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 Formulier inventarisatie doelgroep re-integratie-instrumenten  
 
Wilt u in onderstaand schema met ja of nee aangeven of u in de afgelopen 5 jaren hebt behoort 
tot één van de volgende categorieën. Indien u tot één van deze doelgroepen behoort, kan uw 
werkgever gebruik maken van diverse re-integratie-instrumenten (zie begeleidende brief).  
 

Doelgroep Ja Nee 

Ik had onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking, recht op een uitkering in 
verband met arbeidsongeschiktheid 
Zo ja, had u recht op een uitkering op basis van (graag aankruisen wat van toepassing 
is): 
○    WIA     ( Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 
○    WAO    (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) 
○    Waz     (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) 
○    Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten) 

  

In de afgelopen 5 jaar is mijn WAO, Waz, WIA of Wajong-uitkering ingetrokken. 
 

  

Ik ben in de afgelopen 5 jaren voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard voor 
de WIA. 
  

  

Ik had onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking een indicatie voor de  
WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). 
 

  

Ik ben jonger dan 18 jaar en heb een belemmering ondervonden bij het volgen van 
onderwijs ten gevolge van een ziekte of gebrek en heb dit onderwijs in de afgelopen 5 
jaren afgesloten. 

  

Ik ben ouder dan 18 jaar, ontvang geen Wajong-uitkering  en heb een belemmering 
ondervonden bij het volgen van onderwijs en heb dit onderwijs in de afgelopen 5 jaren 
afgesloten. 

  

Ik had onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking, een structurele functionele 
beperking en viel onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente. 
 

  

Ik ben 50 jaar of ouder en had onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking een 
werkloosheidsuitkering (WW) een algemene nabestaandenuitkering (Anw) of 
bijstandsuitkering (Wwb,IOAW, IOAZ). 

  

Ik heb in de 52 weken voorafgaande aan de dienstbetrekking een WW-uitkering 
ontvangen. 
 

  

Ik ben 55 jaar of ouder en had onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking 
gedurende 52 weken een WW-uitkering. 
 

  

 
 
Hierbij verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Naam werknemer:    Handtekening:  …………………………… 
Datum: 
 
Werkgever:  
 
 
(In te vullen door loonadministratie Flynth Adviseurs en Accountants) 
 
Datum retour   :  …………………………………….. 
Verkregen bijlagen werknemer :  …………………………………….. 


