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1. Inleiding 
 
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Gemeenten krijgen met de Participatiewet een bredere 
doelgroep. Met ingang van 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. De Wajong is vanaf 
datzelfde moment alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.  
Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt te 
helpen. Met de invoering van de Participatiewet komen er nieuwe instrumenten om te  zorgen dat mensen met 
een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. 
Wanneer mensen niet in staat zijn om als zij volledig zouden werken ten minste het wettelijk minimumloon (WML) 
te verdienen, moeten werkgevers  gecompenseerd worden voor het deel dat mensen niet productief kunnen zijn. 
Op die manier kunnen mensen die bijvoorbeeld door een arbeidshandicap een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben zoveel mogelijk worden ingeschakeld.  
 
 
Loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De werknemer 
ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen 
op.  
De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de 
loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Als het Cao-loon hoger is dan het WML 
zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het 
WML. Het doel van dit instrument is het verstevigen van de arbeidsmarktpositie van de doelgroep. Bovendien 
bouwt de werknemer over het  inkomen pensioen op.  
 
Stimulansz maakt modellen werkprocessen om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun 
werkprocessen en bij kwaliteitsbewakingssystemen, benchmarks en formatiecalculatiemodellen voor 
de gemeentelijke sociale zekerheid. Dit model werkprocessen behandelt de nieuwe invulling van 
loonkostensubsidie. 
 
 
1.1 Opzet van het model 
Het model werkprocessen loonkostensubsidie sluit aan bij eerder vervaardigde procesmodellen voor de 
aanvullende inkomensvoorziening. Dit betekent dat de producten van een definitie en kostendrager worden 
voorzien. De processtappen worden uitgewerkt en van voorbeeldindicatoren voorzien. De definities zijn 
afgestemd op gangbare definities in andere producten. 
 
 
1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting op het model werkprocessen, waarin de productniveaus, het 
doel en de structuur (gebruikte begrippen) kort wordt beschreven. 
In hoofdstuk 3 staat een samenvatting van het instrument loonkostensubsidie. 
In hoofdstuk 4 vindt u de tabellen, waarin per onderdeel wordt aangegeven wat het begin- en eindpunt 
van het proces is, welke processtappen van toepassing zijn en welke voorbeeld indicatoren er zijn ten 
aanzien van rechtmatigheids- en doelmatigheidsaspecten. Ook worden verbindingen met andere 
processen beschreven. 
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2. Toelichting op het model 
 
2.1 Producten 
De producten zijn volgens een vast stramien beschreven: de definitie, het beginpunt van een product, 
het eindpunt van een product, de kostendrager, de onderliggende processtappen inclusief de 
activiteiten die daarbij horen en verbindingen met andere producten op hetzelfde niveau. De modellen 
kunnen worden opgevat als een begrippenkader. 
 
 
2.2 Doel 
Het doel van het model werkprocessen is de gemeenten, of partijen die in opdracht van gemeente taken 
uitvoeren, een handvat te bieden om hun werkprocessen te structureren en de uitvoering transparant te maken.  
Gemeenten zijn autonoom in de uitvoering van de hen opgedragen taken. Voor de loonkostensubsidie geldt 
daarnaast dat over de methodiek van loonwaardebepaling in regionaal verband afspraken worden gemaakt. De 
opgenomen producten hoeven dus niet allemaal binnen de gemeenten voor te komen en zullen ook wat betreft 
de wijze van totstandkoming kunnen afwijken van de beschrijvingen. Maar áls de producten voorkomen, dan is 
het handig deze met een uniform begrip aan te duiden. 
 
 
2.3 Structuur 
Het model werkprocessen bevat de definities en beschrijvingen van de producten binnen een domein. 
Deze producten worden beschreven op drie niveaus met een oplopende mate van gedetailleerdheid. 
Deze niveaus worden achtereenvolgens het topniveau, het middenniveau en het basisniveau 
genoemd (of ook wel het 1-, 2- en 3-niveau). Producten op het topniveau zijn opgebouwd uit 
deelproducten die op de lagere niveaus worden onderscheiden. ‘Losse’ producten op middenniveau of 
basisniveau zijn niet mogelijk, op deze niveaus zijn ze altijd deelproduct van een product op een hoger 
niveau. 
Ieder product wordt beschreven aan de hand van de volgende elementen: 
 
De definitie 
Dit is een korte typering van het product. 
 
