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Voucherregeling
Less-Risk Polis
en Jobcoaching
Het instrument is bedoeld om voor werkgevers het risico op uitval door ziekte te
beperken en jobcoaching in te zetten. Het is bedoeld voor de groep potentiële
werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die geen beroep kunnen
doen op bestaande instrumenten vanuit het doelgroepenregister.
Dit instrument moet ervoor zorgen dat werkgevers geen extra financieel risico lopen
bij uitval door ziekte, en dat ze worden ondersteund door de inzet van een jobcoach.
De ervaring leert dat werkgevers het risico en de bewerkelijkheid van een kandidaat
met een afstand tot de arbeidsmarkt als belemmerend ervaren bij het in dienst
nemen van deze kandidaten. Dit instrument moet deze belemmeringen in hoge
mate wegnemen. Het instrument is specifiek ontwikkeld voor mensen die binnen
6 maanden zo ver zijn dat ze zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Dit
omdat voor deze doelgroep geen andere instrumenten beschikbaar zijn, omdat ze
als ‘direct bemiddelbaar’ worden beschouwd. Het instrument is dus nadrukkelijk niet
bedoeld voor situaties waarin een beroep op het doelgroepenregister gedaan kan
worden of dat er sprake is van beschut werk, Wajong of een WSW dienstverband.

De samenwerkende partijen in Perspectief op Werk hebben elkaar gevonden in de wens om
matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle pilots, experimenten en instrumenten die ingezet
zijn, en in deze blauwdruk beschreven zijn, hebben de volgende basis:
• Partijen zien de meerwaarde van inclusief werkgeverschap en dragen dat actief uit.
• WSP’s en UWV voorzien in de basisdienstverlening zoals het in beeld hebben van kandidaten,
hun competenties en motivatie kennen en het voorbereiden van kandidaten op plaatsing.
• Werkgeversorganisaties zetten zich in om initiatieven proactief onder de aandacht van
werkgevers te brengen.
• De doelgroep van deze blauwdrukken is bekend met benamingen en inhoud van regelingen
voor werkgevers (bijv. LIV-regeling)
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Voucher
regeling

Jobcoach

Matching

Thema

Dit instrument sluit aan bij de thema’s
• Werkgeversdienstverlening
• Matching

Meerwaarde voor werkgevers

Inzet van dit instrument biedt de werkgever gelegenheid om zonder risico op verhoging van het
ziekteverzuim, en met behulp van extra ondersteuning d.m.v. een jobcoach, ervaring op te doen
met een kandidaat die een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt.
Hiermee maakt of houdt de werkgever zijn personeelsbestand meer divers en inclusiever.
Onderzoek leert dat een divers en inclusief personeelsbestand en beleid daaromtrent positief
uitwerkt in de bedrijfsresultaten. Deze opbrengst is niet altijd even goed meetbaar, maar
zichtbaar in het beter functioneren van de individuele personeelsleden.

Doelgroep van de activiteit

Werkgevers die werk willen bieden aan de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt,
bijvoorbeeld langdurig werklozen (WW), statushouders of mensen die vallen onder de
Participatiewet.

“Samen proberen
om er sterker uit
te komen, je moet
het met elkaar doen.
Ik ben nergens
zonder mijn
mensen.”
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Sociaal ondernemer

Betrokken partijen

De partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de training:
Opdrachtgever
Uitvoerende partij
Subsidiegever

: Werkgeversservicepunt
: Werkgeversservicepunt
: Gemeente

Cruciale samenwerkingspartners:
• Ondersteuners van de kandidaat zoals klantmanagers of
		begeleiders statushouders
• Jobcoach
• Ondersteuners op de werkplek
• Werkgeversvertegenwoordigers (feedback over opbouw regeling en
		 onder de aandacht te brengen bij werkgevers)

Hoe werken betrokken partijen samen?

De Less Risk Polis is een instrument van het WSP. Het instrument is ontwikkeld door het WSP, er
is feedback gevraagd in reguliere werkgroepen. Het is aan te raden het instrument te toetsen bij
werkgevers(vertegenwoordigers) of het in praktische zin aan de vraag voldoet.
Voor de uitvoering is tussen de overkoepelende partijen geen samenwerking nodig.

Wat is er nodig voor de uitvoering?

Het instrument maakt onderdeel uit van de vaste portefeuille van accountmanagers en vraagt
dus geen extra ureninzet om onder de aandacht te brengen. Wel zijn inspanningen op het
gebied van communicatie (artikelen, flyer) gewenst.
De registratie van de polis vraagt ongeveer 1 uur per polis. Per ziektemelding is van begin tot en
met de totale afwikkeling ongeveer 2 uur nodig. De resultaten van het project tot nu toe geven
de indicatie dat in ongeveer 15% van de polissen een ziekmelding ontstaat.

