
Wat is een no-risk polis? 
Als u iemand in dienst heeft die valt onder de banenafspraak, krijgt u  
bij ziekte een tegemoetkoming voor het doorbetaalde loon, ongeacht  
de ziekteoorzaak. U kunt dan een beroep doen op de no-riskpolis. Dit is dus 
een extra reden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Wat is een 
no-riskpolis?
De no-riskpolis is een tegemoetkoming van het door-
betaalde loon bij ziekte. Als uw werknemer na twee 
jaar ziekte een nieuwe arbeidsongeschiktheidsuit kering 
krijgt, hoeft u geen hogere WIA-premie te betalen.

No-riskpolis 
aanvragen?
Deze regeling geldt voor mensen die onder de 
banenafspraak vallen. Hun gegevens staan in het 
doelgroepenregister. U kunt bij UWV opvragen of  
een kandidaat of werknemer in dit register staat. 
Het gaat om mensen met een:

•  Wajong-uitkering

•  indicatie banenafspraak

•  WSW-indicatie

•  WIW-baan

•  ID-baan

Wilt u precies weten hoe en wanneer u gebruik kunt 
maken van de no-riskpolis? Neemt dan contact op 
met de accountmanager in uw gemeente of met 
FactorWerk.

Hoe werkt het?
Als uw werknemer ziek wordt, vraagt u een ziektewet- 
uitkering aan. Dit kan voor elke ziekteperiode van de 
werknemer die onder de banenafspraak valt, ongeacht 
de oorzaak van de ziekte. Dit kan gevolgen hebben 
voor (de hoogte van) de loonkostensubsidie. Van UWV 
ontvangt u de tegemoetkoming in de ziektekosten 
voor maximaal twee jaar aaneensluitend.
Zodra u het herstel van uw werknemer doorgeeft aan 
UWV, stopt de tegemoetkoming. Dan is de eventuele 
loonkostensubsidie weer van toepassing. Tijdens een 
ziekteperiode blijft u verantwoordelijk voor de 
re-integratie van uw werknemer. Voor de groepen die 
ingeschreven staan in het landelijk doelgroepregister 
met de indicatie ‘Banenafspraak’ geldt de permanente 
no-riskpolis.

U voordeel
minder

financieel
risico



FactorWerk – en de kracht van sociaal ondernemen – is een initiatief van het regionaal werkbedrijf 
in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

www.factorwerk.org

Uw voordeel
U loopt minder financieel risico bij ziekte van uw 
werknemer.

Meer weten?
De voorwaarden voor het inzetten van de no-riskpolis 
kunnen variëren per gemeente. Neem daarom contact 
op met de accountmanager in uw gemeente voor de 
mogelijkheden binnen uw bedrijf.

http://www.factorwerk.nl
http://factorwerk.nl/contact