Het begin- en eindpunt 
Dit is respectievelijk datgene wat het proces doet starten om het product te realiseren en datgene wat 
het resultaat van het proces is. 
 
De kostendrager 
Dit is de post waarop de kosten voor de totstandkoming van het product kunnen worden geschreven. 
Dit is de relatie naar de productbegroting. 
 
De processtappen en de daartoe behorende activiteiten 
Dit onderdeel geeft nader aan wat we onder het product verstaan. Zoals gezegd zijn gemeenten 
autonoom in haar bedrijfsvoering en in de praktijk zullen zich, zeker op detailniveau, vele 
uitvoeringsvarianten voordoen. Wij hebben daarom gezocht naar een detailniveau dat het product 
herkenbaar maakt voor gemeenten. De beschrijving is dus geen voorschrift en ook geen 
“gemiddelde”, maar alleen een typering. 
 
De verbinding met andere producten 
Een verbinding tussen twee producten wordt vermeld wanneer het werkproces van een bepaald 
product start als mogelijk neveneffect van het andere product, en niet wanneer het eindpunt van het 
ene product het feitelijke beginpunt van het volgende product is. De andere producten staan niet in dit 
model, maar in het algemeen model werkprocessen WWB. 
 
Voorbeeld indicatoren 
Voorbeeldindicatoren dienen als voorbeeld voor het type managementinformatie dat het management 
in staat moet stellen om sturing te geven aan de uitvoering van een product.  
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3. Samenvatting Loonkostensubsidie 
 

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, 
krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. Het gaat om mensen die door een 
arbeidsbeperking per uur niet volledig productief zijn. De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het 
verlies aan productiviteit. 
 
Bij loonkostensubsidie ontvangt de werknemer een volledig loon. Dit werkt ook door in zijn of haar rechtspositie 
zoals bij de pensioenopbouw. Werkgevers worden met loonkostensubsidie door de gemeente gecompenseerd 
voor de verminderde productiviteit.  

3.1 Doelgroep 
Er kan loonkostensubsidie worden verstrekt voor mensen die, als ze voltijds zouden werken,  niet het WML 
kunnen verdienen. Dit betekent dat ze per uur minder productief zijn dan anderen. Zij hebben een loonwaarde 
van minder dan 100% van het wettelijk minimumloon. Het kan gaan om mensen met een bijstandsuitkering, maar 
ook om mensen met een uitkering op grond van de Anw, IOAW of IOAZ. Of om niet-uitkeringsgerechtigden die 
wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling. De wijze waarop vastgesteld wordt wie 
tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort , is afhankelijk van wat in de verordening is geregeld.  
 
Medische urenbeperking 
Naast mensen die per uur verminderd productief zijn, zijn er mensen die een medische urenbeperking hebben. Zij 
zijn door die beperking niet in staat om een volledige werkweek  te werken. Daar is de loonkostensubsidie niet 
voor bedoeld. Deze mensen kunnen in een deeltijd dienstverband werken. Mensen met een medische 
urenbeperking kunnen als ze minder dan het sociaal minimum verdienen  een aanvulling vanuit de bijstand 
krijgen op het loon dat ze zelf verdienen1.  
Voor mensen met een medische urenbeperking die ook per uur verminderd productief zijn kan 
loonkostensubsidie wel worden ingezet. 
 

3.2 Hoe wordt het ingezet? 
Het college bepaalt ambtshalve of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Iemand die denkt tot de 
doelgroep van loonkostensubsidie te behoren, kan hier ook zelf een schriftelijke aanvraag voor indienen. Dit kan 
maximaal één keer per twaalf maanden.  
De loonwaarde wordt bepaald als een werkgever het voornemen heeft om iemand in dienst te nemen. De 
loonwaarde wordt op de werkplek bepaald met inbreng van die werkgever. De loonkostensubsidie wordt 
toegekend als hij of zij daadwerkelijk aan de slag gaat. Als iemand eenmaal aan het werk is, dan wordt jaarlijks 
vastgesteld wat de loonwaarde is en of er nog loonkostensubsidie wordt verstrekt. Gaat het om beschut werk op 
grond van de Participatiewet dan wordt elke drie jaar de loonwaarde ambtshalve vastgesteld.  
   
