
Beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren 

1. Doel 
Bevorderen dcn‘ werkzoekenden mei een ui’rkering Poriicipofiewe’r, IOAW of IOAZ, 
oongenomen worden in een regulier dienstverband zodai de uiikering kan worden 
beëindigd. 

2. Doelgroep ’ 

Werkzoekenden woonach’rig in de gemeen’ren Middelburg, Vlissingen of Veere mei een 
volledige of een gedeeiielijke ui’rkering Pariicipa’riewe’r, IOAW of IOAZ. 
Deze werkzoekenden hebben: 

a. Geen beiaald diensiverbond of, 
b. Een diensiverbond mei een inkomen lager don de geidende uiikeringsnorm, zoda’r er 

nog sieeds recht is op een aanvullende uiikering Pariicipa’riewe’r, IOAW of IOAZ. 

3. Wie komi mogelijk in aanmerking voor de subsidie? 
De werkgever die: 

a) Een werkzoekende Ui’r de doelgroep een dienstverband aanbiedi van minimaal 6 
maanden mei een werkiijd von minimaal 20 uur per week, of; 

b) Een werkzoekende UÎT de doelgroep die reeds in deel’rijd voor hem werkzaam is 
een uiibreiding van hei diensiverbond aanbied’r waardoor deze een salaris 
onivongi minimool ier hoogie van he’r bedrag waardoor hĳ geen aanspraak 
meer maak’r op een uitkering Par’ricipa’riewe’r, IOAW of iOAZ. 

4. Hoogte en duur van de subsidie 
De inzei, de hoog’re en duur van de werkgeverssubsidie word’r per cosus vosigesield door 
Orionis Walcheren en kan variëren. DH is afhankelijk van de mogelĳkheden van de nieuwe 
medewerker en de inspanningen die van de werkgever gevraagd worden om de nieuwe 
medewerker in ’re werken. De hoogte is maximaai € 3, - per uur) en duuri maximaai i2 
maanden. 

5. Toekenningsbesluif 
De werkgever onivang’r een schrifielijk ioekenningsbeslui’r als de subsidie is ’roegekend. In di’r 
beslui’r siaa’r in ieder geval vermeld: 

- N.a.w. gegevens van de begunstigde werkgever 
- N.a.w. gegevens van de werkzoekende 
— Toegekende bedrag; 
— Datum ioekenning; 
— Looptĳd; 
- Verwĳzing naar deze beleidsregels 
— Omschrijving van doel en aard van de subsidie 

6. Arbeidsovereenkomst 
De werkgever is verplich’r zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na de 
ingangsda’rum van he’r diensiverband een kopie van de door werkgever en werknemer 
ondertekende arbeidsovereenkoms’r ie versirekken aan Orionis Walcheren.



7. Declaratie 
De werkgever deciareer’r de subsidie onder overlegging van een saiarisspecifica’rie of een 
loons’raa’r. Di’r gebeur’r na afioop van een kaiendermaand of na afioop van de ioiole 
subsidieperiode. De deciara’rie moe’r uiierlijk binnen drie moonden no afloop van de ’ro’raie 
subsidieperiode zijn ingediend. 

8. Wijzigingen melden 
De werkgever meldi wijzigingen die hei recht op de werkgeverssubsidie kunnen beïnvloeden 
zo spoedig mogelijk en in ieder gevai binnen 30 dagen na ingang van de wijziging aan 
Orionis Walcheren. 

9. Ingangsdatum beleidsregels 
Deze beleidsregels zĳn door hei DB vas’rgesieid op 13juni20i9 en van krochi mei ingong van 
1 juli 2019. 
Hiermee vervailen de beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Waicheren 21 januari 2015. 
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