
 

No risk polis UWV (Wajong) 
 
Wat doet u als een Wajonger ziek wordt? 
 
Als een Wajonger of een jongere met een verklaring 
scholingsbelemmering van UWV zich ziek meldt, geeft u dit door aan het 
Werkgeversservicepunt Wajong. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0900-
9295. Deze melding is van belang, omdat UWV u compensatie biedt voor 
de loondoorbetalingverplichting bij ziekte. 
 
U krijgt een tegemoetkoming voor loondoorbetaling 
 
Voor Wajongers geldt een no-riskpolis: u krijgt een tegemoetkoming voor 
loondoorbetaling. Deze polis is onbeperkt van toepassing en geldt ook 
voor een werknemer die ooit een Wajong-status heeft gehad. Voor de 
jongeren met een verklaring scholingsbelemmering van UWV is deze 
periode maximaal 5 jaar. 
 
Wat houdt de no-riskpolis in? 
 
Bij ziekte van een Wajonger heeft u twee jaar lang een 
loondoorbetalingverplichting. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de 
loondoorbetaling bij ziekte in de meeste gevallen volledig wordt 
gecompenseerd door UWV. Hierdoor loopt u bij ziekte van een Wajonger 
geen of slechts een beperkt financieel risico. 
 
Heeft u geen bovenwettelijke afspraken gemaakt binnen uw bedrijf of in 
de CAO? Dan betaalt UWV gedurende twee jaar 70% van het maximum 
dagloon dat geldt voor de sociale verzekeringen. 
 
Zijn binnen uw bedrijf of in de CAO afspraken gemaakt dat bij ziekte 
100% van het loon wordt betaald? Dan krijgt u in het eerste jaar een 
bedrag van UWV ter hoogte van het loon van de betreffende Wajonger, 
tenzij dit hoger ligt dan het maximum dagloon.  
In dat geval ontvangt u 100% van het maximum dagloon UWV. In het 
tweede ziektejaar ontvangt u 70% van het dagloon.De no-riskpolis blijft 
van kracht, ook als de Wajonger zijn Wajongstatus verliest. 
 
 
 
 



 

U bent verantwoordelijk voor ziektebegeleiding 
 
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van een 
Wajonger die ziek is. Uiteraard kunt u hiervoor de Arbodienst inzetten, als 
u daarbij bent aangesloten. Goed is om regelmatig contact op te nemen 
met de Wajonger. Zo laat u merken dat uw bedrijf geïnteresseerd in hem 
blijft. 
Is hij hersteld van zijn ziekte? Dan is het misschien nodig om voor extra 
begeleiding te zorgen, zodat hij weer snel op het oude productieniveau 
komt. 
 
 