Bij verhuizing blijft de gemeente die de loonkostensubsidie heeft vastgesteld gedurende de hele looptijd van de 
dienstbetrekking verantwoordelijk voor de uitbetaling, de vaststelling of iemand nog tot de doelgroep behoort en 
de periodieke loonwaardebepaling. Er is verder geen beperking in de duur van de loonkostensubsidie. Die kan 
doorlopen zolang de dienstbetrekking duurt tot de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.  

 
3.3 Hoogte en duur van de loonkostensubsidie 
De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de vastgestelde loonwaarde. Dit 
bedrag wordt vervolgens vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. De hoogte van de subsidie 
is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon2.  
 

                                                
1 In de wet is  een speciale  inkomstenvrijlating opgenomen voor mensen die medisch urenbeperkt zijn, die structureel kan 
worden toegepast. 
2 Zie ook de rekentool loonkostensubsidie, beschikbaar gesteld door de Programmaraad 
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Wanneer de werknemer een Cao-loon heeft dat hoger is dan het WML dan komen de loonkosten boven WML  
voor rekening van de werkgever. De gemeente gaat bij het vaststellen van de loonkostensubsidie dus altijd uit 
van het WML. 
 
De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer: hoe hoger de 
loonwaarde, hoe lager de subsidie. Loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. 
Ook de duur is afhankelijk van de loonwaarde. Elk jaar wordt die opnieuw bepaald. Bij een loonwaarde van 100 % 
WML stopt de subsidie. Wanneer iemand dat nooit bereikt kan de loonkostensubsidie blijven doorgaan. 
 
Het is niet mogelijk de loonkostensubsidie te combineren met andere subsidies in de loonkosten die gemeenten 
kennen. Evenmin gaat de loonkostensubsidie samen met een mobiliteitsbonus. 
 

3.4 Begeleiding en no risk polis 
Andere instrumenten uit het gebundeld re-integratiebudget kunnen wel samen met deze loonkostensubsidie 
worden ingezet. In de Participatiewet is bijvoorbeeld geregeld dat werknemers met een loonkostensubsidie 
aanspraak kunnen maken op begeleiding op de werkplek (jobcoach). Een nadere uitwerking van die aanspraak 
staat niet in de wet. Daarover stellen gemeenten bij verordening regels voor op (zie ook 2.8).   
 
De loonkostensubsidie kan ook gecombineerd worden met  aanpassingen op de werkplek. Het kan dan gaan om 
meeneembare voorzieningen die specifiek voor de klant zijn, denk bijvoorbeeld aan een brailleregel voor blinde of 
slecht-ziende werknemers. Maar ook kosten voor niet meeneembare voorziening zoals automatisch opengaande 
deuren kunnen vergoed worden. 
 
Omdat werkgevers terughoudend kunnen zijn bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten uit angst voor 
hoog ziekteverzuim en daarmee hoge kosten kan de gemeente werkgevers ook een no-risk polis aanbieden. Een 
no-riskpolis vergoedt werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling als iemand onverhoopt ziek wordt. 
Gemeenten dienen op grond van de Participatiewet regels te stellen over de hoogte en duur van de no-riskpolis. 
Ook de no-riskpolis wordt gefinancierd uit het gebundeld re-integratiebudget. 
 
Los hiervan is wettelijk geregeld dat eventuele ziekengeldlasten en lasten van WGA-uitkeringen voor werknemers 
die werken met loonkostensubsidie niet worden meegenomen bij de bepaling van de gedifferentieerde premie die 
voor de werkgever geldt. De werkgever wordt zo gevrijwaard van een hogere premie als betrokkene voor wie de 
gemeente een no-riskpolis heeft verstrekt, onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. 
 

3.5 Beloning werknemer 
De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan, waar nodig, structureel worden ingezet. De 
werknemer krijgt van de werkgever het cao-loon of ten minste het WML wanneer er geen CAO is. De sociale 
partners hebben afgesproken dat het cao-loon voor deze mensen zo dicht mogelijk bij het wettelijk minimumloon 
komt te liggen. Bij hogere lonen zou het moeilijker worden goede plaatsen voor deze mensen te vinden. 
Die lage lonen zijn nu niet in elke cao opgenomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties zullen de komende 
drie jaar in alle cao’s laagste reguliere loonschalen opnemen tussen 100% en 120% WML, te beginnen op 100%. 
Uiterlijk in 2017 moeten alle cao’s hieraan voldoen. Als blijkt dat cao’s niet aan de afspraken voldoen, krijgt een 
werkgever de wettelijke mogelijkheid om iemand die aangewezen is op loonkostensubsidie ten behoeve van de 
garantiebanen, op individuele basis aan te nemen in een loonschaal van 100 % WML. 
 

