
Doet u mee?
Geef elk 
talent 
een 
kans!



  
         Neemt u iemand vanuit de Participatiewet in 

dienst, dan zijn er diverse mogelijkheden om u als werkgever te 
ont-zorgen en te ondersteunen. Onze werkzoekenden onderscheiden 

zich op specifieke talenten en kwaliteiten, deze zouden een meerwaarde 
kunnen zijn voor uw onderneming. Uitvoeringsorganisatie BBS helpt u graag, 

kosteloos, bij de werving en selectie van geschikte kandidaten.

Hoe kan Uitvoeringsorganisatie BBS u 
helpen met uw vraag naar personeel?

Maatwerk
Het toekennen van financiële regelingen 
en subsidies is maatwerk. Welke regeling 
ingezet kan worden, is afhankelijk van 
diverse factoren. Uitvoeringsorganisatie 
BBS adviseert u graag over de moge-
lijkheden en ondersteunt u bij de 
aanvraag. Aan de achterkant van 
deze folder vindt u een globaal 
overzicht van de mogelijk-
heden.



 

Meer informatie?

Neemt u vrijblijvend contact op met 
Uitvoeringsorganisatie BBS, onze 
accountmanagers zijn u graag van dienst.

Charlotte Meeuwissen: 
Tel: 06-28645336 

E-mail: C.Meeuwissen@bbsuo.nl

Martine Scholten:  
Tel: 06-28646239

E-mail: M.Scholten@bbsuo.nl

Raadhuisplein 1
Postbus 2000, 3760 CA Soest

Web: www.bbsuo.nl



Welke 
regelingen en 
subsidies zijn 
beschikbaar 
vanuit 
Uitvoerings-
organisatie 
BBS



Werkgeverssubsidie
U kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor een 

werkgeverssubsidie voor het aannemen van een werkzoekende 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Proefplaatsing 
Soms is inzet van een proefplaatsing mogelijk. De werknemer behoudt gedu-

rende de proefplaatsing zijn uitkering. U hoeft geen loon te betalen en kunt gedu-
rende een korte periode kijken hoe de werknemer functioneert. Bij een juiste match 
biedt u de werkzoekende een arbeidscontract aan van minimaal een half jaar.

Scholingsbijdrage
Vergoeding van opleidingskosten of aanvullende coachingsbijdrage voor kandidaten 
die een leerwerktraject met baangarantie ingaan. Tijdens de opleiding worden werk-
zoekenden bij voorkeur door u betaald voor de praktijk uren.

Loonkostensubsidie
Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor loonkostensubsidie wan-

neer u iemand in dienst neemt die valt onder de doelgroep Banen-
afspraak en verminderde productiviteit heeft, afhankelijk van de 

loonwaarde. U krijgt een deel van het loon weer terug via 
Uitvoeringsorganisatie BBS.



Begeleiding van een 
jobcoach

Neemt u iemand aan met een arbeidsbeperking dan kunt u voor uw 
werknemer via Uitvoeringsorganisatie BBS een jobcoach inschakelen. De 

jobcoach begeleidt uw werknemer op de werkvloer voor zover dat nodig is.

No riskpolis (UWV)
Als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt tijdens de eerste vijf jaar 
dat hij bij u werkt, kunt u als werkgever een Ziektewet-uitkering ontvangen die u kunt 
verrekenen met het loon. Uitvoeringsorganisatie BBS kan uw werknemer helpen bij het 
re-integreren.

Loonkosten voordelen via het 
UWV/Belastingdienst

Op uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen 
staan de verschillende mogelijkheden toegelicht. Op ondernemersplein.nl/

subsidie/premiekorting leest u meer over de kortingen die u via de Belas-
tingdienst kunt ontvangen op uw werk-geverspremies en loonkosten. 

Op subsidiecalculator.nl kunt u de hoogte van de subsidiebijdra-
gen uitrekenen en achtergrondinformatie vinden. 