“Talent
kent geen
beperking.”
Factor Werk
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Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?

Een succesvolle uitvoering kent een aantal voorwaarden:
• Een WSP dat zich verdiept in de situatie bij de werkgever (o.a. cultuur) en deze
		 handvatten aanreiken om een veilige werkomgeving te creëren voor de
		nieuwe kandidaat.
• De werkgever moet bereid zijn te investeren, in ieder geval in tijd voor interne
		 begeleiding van de kandidaat, naast de begeleiding van de jobcoach.
• Ondersteuners op de werkplek.
• Werkgever en WSP moeten samen vaststellen dat de gewenste taken en
vaardigheden binnen zes maanden aan te leren zijn en de Less Risk Polis en
		 Jobcoach gewenste instrumenten zijn.

Welke leerpunten waren er?

In de praktijk blijkt de administratieve druk hoger dan verwacht; zowel aan de kant van WSP
om de procedure in te richten en te managen en budget te reserveren, als aan de kant van de
jobcoaches. Ook van de werkgever wordt het een en ander aan administratie verwacht, nog niet
bekend is of dat door werkgevers ook als belemmering wordt ervaren.

Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?
De regeling is in uitvoering; er volgt een evaluatie in de 2e helft van 2021. Op basis daarvan
worden verbeterpunten vastgesteld en een borgingsvoorstel gedaan.

Financiering

De pilotregio heeft ervoor gekozen om het beschikbare budget te bemiddelen en heeft ervoor
gekozen het beschikbare budget evenredig te verdelen over de kandidaten. Dit leidde tot
vouchers van € 1.000,- voor de inzet van jobcoaching en € 500,- voor de Less Risk Polis.
Uit de evaluatie moet blijken of deze bedragen toereikend zijn.

Voorbeelden

https://factorwerk.org/category/less-risk-polis/

“Het helpt mij dat er
buiten mijn werk om
een jobcoach is om
met mij mee te denken.
Daardoor durf ik
uitdagingen aan te
gaan op het werk.”
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Kandidaat

Handige werkdocumenten

Zie bijlagen:
• Bijlage 1: aanvraagformulier instrument
Kijk voor de complete Blauwdrukken inclusief bijlagen op:
https://www.perspectiefopwerk.info/blauwdrukken

Wat is de meerwaarde voor werkgeversorganisaties om
hieraan mee te werken?

Het instrument levert leden(werkgevers) direct voordeel op, en kan bijdragen aan de
doelstellingen die werkgeversorganisaties hebben gesteld m.b.t. het realiseren van banen voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zijn rollen/acties die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?

De werkgeversorganisaties kunnen in de WSP’s dit instrument onder de aandacht brengen en
het gebruik ervan stimuleren door ook in eigen geledingen (onder eigen leden) werkgevers voor
dit instrument te interesseren.

Datum blauwdruk

Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op 9 juni 2021. Het beschreven project was toen
niet volledig voltooid.
NB: alle bedragen en cijfers in dit document zijn een indicatie. Aan de informatie in deze blauwdruk
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bijlage 1
Aanvraagformulier Voucher Jobcoaching in combinatie
met Less Risk Polis

De Voucher Jobcoaching in combinatie met Less Risk Polis is een stimulans vanuit de regio
FactorWerk om ondersteuning te bieden voor mensen die een relatief korte afstand hebben tot
de arbeidsmarkt en géén indicatie hebben voor het doelgroepregister. Het betreft kandidaten
die geen aanspraak kunnen maken op reguliere jobcoaching en/of Less- Risk polis. De Voucher
wordt door Gemeente/Werkbedrijf aangevraagd in het kader van praktijkleren én overige
ondersteuningsvragen (o.a. statushouders) van niet-doelgroepkandidaten.
De gekoppelde Less Risk Polis is een financiële tegemoetkoming aan de werkgever om het
risico van verzuim gedeeltelijk te compenseren. De aanvraag van deze Voucher kan enkel
online worden ingediend. Aanvragen of meer informatie is te vinden via: https://factorwerk.
org/?s=jobcoaching. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling worden
genomen. De Voucher Jobcoaching heeft een waarde van
€ 1000,- incl. BTW. De Less Risk Polis heeft een waarde van € 489,- incl. BTW. De maximale
doorlooptijd/termijn is 6 maanden.