3.6 Vaststelling loonwaarde 
De loonwaarde wordt door de gemeente in samenspraak met de werkgever op de werkplek vastgesteld. De 
regering vindt het belangrijk dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. Het mag niet zo zijn dat de 
loonwaarde afhankelijk is van degene die hem vaststelt. In de 35 regionale werkbedrijven worden afspraken 
gemaakt over de minimumeisen waaraan de methode voor het bepalen van de loonwaarde moet voldoen.  
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Daarnaast heeft de Werkkamer aan Blik op Werk gevraagd  een voorstel te doen voor de validering van de 
gebruikte systematiek bij de vaststelling van de loonwaarde en de certificering van de uitvoerders daarvan. 
 
Uiteindelijk bepaalt de gemeente de loonwaarde. De methode leggen gemeenten vast in een verordening. De 
loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk: elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. Bij een verhoging van 
de productiviteit vermindert de subsidie. Zo worden de middelen ingezet waar ze nodig zijn. 
Om in het begin een goed beeld van de loonwaarde te krijgen is het mogelijk om werknemers een tijdje 
onbeloonde werkzaamheden te laten verrichten op een proefplaats. Hiervoor geldt een maximum van drie 
maanden. 
 

3.7 Verordeningen 
Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan  
ondersteuning nodig heeft. Zij leggen hun beleid in verordeningen vast. De Participatiewet wijzigt  
een aantal bestaande verordeningsplichten op onderdelen en voegt een aantal nieuwe toe.  
 
Het gaat om verordeningen waarin gemeenten de volgende zaken moet vastleggen:  

• Regels over de arbeidsondersteuning aan uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden; 
• Regels over de wijze van vaststelling van de doelgroep loonkostensubsidie en de vaststelling van 

de loonwaarde. 
• Regels over een evenwichtige verdeling van re-integratievoorzieningen, waaronder jobcoach; 
• regels over beschut werk; 
• Regels over hoogte en duur van de no-riskpolis. 

 
In de Werkkamer is afgesproken dat in de 35 regionale werkbedrijven gemeenten en sociale partners afspraken 
kunnen maken over de regionale afstemming van de inzet van instrumenten zoals de no-riskpolis en 
werkvoorzieningen. Het doel hiervan is te komen tot een zo eenduidig mogelijk regionaal afgestemd 
instrumentarium. Hiermee wordt ook voorkomen dat werkgevers binnen dezelfde regio met verschillende 
gemeentelijke instrumenten te maken krijgen. 
 

3.8 Financiering 
De middelen voor de inzet van dit instrument loonkostensubsidie worden beschikbaar gesteld via het 
inkomensdeel (de BUIG). In de WWB vallen de loonkostensubsidies onder het Participatiebudget, het werkdeel. 
De loonkostensubsidie zoals die onder de Participatiewet valt, is niet alleen een voorziening voor 
arbeidsinschakeling (stimulans), maar ook en vooral een compensatie voor verminderde productiviteit ten 
opzichte van het loon. Dit is ook van belang voor de effecten bij het inzetten van dit instrument. Doordat de 
middelen uit het inkomensdeel komen worden ze meegeteld bij het vaststellen van het macrobudget  in het jaar 
daarop. Dit past beter bij het structurele karakter dat de loonkostensubsidie kan hebben. Er is ook een directere 
link met de prikkel dat gemeenten bespaarde uitkeringslasten zelf mogen houden. 
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4. Werkprocessen Loonkostensubsidie 
4.1 Selectie kandidaten 

Definitie:  

Het innemen, behandelen en beoordelen of een aangemelde kandidaat tot de doelgroep behoort 

Beginpunt:  

Een intaker, klantmanager, jobhunter of accountmanager meldt een kandidaat aan voor een plaatsing met 
loonkostensubsidie 

Eindpunt:  

Besluit of iemand tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort 

Kostendrager:  

Het aantal beoordelingen of iemand tot de doelgroep behoort 

Processtappen:  

1. Op basis van beschikbare informatie (dossier) wordt gekeken of een kandidaat in staat is het wettelijk 
minimumloon te verdienen. Wanneer een klant is ingeschreven bij het doelgroepregister bij het UWV 
kan daarvan uitgegaan worden. Wanneer dat niet het geval is wordt gekeken naar de argumentatie van 
de aanmelder. Die kan de aanmelding op basis van dossier, (medisch) onderzoek, eerder 
indicatieadvies (bijvoorbeeld voor een school voor speciaal onderwijs), re-integratieadvies UWV of uit 
eigen waarneming hebben gedaan. 

