
Loonkostensubsidie 

• Implementatiedag 5 maart 2015 

• Gerrit van Romunde(ronde 2) 

• Evert Jan Slootweg(ronde 5) 



Inhoud 

• Regeling loonkostensubsidie 

• Doelgroep 

• Hoogte en duur 

• Plaats in instrumentarium P-wet 

• Loonwaardebepaling + voorbeeld 

• 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 

 



Loonwaardebepaling: vooraf 

• Heeft werkgever intentie om met betrokkene dienstbetrekking 
aan te gaan? 

 

• Heeft betrokkene al bij die werkgever gewerkt, bijvoorbeeld 
met proefplaatsing of werkervarings-plaats? 

 

• Welke beschreven methodiek wordt gebruikt? 

 

• Welke deskundige uitvoerder stelt de loonwaarde vast? 

 



Stappen ter bepaling van de loonwaarde 

1. Beoordeling vindt plaats obv  feitelijk uitgevoerde 
werkzaamheden door wknmr op werkplek, met wrkgvr. 

 

2. Vaststellen van taken, die betrokkene kan verrichten en 
aandeel (%) van totale takenpakket. 

 

3. Vaststellen van normfunctie van werknemer zonder 
beperkingen en functieloon. 

 

4. Vaststellen normen voor prestaties obv loonwaarde wordt 

bepaald: tempo(t), kwaliteit(k), inzetbaarheid(i) per taak. 



stappen ter bepaling van de loonwaarde 

loonwaarde 
5.Vaststellen van afzonderlijke prestaties op bestanddelen(t, k & i) van betrokkene 

met beperkingen per taak.  

 

6.Vaststellen van prestaties per taak in vergelijking met prestatie van persoon 
zonder beperkingen: het produkt van de prestaties op de bestanddelen(t, k & i) 
van betrokkene met beperkingen 

 

7.Vaststellen van loonwaarde per taak door aandeel van de taak als percentage van 
het totale takenpakket te vermenigvuldigen met de prestatie per taak (stap 6). 
De loonwaarde is een percentage van het functieloon. 

 

8.Vaststellen van de totale loonwaarde als percentage van het functieloon door de 
verschillende loonwaarden per taak bij elkaar op te tellen en af te ronden. 

 



Voorbeeld: Bob 

1. Bob werkt in een sportwinkel 

 

2. Taken: Taak 1= magazijnmedewerker(90%) en 
Taak 2 =administratieve taken(10%) 

 

3. Normfunctie: magazijnmedewerker, 
functieloon 110% WML 

 



4. Persoon zonder 
arbeidsbeperkingen 

T1 T2 

Tempo 500 eenheden per week 
opbergen 

100 orders per week 
verwerken 

Kwaliteit Eenheden correct 
opbergen 

Order correct digitaal 
verwerken 

Inzetbaarheid Volledig inzetbaar Volledig inzetbaar 



5. Bob 

T1 T2 

Tempo 400 eenheden per week 
opbergen 

50 orders per week 
verwerken 

Kwaliteit 100%(= geen 
kwaliteitsverlies) 

80% bruikbaar(=20% 
kwaliteitsverlies) 

Inzetbaar Volledig inzetbaar 90% inzetbaar 



Voorbeeld 

• 6. Prestatie per taak van Bob 

– T1: (400/500) * 100% *100%= 80% 

– T2: (50/100) * 80% * 90%=36% 

 

• 7. Loonwaarde per taak Bob 

– T1: 80% *90%=72% vh functieloon 

– T2: 36% *10%=3,6% vh functieloon 

 

• 8. Totale loonwaarde ogv artikel 4 lid 1: 76% afgerond (72% 
+3,6%) 



Keuring doelgroepregister 

• Hoe gaat keuring in zijn werk?  
– Arbeidsvermogen wordt vastgesteld afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.  

– Voor de doelgroep banenafspraak zijn deze persoonlijke omstandigheden door SZW vertaald naar ziekte en gebrek.  

 

• UWV toetst of iemand door ziekte en gebrek niet in staat is WML te verdienen. In methodiek 
die hiervoor wordt toegepast, ná vaststelling door een arts of er sprake is van ziekte of 
gebrek, vormen de drempelfuncties een belangrijke rol om te toetsen of iemand met ziekte 
en gebrek deze functies kan vervullen.  

– Indien ja dan behoort hij/zij niet tot de doelgroep banenafspraak,  

– zo nee dan behoort hij/zij wel tot de doelgroep. 

 

• Loonwaarde wordt vastgesteld op een feitelijke werkplek (afspraak werkkamer). De 
vastgestelde loonwaarde geldt dus voor het werk wat de betreffende persoon op dat 
moment op die plek verricht. Ander werk, bij een andere werkgever voor diezelfde persoon 
vraagt dus om een nieuwe loonwaarde meting. Loonwaarde is dus nooit vooraf vast te 
stellen, maar alleen op het moment dat er werkelijk gewerkt wordt. 

 

 



Keuring doelgroepregister 

• Voor gemeenten is het zaak om alleen die personen aan te melden voor 
een indicatie banenafspraak als zij het vermoeden hebben dat betreffende 
persoon door ziekte en gebrek niet in staat is WML te verdienen. 

 

• UWV heeft een U-toets uitgevoerd, zoals dat gebruikelijk is bij nieuwe 
wet- en regelgeving. In de nota van toelichting is genoemd dat het kan 
gaan om medische-, gedrags- en sociale aspecten.  

 

• UWV heeft aan SZW aangegeven dat UWV alleen op uniforme wijze kan 
beoordelen of iemand tot de doelgroep behoort wanneer ziekte of gebrek 
ten grondslag ligt aan die aspecten.  

 



Drempelfuncties 

Naam functie Functienummer Psychisch Autonomie Hand/vingergebruik Bewegings-apparaat 

Medewerker 
bloemzaadproductie 1.260.000.001 X (x)     

Productiemedewerker 
(printplaten) 81.420.778.017 X X   (X) 

Productiemedewerker 
Inpak (handmatig) 20.810.045.062 X X     

Facilitair medewerker 
(schoonm. ziekenhuis) 93.110.002.078 X       

Wikkelaar 36.210.051.001   X   X 

Productiepuntlasser 34.890.002.002 (x) (x)   (x) 

Afbiester (dekbedden) 22.720.036.016 X X   X 

Bezorger Apotheek  

65.311.594.007     X X (auto-brommer) 

Telefoniste - Receptioniste 93.310.071.053       X 

Receptionist – Telefonist 
(verzorgingstehuis) 93.410.000.007     X X 

Portier (fabriek) 34.690.008.067     X   

Parkeerbeheerder (garage 
of terrein) 72.419.996.005     X (x) 



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:  

– 16 april in Nieuwegein en  

– 28 mei in Veenendaal 

 

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

