
Artikel 10.  Baanbonus 

1. Bij 0-uur- en oproepcontracten wordt de baanbonus niet toegekend. De baanbonus is namelijk 

bedoeld voor werkgevers die vooraf zekerheid bieden dat een belanghebbende op basis van 

de arbeidsovereenkomst uitkeringsonafhankelijk wordt. 

2. Personen ten behoeve van wie het DSB een baanbonus kan verstrekken behoren tot de 

doelgroep zoals bedoeld in artikel 1 lid b met uitzondering van de niet-uitkeringsgerechtigden. 

Als uitzondering kan de baanbonus wel worden ingezet op de doelgroep max. WW, zoals 

bedoeld artikel 1 lid sub h. 

3. Het DSB kan aan de werkgever die een persoon uit de doelgroep in dienst neemt een 

baanbonus verstrekken. 

4. De baanbonus bedraagt € 2000,- bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden, en € 4000,- 

bij een arbeidsovereenkomst van 12 maanden. 

5. Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden bij een baanbonus 

van € 2000,-. Er moet een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden zijn voor een 

baanbonus van € 4000,-. De werknemer moet op basis van de arbeidsovereenkomst 

uitkeringsonafhankelijk worden. Dit wordt bepaald door het DSB.  

6. De baanbonus is ook bedoeld voor detacheringsbureaus die een belanghebbende in dienst 

neemt, en deze vervolgens bij werkgevers plaatst. Voorwaarde is hierbij dat bij geen werk 

en/of ziekte, loon wordt doorbetaald.   

7. De belanghebbende was voor ingang van de arbeidsovereenkomst uitkeringsafhankelijk, 

werkte via een Re-integratie Werkovereenkomst, via detacheringsorganisaties van de Sociale 

Dienst Drechtsteden, of werkte maximaal 3 maanden bij de betreffende inlener via een 

uitzendbureau.  

8. Detacheringsorganisaties van de Sociale Dienst Drechtsteden, zoals Werxaam B.V., zijn 

uitgesloten voor de baanbonus. 

9. De aanvraag moet binnen zes weken na ingang van de arbeidsovereenkomst worden 

ingediend, middels het daartoe bestemde aanvraagformulier. Hierbij dient een getekende 

arbeidsovereenkomst te worden overlegd. De werkgever ontvangt vervolgens een 

beschikking waarin het formele recht op de baanbonus wordt toegekend, op voorwaarde dat 

de werkgever na afloop van de arbeidsovereenkomst de benodigde loonstroken kan 

overleggen. Voorafgaand aan deze beschikking wordt getoetst of belanghebbende, in de 

situatie van de datum van ingang van de arbeidsovereenkomst, op basis van de 

arbeidsovereenkomst uitkeringsonafhankelijk wordt. Na afloop van de arbeidsovereenkomst 

(na 6 resp. 12 maanden) kan de werkgever de baanbonus declareren. Daarbij dient de 

werkgever de 6de  resp. 12de loonstrook te overleggen. De declaratie moet uiterlijk 6 weken 

na afloop van de arbeidsovereenkomst zijn ingediend. 

10. Een werkgever kan per belanghebbende maximaal € 4000,- aan baanbonus ontvangen. Dit 

kan in de vorm van één bonus van € 4000,- bij een arbeidsovereenkomst van 12 maanden of 

in de vorm van twee bonussen van € 2000,- bij twee arbeidsovereenkomsten van 6 

maanden.  