2. Eventueel gesprek met de kandidaat wanneer dossier onvoldoende informatie bevat om te kunnen 
beslissen. 

3. Toetsing van kenmerken kandidaat aan doelgroepbeschrijving uit verordening 

4. Beslissing 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD of anderszins) 

Voorbeeld indicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal beoordelingen of iemand tot de doelgroep hoort 

- het aantal beschikkingen naar mate van toekenning 

- Voorraad beoordelingen 

- Beslistijd of doorlooptijd 

- Tijdbesteding per dossier 

Rechtmatigheid: 

- Toekenning / afwijzing overeenkomstig gemeentebeleid 

Verbinding met andere producten: 

Intake, diagnose, trajectplan, werkgeversbenadering,  
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4.2 Realiseren werkplek 

Definitie:  

Het acquireren, creëren en innemen van een werkplek 

Beginpunt:  

Een accountmanager of jobhunter onderzoekt de mogelijkheden voor een werkplek bij bestaande en eventueel 
nieuwe werkgever  

Eindpunt:  

De werkplek wordt ter invulling vrijgegeven  

Kostendrager:  

Het aantal mensen d met een loonkostensubsidie aan het werk is 

Processtappen:  

1. Contact met werkgever over potentiële werkplek 

2. In gesprek informatie over de kenmerken van de doelgroep of van specifieke kandidaten en van de 
regeling 

3. Zo nodig werkgever adviseren welke (onderdelen) van bestaande functies of nieuwe taken uitgevoerd 
kunnen worden door de doelgroep. 

Wanneer de gemeente of regio vormen van functiecreatie in haar werkgeversdienstverlening heeft 
opgenomen worden die hier in het proces ingezet. Deze worden hier verder niet uitgewerkt. 

4. Omschrijven verkregen vacature. Wanneer de functie niet voor een specifieke kandidaat geworven is 
moet in de beschrijving van de aard van de werkzaamhedenrekening gehouden worden met de 
mogelijke beperkingen van de kandidaten voor de functie. 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in relevante systemen (DKD, WSB of anderszins) 

 

Voorbeeld indicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal geacquireerde werkplekken 

- Het aantal geacquireerde werkplekken naar mate van aantal bedrijfsbezoeken 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen op werkplekken 

- Tijdbesteding per werkplek 

 

Rechtmatigheid: 

- Geen indicatoren 

Verbinding met andere producten: 

werkgeversbenadering, functiecreatie (jobcarving / jobcreation), accountmanagement, baanafspraken 
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4.3 Matchen 

Definitie:  

Het maken van een match: het koppelen van een kandidaat aan een werkplek 

Beginpunt:  

Een accountmanager, klantmanager of jobhunter heeft een mogelijke werkplek   

Eindpunt:  

De werkplek wordt ter invulling vrijgegeven  

Kostendrager:  

Het aantal mensen dat met een loonkostensubsidie aan het werk is 

Processtappen:  

1. Bespreken kandidaat met werkgever.  

Het cv en profiel van de kandidaat wordt met de werkgever besproken. Globaal wordt gekeken wat de 
meerwaarde van de kandidaat op de werkplek kan zijn. 

2. Bespreken ondersteunende instrumenten 

Een globaal beeld van mogelijke ondersteunende instrumenten wordt hier gegeven. 

3. Organiseren sollicitatiegesprek, wanneer werkgever dit niet zelf doet. Bepalen wie daarbij aanwezig 
moet zijn, klantmanager of jobhunter kan in sommige gevallen een toegevoegde waarde hebben voor 
werkgever of voor kandidaat. 

