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Opbouw 

• Even voorstellen 

• Achtergrond Loonwaardemeting 

• Regio  

• Ervaringen 

• Hoe werkt het? 



Desiree Curfs 

• Directeur bestuurder Patijnenburg (Westland) 

•          CurfsDesiree 

• Bestuurslid Cedris 

• MKB voorzitter Westland 

• Lid VNO NCW bestuur Landelijk 

 

• Verbinding Publiek - Privaat 



Participatiewet 

• Art 6g: De loonwaarde is een vastgesteld 
percentage van het rechtens geldende loon 
voor de door een persoon - die behoort tot de 
doelgroep loonkostensubsidie - verrichte 
arbeid in een functie naar evenredigheid van 
de arbeidsprestatie in die functie van een 
gemiddelde werknemer met een soortgelijke 
opleiding en ervaring, die niet tot de 
doelgroep loonkostensubsidie behoort  

 

• Art 6, lid 2: De gemeenteraad stelt bij 
verordening regels over de doelgroep 
loonkostensubsidie en de loonwaarde, bedoeld 
in het eerste lid, onderdelen e en g. Deze 
regels bepalen in ieder geval de wijze waarop 
de loonwaarde wordt vastgesteld. 

 

• Modelverordening Loonkostensubsidie 
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verordening regels over de doelgroep 
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Minimum vereiste loonwaarde 

Werkkamer 
1. Wat het meet 

De loonwaardebepaling heeft alleen betrekking op het prestatieniveau van de 
werknemer (tempo,  kwaliteit en inzetbaarheid) 

2. Transparantie en objectiviteit 
Onafhankelijk van tijd en voor zover mogelijk van de beoordelaar. De uitkomsten 
tussen de verschillende methoden toegepast op eenzelfde casus moeten vergelijkbaar 
zijn  

3. Deskundige en professionele uitvoering 

 Door gekwalificeerde uitvoerders, bij voorkeur gecertificeerd 

4. Toegankelijk/uitlegbaar 

 Onderzoek op werkplek, begrijpelijk voor werkgever en werknemer 

 



Landelijk begrippenkader 
Reguliere normfunctie 

• De functie die qua samenstelling van de werkzaamheden 

het dichtst tegen de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden 

van de werknemer aan ligt. 

• Richtlijn: minimaal 60% van de verrichtingen stemmen 
overeen met de functie die als normfunctie is gekozen. 

Tempo 

• Het gemiddeld aantal geproduceerde eenheden/diensten 

per uur  in vergelijking met het gangbare aantal 

geproduceerde eenheden/diensten per uur, gemeten over 

een relevante periode. 

• Het Tempo wordt uitgedrukt in een % van de output van de 
normfunctie 

 

 



Landelijk begrippenkader 

• Kwaliteit 

 De foutenmarge van de medewerker vergeleken met de 

gangbare foutenmarge. De kwaliteit wordt uitgedrukt in een 

% van de output van de normfunctie 

• Inzetbaarheid 

 De netto productieve tijd van de medewerker in 

vergelijking met die van een reguliere gezonde collega , 

gemeten over een relevante periode.  

 De tijd waarin de medewerker niet inzetbaar is door extra 

begeleiding, instructie en leegloop verrekend in een % van 

de werktijd. 

 



Landelijk begrippenkader 

Additionele kosten 

• Additionele kosten zijn de extra kosten die de 

werkgever maakt om arbeidsparticipatie van de 

medewerker mogelijk te maken.  

• Additionele kosten zijn te onderscheiden in: 

1. Kosten voor begeleiding 

2. Herstelkosten 

3. Kosten van werkvoorzieningen / inpassingkosten 

4. Verzuimkosten 

5. Extra scholingskosten 

 



Validering 

Landelijk begrippenkader en validering AKC sluiten naadloos aan op 

uitgangspunten Landelijke Werkkamer: 

 

• Begrippenkader loonwaarde geadopteerd 

• Vergelijkbaarheid van methoden 

 

Doel validering 

• Eenduidig begrippenkader voor loonwaarde in Nederland 

• Gevalideerde methoden beoordelen dezelfde casus binnen acceptabele 

bandbreedte  

 

 

