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Wilt u meer weten?
Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat 
er in uw situatie geldt? Kijk dan op uwv.nl. Heeft u daarna nog 
vragen? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers 0900 - 92 94. 
(Kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). 

Hulpmiddelen en vergoedingen  
als u een ziekte of handicap heeft 

Ondersteuning bij 
(het zoeken naar) werk



Werken aan perspectief
Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.
UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken
niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. 
Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ,
WAZO en Ziektewet.
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Wanneer kunt u ondersteuning 
aanvragen?

U kunt ondersteuning aanvragen als u door uw ziekte of handicap moeite 
heeft om uw werk te doen. Of om een baan te vinden. 

U kunt ondersteuning aanvragen bij UWV als: 
• uw ziekte of handicap naar verwachting langer dan een jaar gaat duren; 
•  de ondersteuning nodig is voor uw werk. Andere ondersteuning kunt u 

misschien via uw gemeente of uw zorgverzekeraar vergoed krijgen; 
•  de ondersteuning meer kost dan ¤ 128 (normbedrag 2013). Lagere bedragen 

vergoeden wij niet. Als u in één keer om een aantal kleine bedragen vraagt 
die samen hoger zijn dan ¤ 128, krijgt u wel een vergoeding. 

De aanvraagformulieren voor de ondersteuning vindt u op uwv.nl.  
Na uw aanvraag beoordelen wij of u de voorziening krijgt. 

Waarmee kan UWV u helpen?

Bij UWV kunt u hulpmiddelen, vergoedingen en ondersteuning bij uw werk 
aanvragen. 

Vergoeding voor hulpmiddel of begeleiding op uw werkplek 
U kunt een vergoeding krijgen voor ondersteuning die u nodig heeft om uw 
werk goed te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste bureaustoel, 
of aan orthopedische werkschoenen. Ook zijn er vergoedingen voor hulpmiddelen 
bij lezen, schrijven en horen, zoals een brailleleesregel. U kunt alleen een 
vergoeding krijgen voor hulpmiddelen die u kunt meenemen naar een andere 
werkgever. Hulpmiddelen of aanpassingen die u niet kunt meenemen naar 
een andere werkgever, vergoeden wij aan uw werkgever. 

Een ziekte of 
een handicap

U heeft een ziekte of een 
handicap, maar toch kunt u 
werken. Om uw werk goed te 
doen, heeft u wellicht onder-
steuning nodig. Bijvoorbeeld  
een doven tolk, orthopedische 
werkschoenen of een aangepaste 
auto. Deze ondersteuning kunt  
u bij UWV aanvragen. Ook als u 
geen uitkering van ons krijgt.  
In deze brochure leest u hier 
meer over. 
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doen. De kosten van deze test kunnen wij voor u betalen. De aanpassingen 
worden vermeld op uw rijbewijs. Dit is een zogenaamde restraintaantekening.

Voor andere aanpassingen, zoals een kofferbaklift en oprijgoten voor een 
rolstoel, beoordeelt UWV of ze voor u noodzakelijk zijn. 

Als u uw eigen auto wilt laten aanpassen, kunt u zelf een bedrijf uitzoeken dat 
de aanpassing voor u regelt. Laat wel eerst een offerte maken en stuur die 
samen met het formulier Aanvraag vergoeding vervoer naar ons op. Als u de 
kosten vergoed krijgt, kunt u uw auto laten aanpassen. 

Moet een leenauto van Welzorg voor u worden aangepast? Zodra wij uw 
aanvraag hebben toegekend, regelt Welzorg de aanpassingen voor u.  
U hoeft ons geen offerte of rekening te sturen. 

Kilometervergoeding en privé-kilometers 
UWV kan een vervoersvergoeding voor woon-werkverkeer uitbreiden met de 
privé-kilometers die u maakt. Maar als u de vergoeding alléén voor privé-
kilometers aanvraagt, moet u dat bij uw gemeente doen. 