4. Voeren sollicitatiegesprek en terugkoppeling aan jobhunter / klantmanager wanneer die niet aanwezig 
waren. 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD, WSB of anderszins) 

 

Voorbeeld indicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal voorgestelde kandidaten 

- Het aantal sollicitatiegesprekken 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen op werkplekken 

- Tijdbesteding per plaatsing 

 

Rechtmatigheid: 

- Geen indicatoren 

Verbinding met andere producten: 

werkgeversbenadering, accountmanagement, baanafspraken 
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4.4 Re-integratie instrumenten 

Definitie 

Vaststellen in te zetten instrumenten die naast loonkostensubsidie nodig zijn voor de plaatsing  

Beginpunt 

Werkgever is bereid kandidaat te plaatsen 

Eindpunt 

De instrumenten die naast de loonkostensubsidie ingezet zullen worden wanneer de kandidaat in dienst worden 
genomen zijn bekend. 

Kostendrager 

De in te zetten instrumenten 

Processtappen: 

1. Vaststellen welke beperkingen de kandidaat heeft om de betreffende functie uit te voeren. Het kan dan 
gaan om beperkingen aan de werkplekken om beperkingen die de klant zelf ervaart. Een aangepast 
bureau of beeldscherm is een aanpassing aan de werkplek, het nodig hebben van extra instructie of 
begeleiding bij de uitvoer van de werkzaamheden gaat om het functioneren van de klant. Wanneer de 
systematiek van loonwaardebepaling ook iets zegt over de benodigde begeleiding (wat soms het geval 
is) moet hier de begeleiding alleen marginaal aan bod komen. Vaststellen wat de begeleidingsbehoefte 
is kan dan beter in de volgende processtap, de loonwaardemeting, gedaan worden. 

2. De werkgever informeren voor welke (gemeentelijke) regelingen hij voor deze kandidaat in aanmerking 
kan komen. Hiervoor is van belang wat er in de verordening staat over de instrumenten. Dit kan gaan 
over regelingen  over werkplekaanpassing (voor zover de werkgever daar zelf geen subsidie over kan 
verkrijgen), het inzetten van de no-risk polis, een proefplaatsing etc. 

3. Afstemmen met werkgever welke instrumenten in welke mate bij deze plaatsing ingezet kunnen 
worden. 

4. terugkoppeling  klantmanager wanneer die niet aanwezig was 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD, WSB of anderszins) 

Voorbeeldindicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal ingezette instrumenten 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen op werkplekken 

- Kosten van de in te zetten instrumenten 

- Tijdbesteding aan in te zetten instrumenten per plaatsing 

Rechtmatigheid: 

- Toekenning instrumenten conform gemeentelijk re-integratiebeleid en verordening 

Verbinding met andere producten: 

werkgeversbenadering, accountmanagement, baanafspraken 
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4.5 Loonwaardemeting 

Definitie 

In werking zetten loonwaardemeting 

Beginpunt 

Werkgever is bereid kandidaat te plaatsen 

Eindpunt 

Loonwaarde kandidaat is bekend 

Kostendrager 

Het aantal uitgevoerde loonwaardemetingen 

Processtappen: 

1. Aanmelden kandidaat voor de loonwaardemeting. Deze zal uitgevoerd worden door een collega die 
daartoe is opgeleid en gecertificeerd of door een externe persoon/organisatie die daarvoor is ingehuurd 
en waarvan de uitvoerder ook is gecertificeerd. In dat laatste geval dient hier dan ook de met de 
organisatie afgesproken procedure gevolgd te worden. Er kunnen procedures zijn ten aanzien van 
aanmelding, snelheid en verrekening. 

2. Afspraak met de werkgever maken over het uitvoeren van de loonwaardemeting. Omdat de loonwaarde 
op de werkplek wordt vastgesteld zal de meting een bezoek aan die werkplek vereisen. Daarnaast 
gebeurt het vaststellen van de loonwaarde met inbreng van de werkgever. 