Datum aanvraag door consulent van gemeente of UWV :
Referentienummer/kostenplaats Jobcoach voucher
: 12345
Referentienummer/ kostenplaats Less Risk Polis
: 56789
1: Gegevens aanvrager (consulent/ klantmanager/ trajectregisseur)
Gemeente
:
Werkbedrijf
:
Naam aanvrager
:
Telefoonnummer
:
E-mailadres
:
2: Gegevens kandidaat
Cliëntnummer
:
Leeftijd
:
3: Arbeidsovereenkomst (feiten)
 Arbeidsovereenkomst
 Proefplaatsing

Naam functie
Contracturen per week
Startdatum
Einddatum

:
:
:
:

 0-16

 16-24

 24-32

 32-40

4: Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
:
Adres
:
Postcode en plaats
:
Branche
:
KvK		
:
Contactpersoon
:
Functie
:
Telefoonnummer :
Email
:
Begeleider werkvloer (indien van toepassing):
Functie
:
Telefoonnummer :
Email
:
5: Jobcoachingtraject
Duur (Max 6 maanden) :
Startdatum
:
Einddatum
:
6: Achtergrond kandidaat
 Ondersteunen werknemers Praktijkleren (meer info via de link)
 Ondersteunen kandidaat Statushouders
 Overige ondersteuningsvraag (toelichting hieronder te beschrijven)
Toelichting van de aanvraag Voucher Jobcoaching i.c.m. Less Risk Polis:
Let op! Indien kandidaat is geregistreerd is in Doelgroepregister (DGR) dan komt men niet
in aanmerking voor de Voucher Jobcoaching i.c.m. Less Risk Polis. De kandidaat kan via
reguliere wijze (Gemeente/ Werkbedrijf) jobcoaching aanvragen.
7: Reden inzet jobcoaching: (kruis aan wat de relevant is)
 Het introduceren van de persoon
		  In het Bedrijf
 In het Team (directe collega’s)
 Structureren van het werk
		  Adviseren over inrichting van het werk
 Adviseren over (aanpassing) organisatie van het werk
 Inwerken en trainen van de persoon
		  Aanleren handleidingen
 trainen benodigde vaardigheden
Doorverwijsfunctie/ inzet andere hulpstructuren

 Begeleiden persoon op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken)
		  In contact met collega’s
 In contact met leidinggevende
 Bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie
 Bij interne voorlichting/ cursussen
 Bij calamiteiten
 Begeleiden persoon in de thuissituatie voor zover werk gerelateerd
		  Als schakel tussen werk persoon en thuissituatie
 Stimuleren werkhervatting bij langdurige afwezigheid
Begeleiden van de direct leidinggevende in de omgang met de persoon zodanig dat
deze de begeleidende rol over kan nemen
		  Bij het aanleren van vaardigheden
 Bij calamiteiten en in conflictsituaties
 Bij het omgaan met collega’s en in overlegsituaties
 Bij nieuwe situaties in het werk (reorganisatie, verandering van proces)
 Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de persoon


 Evaluatie en coördinatie
		  Evaluatie van de werkafspraken (tussen persoon en werkgever)
 Coördinatie van activiteiten gericht op voortzetten van contract
			
bij werkgever
 Opstellen van eindrapportage
8: Informatie jobcoach intern/ extern
 Interne Jobcoach (collega in dienst van de werkgever met HARRIE certificering/
of overeenkomstige certificering)
 Jobcoach werkbedrijf
 Externe Jobcoaching (jobcoachorganisatie)
Naam Jobcoachorganisatie :
Naam Jobcoach 		
:
Telefoonnummer Jobcoach :
Emailadres Jobcoach		
:
9: Uitvoeringsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de voucher Jobcoaching en Less Risk Polis van
FactorWerk dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
 Aanvraag dient te worden gedaan door consulent/ klantmanager/
trajectregisseur;
 Kan enkel ingezet worden als werkgever en werknemer akkoord zijn;
 Enkel in te zetten voor kandidaten/werknemers zonder registratie in het 		
Doelgroepregister (DGR), Wajong of WIA;
 Er is een maximumaantal van 230 voucher beschikbaar voor de regio Noord 		
Veluwe en Stedendriehoek.

