
Loonkostensubsidie 

• Implementatiedagen 

• Gerrit van Romunde en  

• Linda de Bruin  



inhoud 

• Regeling loonkostensubsidie 

• Doelgroep 

• Hoogte en duur 

• Plaats in instrumentarium P-wet 

• Loonkostensubsidietool 

 



historie 

• Eerst vormen van gesubsidieerde arbeid (ID en 
Wiw banen) voor mensen met al dan niet 
tijdelijk verminderde verdiencapaciteit 

• Daarna compensatie bij in dienst nemen 

• Financiering via Participatiebudget (werkdeel) 

• Subsidie is tijdelijk 

 



nieuwe regeling 

• Afspraken sociaal akkoord 11 april 2013 
(banen, werkbedrijven, loonkostensubsidie) 

• LKS:compensatie voor verminderde 
productiviteit 

• Financiering via BUIG (inkomensdeel) 

• Werkgever ontvangt subsidie, werknemer 
ontvangt loon 

 



voor wie? 

• Iedereen waar gemeente verantwoordelijk 
voor is, zoals: WWB, Anw, IOAW, IOAZ of nug 

• Niet in staat WML per uur te verdienen, wel 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 

• Niet voor medisch urenbeperkten met 
volledige verdiencapaciteit per uur 

• Gemeente stelt ambtshalve vast of iemand tot 
doelgroep behoort of werkzoekende doet 
verzoek 

 



hoogte en duur 

• Subsidie is verschil tussen minimumloon en 
loonwaarde (max. 70% WML) plus 
werkgeverslasten 

• Verschil minimumloon en CAO voor werkgever 

• Duur zolang verminderde verdiencapaciteit, 
kan dus structureel. Wel elk jaar (beschut 
werk: elke 3 jaar) loonwaarde bepalen. 

 



de verordening 

• Verordening volgens art 6 tweede lid 
Participatiewet uiterlijk 1 juli 2015 

• Doelgroep en loonwaarde 

• Externe organisatie die college hierover advies 
geeft 

• Loonwaarde in beschikking 

 



flankerende regelingen 

• Combinatie met andere instrumenten P-
budget mogelijk zoals begeleiding op de 
werkplek en no-risk polis (in verordening) 

• Geen andere loonkostensubsidie ten aanzien 
van dezelfde dienstbetrekking 

 



loonkostensubsidietool 

• Geeft snel een indicatie van effect inzet 
loonkostensubsidie ten behoeve van 
beleidvorming en bij gesprekken met 
werknemer en werkgever 

• Berekening moet op basis van de loonwaarde 
van de werknemer op de betreffende functie 



loonkostensubsidietool 

• http://www.samenvoordeklant.nl/participatie
wet-en-wwb/instrumenten#anchor2 

 

• Voorbeelden: 

- voor welke doelgroep  

- wat zijn de kosten / opbrengsten 
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Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– Donderdag 23 oktober in Zwolle 

– Donderdag 20 november in Alphen a/d Rijn 

– Donderdag 11 december (locatie nnb) 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:pwet@samenvoordeklant.nl

