
 

 

Datum 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Onderwerp 

U wordt opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak 

 

 

    

 

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam 

Geachte < naam_geadresseerde> 

 

Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er 125.000 banen komen voor mensen die 

door hun ziekte of handicap niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dit heet de 

banenafspraak. Wij beoordelen of iemand behoort tot de doelgroep voor deze extra banen. 

Iedereen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, nemen wij op in het 

doelgroepregister.  

 

U wordt automatisch opgenomen in het doelgroepregister 

U heeft tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering aangevraagd. Uw aanvraag 

voor deze uitkering is afgewezen. Ook heeft uw gemeente voor u nog geen Indicatie banenafspraak 

aangevraagd. Door de afwijzing behoort u misschien tot de doelgroep van de banenafspraak. Het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat mensen die in deze periode 

zijn afgewezen automatisch worden opgenomen in het doelgroepregister.  

 

Uw opname in het doelgroepregister is voorlopig 

Uw opname in het doelgroepregister is voorlopig. Op een later moment bekijken wij of u behoort 

tot de doelgroep van de banenafspraak. Er zijn dan twee mogelijkheden:  

 

 U kunt niet het minimumloon verdienen. U behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. 

Dan blijft u in het doelgroepregister.  

 U kunt wel het minimumloon verdienen. U behoort niet tot de doelgroep banenafspraak. 

Dan verwijderen wij u uit het doelgroepregister, twee jaar nadat wij hebben vastgesteld 

dat u niet tot de doelgroep behoort.  

 

Over deze beoordeling ontvangt u bericht van ons.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Als u in het doelgroepregister bent opgenomen, heeft u meer kans op werk. Het is voor werkgevers 

namelijk financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen. Voor hulp 

bij het vinden van werk, gaat u naar uw gemeente.  

Uw gemeente hoeft geen Indicatie banenafspraak meer voor u aan te vragen. 
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Een kopie voor uw gemeente  

Door de Participatiewet is uw gemeente verantwoordelijk voor uw begeleiding naar werk. Daarom 

sturen wij een kopie van deze brief aan uw gemeente.  

 

Heeft u nog vragen?  

Meer informatie over de Indicatie banenafspraak en het doelgroepregister vindt u op 

uwv.nl/arbeidsvermogen. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 

92 94 (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). 

Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  
 

 

 

 


