
 
 

 

Voorzieningen voor personen die in loondienst werken of 

gaan werken 

 
Voorzieningen voor personen met structurele functionele beperkingen die op loondienst 

gerichte activiteiten verrichten 

 

Op grond van de Wet WIA bestaat de mogelijkheid dat personen die (nog) geen arbeid in 

dienstbetrekking verrichten voor voorzieningen in aanmerking komen. Het maakt niet uit of deze 

personen afkomstig zijn uit de populatie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of uit de 

populatie die onder de verantwoordelijkheid van UWV valt. Ook is niet van belang of deze personen 

een uitkering van UWV, een andere uitkering of helemaal geen uitkering hebben.  

 

De aanvrager hoeft slechts aan twee voorwaarden te voldoen: 

Er moet sprake zijn van structurele functionele beperkingen die de voorziening noodzakelijk 

maken. Dit betekent dat de uitvoerder moet beoordelen of de aanvrager vanwege zijn beperkingen 

de voorziening echt nodig heeft om zijn arbeid/ de gezochte arbeid te kunnen verrichten. 

De aanvrager moet al in loondienst werken of naar verwachting op korte termijn in loondienst 

gaan werken. Onder “gaan werken” moeten we verstaan: het deelnemen aan een traject of een 

IRO, maar ook het werken op een proefplaats, het volgen van een op arbeid gerichte scholing of 

het op eigen gelegenheid solliciteren naar betaalde arbeid. Als een werkzoekende hiervoor 

voorzieningen nodig heeft, kan hij hiervoor de benodigde voorzieningen krijgen. In de praktijk 

zullen we met kostbare voorzieningen moeten wachten totdat vaststaat in welke werksituatie de 

aanvrager wordt geplaatst. Maar relatief goedkope voorzieningen en periodieke vergoedingen zoals 

taxikosten of kosten van een doventolk kunnen we aan de werkzoekende vergoeden. 

 

  

Categorieën van voorzieningen voor werknemers en werkzoekenden 

 

De Wet WIA Art. 35 lid 2 noemt de volgende vier categorieën van voorzieningen:  

Intermediaire activiteiten 

Meeneembare voorzieningen 

Vervoersvoorzieningen 

Persoonlijke ondersteuning (jobcoach); deze is alleen bestemd voor personen die in loondienst of 

in een proefplaats werken. 

 

 

Situaties waarin de werknemersvoorzieningen niet kunnen worden verstrekt 

 

Personen die in WSW-verband werken of in een dienstverband in de zin van de WSW art. 7 werken, 

zijn uitgesloten van voorzieningen. We kunnen wel voorzieningen toekennen aan personen die zijn 

geïndiceerd voor WSW-arbeid. Zo lang de WSW-geïndiceerde niet in WSW-arbeid werkt, bestaat de 

mogelijkheid dat hij in reguliere arbeid wordt geplaatst. 

  

Sociale activering of vrijwilligerswerk zijn geen activiteiten die gericht zijn op het verrichten van 

arbeid in dienstbetrekking.  