 

 

 

 



‘Direct naar werk’ 

 Gezondheidstraject 

Verdiepende diagnose- 
test 

Wegwijzer 

(Leer)werkplek   

Beschut werken 

Reguliere werkgever 
met ondersteuning 

Instroom Doorstroom Uitstroom 

Assessment 

Loonwaardemeting 

Two Ticks to Match 

Processen 



Doelen wegwijzer 
 Bedoeld voor alle cliënten die zich melden bij de gemeente voor een 

uitkering 

 Zowel nieuwe instroom als zittend bestand 

 Protocol voor mensen met een laag IQ en taalachterstand 

 Cliënt wordt geactiveerd, klantmanager begeleidt het proces 

 Een breed poortinstrument 

 Onderbouwd (en transparant) antwoord op de vraag 

 Het meten van iemands arbeidspotentieel en welke richting arbeidsmarkt 

 Bepalen of je gaat investeren in een cliënt. En zo ja, op welke manier?  

 Mogelijkheid om dubbelingen in consumptie van gemeentelijke 

voorzieningen te verminderen (aandacht voor de stromen wonen, arbeid, 

zorg en welzijn) 



Onderwerpen wegwijzer 

 Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, woonsituatie) 

 Kwalificaties (werkervaring, certificaten, competenties, NL taal) 

 Activiteiten op dit moment: (vrijwilligers-)werk, mantelzorg, etc. 

 “Motivatoren” (o.a. gevoel van verantwoordelijkheid) 

 Gezondheid (fysiek, psychisch, belastbaarheid, behandeling) 

 Verwachtingen voor de toekomst (o.a. werkvermogen, vinden van 

werk) 

 Omstandigheden (huisvesting, schulden, vervoer, kinderopvang) 

 Sociale omgeving (woonsituatie, sociale omgeving) 

 Consumptie gemeentelijke voorzieningen (Persoon zelf of iemand 

uit omgeving) 



Opbrengst 

• Een helder objectief beeld van de kandidaat 

• Opening voor vervolggesprek met heldere 
opdracht aan kandidaat 

• Kandidaat wordt vanaf 1e moment in eigen 
verantwoordelijkheid gezet 

• Dit vraagt wel specifieke attitude van de 
werkconsulent (training!) 



Loonwaarde in 3 stappen 

15 

Eindrapportage en 
vastgestelde 
loonwaarde 

Checklist  
bedrijfsbezoek 

 

Gesprek LG, WN en 
observatie 

werksituatie 

Loonwaardemeting in 3 stappen door loonwaarde-expert  
(2 – 4 uur) 

Stap 1: 
Vooronderzoek  

(50 min) 

Competentie- 
meting o.b.v. online 

vragenlijst voor LG* en 
WN* 

Stap 2: Bedrijfsbezoek 

 (75 min)  
Stap 3: 

Terugkoppeling 
 (60 min)  

(*) LG=leidinggevende, WN=werknemer 
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Opbrengst loonwaardemeting 

• Heldere rapportage 

• Input van werkgever en werknemer 

• Objectievere meting  

 



Praktijk 

• Hiervoor onderhandeling aan bureau 

• Toetsing laat zien dat resultaat hetzelfde is 

• Werkgever scoort vaak hoger dan werknemer 

• Subsidie  



Regio 

• Regio Haaglanden 

• Gezamenlijke aanbesteding instrument 

• Per 1 januari Dariuz voor gehele regio 

• Gezamenlijke scholing en training inzet 
instrument loonwaarde meting  

• Patijnenburg 4 jaar ervaring met Dariuz 
(overige gemeenten geen ervaring) 



Regio 

• Verplicht werken met 1 instrument 

• Afstemming werkgeversbenadering 

• Gezamenlijke scholing 

• Eenduidig profiel loonwaarde specialist 

• Gezamenlijke inzet formatie in regio 



Tips 

• Zorg voor helder aanbestedingsproject 

• Maak 1 keuze 

• Stem daar werkwijze werkgeversbenadering 
op af 

• Investeer in professionalisering 

• Maak het niet te groot: gebruik het als 
ondersteuning (moet geen doel worden) 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedag 28 mei in Veenendaal 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 
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