Ondersteuning bij re-integratie
UWV heeft verschillende regelingen die de stap naar werk makkelijker maken.

Proefplaatsing
Wilt u gaan werken, maar twijfelt u of de werkgever of u het werk aankunt?
Dan is het in bepaalde situaties mogelijk om eerst een periode op proef te 
werken. Met een proefplaatsing kunt u twee maanden kijken hoe het gaat. 
Wij betalen in die periode uw uitkering door. U kunt met uw contactpersoon 
van het WERKbedrijf bespreken of de proefplaatsing iets voor u is.  
Een proefplaatsing vraagt u zelf aan bij UWV met het formulier Aanvraag 
proefplaatsing. U kunt alleen een proefplaatsing aanvragen als u een uitkering 
van UWV heeft (WAO, WIA, WAZ, WW (minimaal 3 maanden) of Wajong). 

Mobiliteitsbonus 
In een aantal gevallen kan uw werkgever mobiliteitsbonus krijgen als hij u in 
dienst neemt. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst.  
Meer informatie over de hoogte van de mobiliteitsbonus en de voorwaarden 
vindt u op belastingdienst.nl. 

Heeft u begeleiding nodig vanwege een handicap? Dan kunt u een vergoeding 
krijgen om iemand in te huren. Deze persoon helpt u bij uw werkzaamheden. 
Denk bijvoorbeeld aan een doventolk of een voorleeshulp. U kunt om deze 
vergoedingen vragen met het aanvraagformulier Ondersteuning bij uw visuele, 
auditieve of motorische handicap. 

Vergoeding voor vervoer 
Gaat u werken en is het reizen lastig vanwege uw ziekte of handicap?  
Dan kunnen wij u op een aantal manieren ondersteunen met: 
• een vergoeding voor aanpassing aan auto of fiets; 
• een leenauto; 
• kilometervergoeding; of 
• een vergoeding voor taxivervoer. 

U kunt een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag vergoeding 
vervoer. Wij kijken dan welke mogelijkheid het beste past bij uw situatie. 

Inkomensgrens 
U kunt de vergoeding voor vervoer alleen krijgen als uw (gezins)inkomen lager 
is dan de inkomensgrens. Bij het gezinsinkomen gaat het om het inkomen van 
uzelf, uw partner en alle personen met wie u de kosten van huisvesting en 
huishouden deelt. Zowel het inkomen van familieleden als van niet-familieleden 
telt hierbij mee. Alleen het inkomen van inwonende ouders en kinderen hoeft 
u niet mee te tellen. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van uw situatie. 
Op het formulier Aanvraag vergoeding vervoer leest u hoe u het gezinsinkomen 
berekent en welke inkomensgrens voor u geldt.

Er geldt geen inkomensgrens voor de vergoeding van voertuigen die alleen 
bestemd zijn voor invaliden. Denk hierbij aan driewielfietsen, elektrische 
rolstoelen, buitenwagens zoals Arola en Pendel en aanpassingen aan uw 
auto. Ook voor vervoer van en naar school geldt geen inkomensgrens.

Aanpassingen aan uw auto 
UWV vergoedt alleen aanpassingen aan uw auto als deze speciaal voor 
gehandicapten zijn ontwikkeld. Het installeren van bijvoorbeeld een automaat 
of een standaard rembekrachtiging hoort hier dus niet bij. Deze zaken komen 
namelijk ook voor in vergelijkbare auto’s voor niet-gehandicapten. Voor 
aanpassingen die van invloed zijn op de besturing en de bediening van de 
auto, moet het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangeven dat 
u ze nodig heeft. Daarvoor heeft het CBR een medische verklaring nodig van 
een arts (niet uw huisarts) en een zogenaamde Eigen verklaring. Deze vraagt 
u aan bij uw gemeente. Het kan zijn dat het CBR u vervolgens een rijtest laat 
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Hoe vraagt u ondersteuning aan?

