uitkeringsgerechtigde
van 56 jaar of ouder

Premiekorting jongere
werknemer

Uitkeringsgerechtigden
minimaal 18 jaar en
maximaal 26 jaar oud

Langdurig werklozen
ouder dan 55 jaar op of
na 8 juli 2009 in dienst
gekomen

Deadline
gedifferentieerde
premie

Bij loonaangifte

Bij loonaangifte

Max. bijdrage
no-riskpolis vallen
tellen niet mee voor
Werkhervattingskas
€ 7.000 per jaar
gedurende
maximaal 3 jaren bij
in dienst nemen
€ 3.500 per jaar
gedurende
maximaal 2 jaren,
mits in dienst
genomen in de
periode 1 januari
2014 tot en met 31
december 2015

Link website

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting/

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting/

Bij ziekte

Uitkering tijdens
ziekte

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragenziektewet-uitkering.aspx

Werknemers met WAO-,
WIA-, WAZ-,
Wajong, Ziektewet of
WW-uitkering

Vooraf
aanvragen

Werken met
behoud van
uitkering gedurende
maximaal 6
maanden
(werkgever betaalt
dan geen loon)

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragenproefplaatsing.aspx

Premievrijstelling marginale
arbeid

Uitkeringsgerechtigden
die kort in dienst zijn

Voor einde
dienstbetrekking
via loonaangifte

Vrijstelling van
premieplicht

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premievrijstellingmarginale-arbeid/

Subsidieregeling
praktijkleren

Scholing van werknemers
voor:
• Basisberoepsgerichte
leerweg vmbo
• Mbo Bbl
• Hbo techniek en agro
• Promovendi en

Deadline jaarlijks
15 september

Maximaal € 2.700
voor
opleidingskosten
per studiejaar/per
kwalificerende
praktijk- of
werkleerplaats

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregelingpraktijkleren

Compensatieregeling
loonkosten bij ziekte

Proefplaatsing werknemer

Subsidie

Doelgroep
technisch ontwerpers

Deadline

Scholingssubsidie oudere
werklozen

langdurig werklozen
ouder dan 50 jaar

tot 1 oktober
2016

ESF Duurzame inzetbaarheid

Werknemers

Tussen 14 en 25
november 2016

Jobcoach

Werknemer met een
langdurige ziekte of
handicap

Tijdig aanvragen

Max. bijdrage
Maximaal € 1.000
voor korte om- of
bijscholingstrajecten
Maximaal €10.000
voor advieskosten
duurzame
inzetbaarheid
medewerkers
Subsidie voor
jobcoach op
werkplek

Link website
http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragenscholingsvoucher-voor-werkzoekende-50-plusser.aspx

http://www.agentschapszw.nl/subsidies-enregelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragensubsidie-voor-interne-jobcoach.aspx

