
Op zoek naar 
werk. Niet in het 
doelgroepregister



Niet!!! In 
het 
doelgroep 
register. 
900.000 
mensen 

WIA, WGA, WAO/WAZ

WW

Participatiewet en Niet uitkeringsgerechtigden die 
meer dan het minimum uurloon kunnen verdienen

IVA

Wajongers zonder arbeidsvermogen

Beschut werk



Van welke regelingen kun je wel gebruik maken? 

• WIA, WGA, WAO/WAZ, Financiering door UWV

Regelingen en voorzieningen SROI, lage inkomensvoordeel, loonkostenvoordeel, No-riskpolis, proefplaatsing, 
jobcoaching, vergoeding van voorzieningen/ werkplekaanpassingen

• WW, Financiering door UWV

Regelingen en voorzieningen: SROI-verplichting, Proefplaatsing. Financiering van werkplekaanpassingen.

• Participatiewet en Niet uitkeringsgerechtigden die meer dan het minimum uurloon kunnen 
verdienen, Financiering door Gemeente

Iedere gemeente moet per verordening hulp aan mensen met een arbeidsbeperking vastleggen

De gemeente mag regelingen en voorzieningen inzetten: Lage inkomensvoordeel, no riskpolis, proefplaatsing, 
jobcoach, Financiering van werkplekaanpassingen.

• IVA, Geen recht op arbeid bevorderende regelingen. Wel de vrijheid een 
beperkt bedrag bij te verdienen.

• Beschut werk. Recht op een werkplek in het kader van Beschut

• Wajong zonder geen recht op hulp bij het vinden van werk of financiering 
van voorzieningen. 

http://www.incluvisie.nl/uncategorized/sroi/


Zelf op zoek naar 
werk. De 
mogelijkheden!!!!!

De volledig inclusieve werkgever.

Er zijn werkgevers die er bewust voor kiezen om 
open te staan voor een brede doelgroep. Hou 

hun vacatures in de gaten Incluvisie houdt een 
lijst bij van deze bedrijven.

Inclumunity

Onder begeleiding maak je een mooi profiel en 
cv. Vervolgens biedt Inclumunity jou aan bij de 

werkgevers van jouw keuze

Solliciteer op reguliere vacatures. 

>Volg trainingen om effectief te 
communiceren over je beperking

>Vertel je werkgever op welke
voorzieningen en regelinen hij aanspraak
kan maken

> Weet wat jij nodig hebt en hoe je het 
kunt krijgen. 

Begin je eigen onderneming.

Met hulp van UWV of gemeente. 

Maak gebruik van de kennis van ondernemers 
met een beperking. 

>Expertise centrum Bijzonder ondernemen

> Succesvol ondernemen zonder beperkingen

> Meisjes met ambitie en een beperkingen

> AOV voor ZZP   



Meer weten:

• Meer weten?

Neem contact met ons op

Incluvisie www.incluvisie.nl

Roos Hoelen 06-20915820 

Samenbouwen aan participatie 
https://samenbouwenaanparticipatie.nl/

Support Stotteren https://www.allesoverstotteren.nl/index.php

Iederin www.iederin.nl

http://www.incluvisie.nl/
https://samenbouwenaanparticipatie.nl/
https://www.allesoverstotteren.nl/index.php
http://www.iederin.nl/

