
Aanvragen no-riskpolis niet nodig 

U hoeft een no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen 

voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer 

ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem 

de no-riskpolis geldt. De voorwaarden voor de no-

riskpolis vindt u op uwv.nl. 

 

 

Wanneer meld ik mijn werknemer ziek? 

Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 

weken door aan het UWV. Doe dit bij voorkeur online via 

Digipoort of de Verzuimmelder.  

Let op: heeft u uw werknemer niet ziek gemeld binnen 6 

weken en is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding 

gelijk met de betermelding. Doe dit binnen 2 dagen nadat 

hij zich beter heeft gemeld.  

Het is belangrijk dat u de ziek– en herstelmelding op tijd 

doet, omdat u anders een boete kunt krijgen van maxi-

maal € 455. 
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Hoelang geldt de no-riskpolis? 

De no-riskpolis is geldig gedurende het hele dienstver-

band van uw medewerker 

 

U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de Wet Poortwachter voor de zieke medewerker. 

 

 

 

Werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen zijn niet per se vaker ziek dan 

andere werknemers. Mocht dit toch voorkomen, dan kunt u een beroep doen op de no-riskpolis. Dit is dus 

een extra reden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer uit het doelgroepregister in dienst 

neemt. 

De regeling houdt in dat u: 

• een Ziektewet-uitkering van het UWV voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt.  

• geen hogere premie hoeft te betalen voor de ziektewet 

• geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt. 

Overige regelingen doelgroepregister 

• Loonkostensubsidie 

• Loonkostenvoordeel 

• Begeleiding door een jobcoach 

• Proefplaatsing  

 

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u 

terecht op onze website www.fermwerk.nl  

De no-riskpolis 
Voor werknemers uit het doelgroepregister 

“De no-riskpolis is 

geldig gedurende 

het hele dienstver-

band” 

Over Ferm Werk 

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, 

Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk 

voor de gemeentelijke taken op het gebied van participa-

tie, werk & inkomen. Is uw (toekomstige) werknemer 

woonachtig in een andere gemeente dan adviseren wij u 

om contact op te nemen met het werkgeversservice punt 

van de desbetreffende gemeente.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

Annemarie Schilstra of Nico van den Belt. 

@ banenafspraak@fermwerk.nl  

 0348— 497 000 
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