Per klant is 1 voucher beschikbaar. Bij uitzondering op basis van een goede 		
onderbouwing en beschikbaarheid kan een 2e voucher worden toegekend;
 De waarde van de voucher Jobcoaching is maximaal €1000,- incl. BTW;
 De geldigheid is maximaal 6 maanden na aanvang (incl. 2 maand proefplaatsing);
 Aanvragen worden op basis van vertrouwen toegekend;
 Verstrekking van de voucher is op basis van de beschikbaarheid van het aantal
vouchers per gemeente. Monitoring vindt plaats binnen de FactorWerk
werkgroep WerkFit en WerkPlek.
 Documenten voor aanvraag en verantwoording zijn te vinden via de LINK;
 Indienen van eindrapportage kan enkel via de LINK;
 De eindrapportage dient uiterlijk in de 7e maand aangeleverd te worden.
		  Binnen vier weken na afronden van de Jobcoaching dient de
			
eindrapportage ingeleverd te zijn middels via de LINK;
		  Hier worden de resultaten van het traject beschreven;
		  Bij uitval dient de eindrapportage in de maand na uitval
			
aangeleverd te zijn.

   Facturering vindt plaats bij centrum Gemeente Apeldoorn
		  Facturatie van voucher Jobcoaching en Less Risk vindt achteraf plaats
			
na indienen van de eindrapportage. Middels een link op de website is
			
het voor de jobcoachorganisatie en werkgever mogelijk om achteraf te
			factureren;


10: Aanvraagvoorwaarden Less- Risk Polis
De Less Risk Polis is een tegemoetkoming voor werkgevers bij ziekteverzuim van de
kandidaat in de 1e 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. De Less Risk polis geldt
voor NIET- Doelgroepers. De Less Risk Polis is een financiële compensatie die achteraf
wordt vergoed. De Less Risk Polis is geen vervanger van de zogenaamde No Risk Polis.
 De Less Risk Polis geldt vanaf ingang arbeidsovereenkomst voor de duur
		
van maximaal 6 maanden;
 De waarde van de Less Risk Polis wordt berekend op basis van het
		
totaalaantal uitgegeven en beschikbare vouchers en de mate van
		
ziekteverzuim van de individuele kandidaten;
 De waarde van de Less Risk Polis per voucher is maximaal €.489,- incl.
		
BTW en wordt betaalbaar gesteld aan de werkgever. Werkgever ontvangt
		
per ziektedag € 80,00 euro incl. BTW (ziektedag is een werkdag van 8 uur,
		
indien part-time dienstverband zal hier rekening mee worden gehouden);
 Indien medewerker meer ziekteverzuimdagen heeft bestaat er een
		
mogelijkheid de Less-Risk te verhogen wanneer er binnen de uitgegeven
		
vouchers hier nog ruimte voor is;
 FactorWerk zal het ziekteverzuim aan de hand van de eindrapportage
		
over alle 230 vouchers berekenen en over de vouchers gelijkwaardig
		
binnen het vrijgegeven budget verdelen, werkgever dient hiervoor achteraf
		
een factuur voor in te dienen;
 Als de voucher is toegekend aan de werkgever neemt FactorWerk contact
		
op met de werkgever over het facturatieproces;
 Voor de deze vouchers is beperkt budget aanwezig, wees er op tijd bij en
		
dien na einde halfjaarperiode binnen 4 weken de eindrapportage in. Indien
		
kandidaat vroegtijdig uitvalt ook dan binnen 4 weken de eindrapportage
		 indienen

11: Accordering aanvrager (consulent/ klantmanager/ trajectregisseur)
De Voucher Jobcoaching wordt in overleg met werknemer en werkgever ingezet. De
opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle betrokken partijen akkoord zijn.
Met de ondertekening van dit document gaan de kandidaat en werkgever akkoord
met het delen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het Jobcoaching traject.
Dit betreft het aanvraagformulier en eindrapportage. De Less Risk Polis zal achteraf
worden toegekend en berekend door FactorWerk.
De werkgever ontvangt voor de start van het traject per mail een kopie van deze
aanvraag. Middels reply geeft deze toestemming voor het uitvoeren van het traject.


Akkoord aanvrager (consulent/ klantmanager/ trajectregisseur)

Bijlage 2
Administratief proces van aanvraag, toekenning en uitbetaling
Less risk is een aanvulling op ziekteverzuim bij inzet van de jobcoachvoucher
 Indien bij de eindrapportage blijkt dat er sprake is geweest van ziekteverzuim, dan
stuur de projectondersteuner jobcoachvouchers deze door naar de projectondersteuner
Less Risk met het unieke clientnummer.
 Wordt vastgelegd in een excel Less Risk door de projectondersteuner.
 Er wordt dan een brief verstuurd naar het bedrijf met de procedure hoe zij bij de
centrumgemeente een aanvraag kunnen doen voor de Less Risk met daarop het
unieke clientnummer.
Het bedrag is een tegemoetkoming en niet btw-plichtig.

