De indicatie banenafspraak
van UWV
Een burger valt onder de Participatiewet en u
vraagt zich af of hij behoort tot de doelgroep
van de banenafspraak. Komt hij in aanmerking
voor een indicatie?

UWV deelt zijn kennis en ervaring graag met gemeenten,
bijvoorbeeld in de vorm van een indicatie banenafspraak.
Mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan
de slag. Als zij meer kansen krijgen, en bij een reguliere
werkgever aan de slag gaan, ontstaat er een meer
inclusieve arbeidsmarkt. Daarom realiseren werkgevers
extra banen voor mensen die door een ziekte of handicap
niet het minimumloon kunnen verdienen.
De burger met een indicatie banenafspraak komt in
aanmerking voor deze banen. Met een indicatie van UWV
komt hij in het doelgroepregister. Als hij aan het werk
gaat, geldt een no-riskpolis bij ziekte, en heeft de
werkgever recht op een loonkostenvoordeel.

Wat onderzoekt UWV?
UWV onderzoekt of de burger met een ziekte of handicap
het wettelijk minimumloon kan verdienen. Dit doet UWV
met behulp van drempelfuncties. Een drempelfunctie is
een lichte functie die ook iemand met beperkingen uit
kan voeren. Wie niet in staat is om een drempelfunctie
uit te voeren, ook niet met een werkvoorziening, krijgt de
indicatie banenafspraak.
Wie een jobcoach nodig heeft om een drempelfunctie
te kunnen uitvoeren, komt wel in aanmerking voor de
banenafspraak. Dat geldt ook voor iemand die
loonkostensubsidie krijgt omdat zijn loonwaarde onder
het wettelijk minimumloon ligt. Deze laatste groep komt
zonder beoordeling in het register (praktijkroute).

Voor wie is het advies bedoeld?
U vraagt de indicatie banenafspraak aan voor de burger
die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet. Dit
kan ook een niet-uitkeringsgerechtigde zijn. Deze burgers
kunnen ook zelf een beoordeling aanvragen bij UWV.

Hoe kunt u het advies aanvragen?
U vraagt de dienst aan met het formulier ‘Aanvraag
indicatie of advies’ op www.uwv.nl. Het ingevulde formulier
en de eventuele bijlagen stuurt u naar de centrale postbus
van UWV Dienstverlening aan gemeenten.
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Wat kost deze dienst?
De indicatie banenafspraak is een wettelijke dienst
gefinancierd door de Rijksoverheid. Er zijn voor uw
gemeente geen kosten aan verbonden.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over deze en andere diensten van
UWV kunt u contact op nemen met de contactpersoon in
uw arbeidsmarktregio.

