Aanvraag no-riskpolis
In verband met belemmeringen tijdens de opleiding
Waarom dit formulier?
Heeft u tijdens uw opleiding last gehad van een ziekte of beperking?
En heeft u door die belemmeringen uw opleiding niet kunnen
afmaken, of vertraging opgelopen? Dan kunt u een no-riskpolis
aanvragen voor uw (toekomstige) werkgever.
Met de no-riskpolis kost u uw werkgever aanzienlijk minder als u ziek
of arbeidsongeschikt wordt. Het is voor de werkgever dus voordelig
om u in dienst te nemen.
Opsturen
Stuur de aanvraag samen met eventuele bijlagen naar een
regiokantoor van UWV bij u in de buurt, ter attentie van het
Wajongteam.
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U heeft de aanvraag opgestuurd. En dan?
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, laten wij u binnen
acht weken weten of u een no-riskverklaring krijgt.
Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV
Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94. Kijk voor de kosten van
dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen. Als u belt, houd dan uw
burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter
van dienst zijn.

Persoonlijke gegevens
Gebruikt u de achternaam van uw partner, vul dan ook uw geboortenaam in.

1.1

Voorletters en achternaam

1.2

Adres

1.3

Postcode en plaats

1.4

Geboortedatum

1.5

Burgerservicenummer

1.6

Telefoonnummer

1.7

E-mailadres

Man

Vast

2
2.1

Mobiel

Opleiding

Op welke school/scholen heeft u
basisonderwijs gehad?

Geef ook aan of dit speciaal onderwijs was, de periode (maand en jaar) en of u de school heeft
afgemaakt. Heeft u meer ruimte nodig, ga dan verder op een bijlage. Vermeld daarop ook uw naam
en burgerservicenummer.

Naam school

Speciaal onderwijs Periode (maand en jaar)
Van

2.2

School
afgemaakt

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Welke scholen/opleidingen heeft u na
het basisonderwijs gevolgd?

Geef ook aan of dit gewoon of speciaal onderwijs was, de periode (maand en jaar), of u een
diploma of getuigschrift heeft en zo ja, de afgiftedatum van het diploma of getuigschrift
Heeft u meer ruimte nodig, ga dan verder op een bijlage. Vermeld daarop ook uw naam en
burgerservicenummer.

Naam school/opleiding

Speciaal onderwijs Periode (maand en jaar)
Tot en met

Diploma/
getuigschrift

Nee

Ja

Nee

Ja!

Nee

Ja

Nee

Ja!

Nee

Ja

Nee

Ja!

Welke school/opleidingen volgt u nu
nog?
Naam school/opleiding

Speciaal onderwijs Start opleiding
Nee
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3.1

Tot en met

Nee

Van

2.3

Vrouw

Beperkingen

Welke beperking door ziekte of
handicap heeft of had u bij het volgen
van uw opleidingen?
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Ja

Verwacht einde (maand en jaar)

Afgiftedatum

4
4.1

4.2

Gegevens over uw werkgevers

Bent u na uw laatste opleiding in
loondienst gaan werken?

Nee!Ga verder met de ondertekening.
Ja

Bij welke werkgever(s) bent u gaan
werken en in welke functie en periode?

Heeft u meer ruimte nodig, ga dan verder op een bijlage.
Vermeld daarop ook uw naam en burgerservicenummer.
1 Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Functie
Periode van

Tot en met

2 Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Functie
Periode van
5

Tot en met

Ondertekening
Bent u jonger dan 18 jaar, laat dan deze aanvraag ook ondertekenen door uw ouder of voogd.

Datum en uw handtekening

Datum en handtekening ouder of voogd

2