3. Uitvoerder van de meting legt de bevindingen vast in een rapport. 

4. Terugkoppeling uitkomst meting aan werkgever, eventueel opmerkingen verwerken. 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD, WSB of anderszins) 

Voorbeeldindicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal uitgevoerde metingen 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen op werkplekken 

- Kosten van de uitgevoerde metingen 

- Tijdbesteding aan in te zetten metingen per plaatsing 

 

Rechtmatigheid: 

- Toekenning instrumenten conform regionale afspraken loonwaardemeting en verordening 

Verbinding met andere producten: 

werkgeversbenadering, accountmanagement, werkbedrijf, baanafspraken 



 

 
 

13 

4.6 Vastlegging loonwaardebepaling in beschikking 

Definitie 

Vaststelling loonwaarde in beschikking 

Beginpunt 

De loonwaardemeting is verricht 

Eindpunt 

Beschikking over loonwaarde kandidaat is afgegeven 

Kostendrager 

Het aantal mensen dat met loonkostensubsidie aan het werk is 

Processtappen: 

1. Op basis van het advies van de persoon of instelling die de loonwaardemeting heeft verricht en met 
inachtneming van de inbreng van de werkgever wordt de loonwaarde vastgesteld 

2. De klantmanager of kwaliteitsmedewerker legt de loonwaarde vast in een beschikking en legt die ter 
goedkeuring voor aan het College of volgt de procedure die voor het afgegeven van deze 
beschikkingen in de gemeente is afgesproken. 

3. Beschikking wordt kenbaar gemaakt aan kandidaat en werkgever. 

4. Eventueel bezwaar- en beroepsprocedure op basis van de beschikking. Dit wordt hier verder niet 
uitgewerkt daar gemeenten algemene werkprocessen bezwaar en beroep hebben. 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD, WSB of anderszins) 

Voorbeeldindicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Afgegeven beschikkingen 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen 

 

Rechtmatigheid: 

-  Aantal bezwaar en beroepschriften geheel/gedeeltelijk/niet gegrond verklaard 

- •Aantal gegronde bezwaarschriften 

- •Aantal ingediende bezwaarschriften 

Verbinding met andere producten: 

werkgeversbenadering, accountmanagement, werkbedrijf, baanafspraken 
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4.7 Vastlegging afspraken werkgever 

Definitie 

Administratieve afhandeling loonwaardebepaling 

Beginpunt 

Kandidaat en werkgever zijn beide bereid  een arbeidsovereenkomst aan te gaan 

Eindpunt 

Kandidaat is geplaatst op werkplek en uit de uitkering gestroomd 

Kostendrager 

Het aantal gerealiseerde plaatsingen met loonkostensubsidie 

Processtappen: 

1. Definitief maken van de afspraken met de werkgever en die vastleggen volgens interne procedure voor 
het verstrekken van re-integratie instrumenten 

2. Ontvangen van werkgever van arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat 

3. Afspraken re-integratie en arbeidsovereenkomst ter ondertekening aan kandidaat voorleggen 

4. Vastleggen afspraken met de werkgever in contract en ondertekening daarvan 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD, WSB of anderszins) 

Voorbeeldindicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen op werkplekken 

- Het aantal afgeronde dossiers 

 

Rechtmatigheid: 

- Toekenning instrumenten conform regionale afspraken loonwaardemeting en verordening 

Verbinding met andere producten: 

Re-integratie, werkgeversbenadering, accountmanagement, werkbedrijf, baanafspraken 
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4.8 Realisatie en na-zorg 

Definitie 

Opstarten uitvoer afspraken 

Beginpunt 

Kandidaat en werkgever zijn een arbeidsovereenkomst aan gegaan 

Eindpunt 

Kandidaat is aan het werk  

Kostendrager 

De ingezette re-integratieinstrumenten 

Processtappen: 

1. Opstarten van de inzet van re-integratie instrumenten zoals het regelen van de no-risk polis, het 
opstarten van het jobcoachen, het realiseren van werkplekaanpassingen 

2. Ontvangen van werkgever van arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat 

3. Afspraken re-integratie en arbeidsovereenkomst ter ondertekening aan kandidaat voorleggen 

4. Regie houden op de na-zorg en gedurende de arbeidsovereenkomst jaarlijks (bij beschut werk eens in 
de drie jaar) zorg dragen voor loonwaardemeting. 

5. Administratieve verwerking: vastleggen in systeem (DKD, WSB of anderszins) 

Voorbeeldindicatoren: 

Doelmatigheid / doeltreffendheid: 

- Het aantal gerealiseerde plaatsingen op werkplekken 

- Het aantal afgeronde dossiers 

 

Rechtmatigheid: 

- Toekenning instrumenten conform regionale afspraken loonwaardemeting en verordening 

Verbinding met andere producten: 

Re-integratie, werkgeversbenadering, accountmanagement, werkbedrijf, baanafspraken 
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