
Verklaring doelgroep (2022):  

 

 

A: Ontving u in de maand voordat u in dienst komt een uitkering ? 
Zo ja: kruis aan welke uitkering dit is/was: 
 
☐ WIA                                                   ☐ Participatiewet / Bijstand 

☐ WAO                                                 ☐ WIW / ID baan 

☐ WAZ                                                  ☐ vergelijkbare uitkering 

☐ (arbeidsondersteuning) WAJONG        uit EU/EER/Zwitserland 

☐ WW /faillissementsuitkering           ☐ WAMIL 
 
Wij vragen u binnen 3 maanden na indiensttreding een 
doelgroepverklaring aan te vragen bij de uitkeringsinstantie en 
daarbij aan te geven dat uw werkgever ook een kopie daarvan 
krijgt. 
 
Zo nee: Ontving u in de 5 jaar voordat u in dienst kwam een uitkering  
van het UWV ?   
 
☐ WAO                   ☐  WAZ                           ☐ WW 

☐ WIA                     ☐ WAJONG 

Ja / 
Nee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja/Nee 

B: Heeft u langer dan 5 jaar geleden recht gehad op een WAJONG-uitkering 
? 

Ja/Nee 

C:  Bent u in de 5 jaar voordat u in dienst komt gekeurd door het UWV, maar 
had u geen recht op een uitkering ? 
Zo ja: graag een kopie van deze afwijzing aan de werkgever 
verstrekken.  

Ja/Nee 

D:  Werkte u voorafgaand aan het dienstverband in een WSW-
dienstbetrekking / beschutte werkomgeving via uw gemeente of heeft u 
nog een geldige WSW-indicatiebeschikking ? 

Ja/Nee 

E: Kunt u volgens een beoordeling van het UWV / gemeente niet zelfstandig 
het Minimumloon verdienen (indicatie banenafspraak) ? 

Ja/Nee 
 

F Heeft u een voorziening (aanpassing) van UWV / gemeente en heeft u 
deze voorziening nodig om tenminste het Minimumloon te verdienen ? 

Ja/Nee 

G: Heeft u bij het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd en de 
indicatie arbeidsbeperkte gekregen ? 

Ja/Nee 

H:  Heeft u in het verleden een belemmering ondervonden bij het volgen van 
onderwijs en dit onderwijs in de afgelopen 5 jaar afgesloten ? 

Ja/Nee 

 

Hierbij verklaart ondergetekende dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Naam:         

Geboortedatum: 

In dienst gekomen bij: 

Datum:        Handtekening: 

  

 

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de dienstverlening van SalarisPluspunt. Uw werkgever en SalarisPluspunt 

houden zich aan alle wettelijke bepalingen omtrent de privacy van uw persoonsgegevens.     