U vraagt een vergoeding aan met een formulier. U vindt de formulieren  
op uwv.nl. Om een voorziening aan te vragen gebruikt u één van deze 
formulieren: 
•  Melding UWV proefplaatsing;
•  Ondersteuning bij uw visuele, auditieve of motorische handicap.  

Aanvraag voorzieningen; 
•  Aanvraag jobcoach;
•  Aanvraag vergoeding vervoer.

U kunt het formulier opsturen naar de afdeling Voorzieningen van UWV in uw 
regio. Weet u niet onder welk kantoor u valt? Op uwv.nl kunt u dit vinden met 
de Postcodezoeker. 

Wij proberen altijd binnen zes weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend 
hierover te beslissen. Wij moeten dan wel van u alle noodzakelijke gegevens 
hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen en hebben wij meer 
tijd nodig. Dit laten wij u dan op tijd weten. 
 

Ondersteuning door een jobcoach 
Heeft u op uw werk of proefplaats de eerste tijd nog wat ondersteuning 
nodig? Dan kunt u misschien een jobcoach krijgen die u helpt bij trainings- en 
inwerkprogramma’s op de werkplek. U krijgt een vergoeding voor de jobcoach 
als u zonder jobcoach uw werk niet kunt doen. Ook moet de jobcoach werken 
bij een jobcoachorganisatie die door UWV wordt erkend. 

Hoeveel wij vergoeden is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt.  
Het eerste jaar is dit maximaal 15% van het aantal uren dat u werkt, het 
tweede jaar is dat maximaal 7,5%. Het derde jaar en de jaren daarna maximaal 
6%. Uiteraard stemmen wij de uren af op uw behoefte. U kunt de vergoeding 
voor de jobcoach aanvragen met het formulier Aanvraag jobcoach. 

Aanvulling op uw inkomen 
Als u een gedeeltelijke Wajong-uitkering heeft, kunt u een aanvulling krijgen 
op uw inkomen. Dit heet loonsuppletie. U kunt deze aanvulling alleen krijgen 
als uw loon veel lager is dan wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV 
zou kunnen verdienen. Gaat u als zelfstandige werken, dan is er een zelfde 
soort regeling. Dit heet inkomenssupletie.

Starterskrediet als u zelfstandige wilt worden 
Als u graag zelfstandig werkt, is een eigen bedrijf misschien iets voor u.  
U kunt dan ook van UWV ondersteuning krijgen. Overleg eerst met uw 
adviseur werk of arbeidsdeskundige. Meer hierover leest u in de brochure  
Kan ik met een uitkering ook voor mezelf beginnen? 
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Re-integratie en uw inkomen

Als u weer aan de slag gaat, kan UWV u helpen om mogelijke risico’s voor  
uw inkomen op te vangen. Bijvoorbeeld omdat u niet altijd even veel kunt 
verdienen als voordat u een WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering kreeg. Ook is  
het van tevoren niet altijd zeker of u het werk kunt volhouden. UWV kan  
op verschillende manieren maatregelen nemen, zodat u er niet meteen op 
achteruit gaat. Overleg met uw arbeidsdeskundige wat voor u mogelijk is. 

Wat verwachten wij van u?
U moet alle wijzigingen aan ons doorgeven die van invloed kunnen zijn op  
uw recht op een vergoeding. Het gaat dan om wijzigingen in bijvoorbeeld  
uw inkomsten, werkzaamheden, gezinssituatie of gezondheidstoestand.  
Geef zulke wijzigingen altijd binnen een week schriftelijk aan ons door met 
het formulier Wijziging doorgeven. U kunt dit formulier downloaden van uwv.nl. 
Geeft u de wijzigingen niet (volledig) of te laat door, dan loopt u het risico  
dat u een boete moet betalen. UWV kan dan zelfs besluiten dat u de hele 
vergoeding terug moet betalen.


