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WANNEER KRIJG IK LOONKOSTENSUBSIDIE 
VOOR WERKZOEKENDEN UIT DE 
PARTICIPATIEWET?
Om in aanmerking te komen voor deze subsi-

die, neemt u een werknemer in dienst met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen 

die niet in staat zijn zelfstandig (tijdelijk of 

structureel) het wettelijk minimumloon (WML) 

te verdienen. Mensen met een arbeidsbeper-

king. Maar ook mensen met een talent. Mensen 

die een kans verdienen en graag hun talent 

inzetten.

HOE HOOG IS DE LOONKOSTENSUBSIDIE?
Uw werknemer ontvangt het WML of een cao-

loon van u als werkgever en bouwt pensioen 

op. U krijgt loonkostensubsidie. Deze vergoedt 

het verschil tussen het WML en de loonwaarde. 

Dit bedrag wordt vermeerderd met de werkge-

verslasten. Als het cao-loon hoger is dan het 

WML zijn die meerkosten voor rekening van u 

als werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit 

meer zijn dan 70% van het WML. 
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De hoogte van de loonkostensubsidie wordt 

bepaald op basis van een loonwaardemeting. 

Loonwaardemeting bepaalt de loonkostensub-

sidie. Dat betekent meestal dat een medewerker 

bij u minimaal twee maanden aan het werk is.

Het is ook mogelijk om het eerste half jaar 

een medewerker in dienst te nemen met een 

subsidie van 50% van het WML. Dit wordt 

forfaitaire loonkostensubsidie genoemd. Het 

geeft u eerder inzicht in de financiële voordelen 

van deze medewerker. En het vereenvoudigt en 

bespoedigt de plaatsing van een werkzoekende. 

HOE LANG HEB IK RECHT OP EEN 
LOONKOSTENSUBSIDIE?
Voor medewerkers die langdurig geen WML 

kunnen verdienen krijgt u structureel het LKS. 

Na een jaar wordt op basis van een loonwaar-

demeting opnieuw de hoogte van de subsidie 

waar u recht op heeft bepaald. 

De arbeidsprestatie van de werknemer of de 

functie kan namelijk veranderd zijn.

Op onze website is een rekenvoorbeeld te zien 

van subsidie die op basis van een loonwaarde-

meting kan worden verstrekt (www.werkzaak-

rivierenland.nl/loonkostensubsidie)

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer informatie over Werkzaak 

Rivierenland? Of eens doorpraten over uw 

specifieke vacatures en wensen? Neem dan 

contact op met onze accountmanagers. 

Zij komen graag bij u langs. Kijk voor contact-

gegevens op www.werkzaakrivierenland.nl/

accountmanagers of bel 088 9375 000

Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor 

werk en inkomen in de regio Rivierenland. 

Organisaties en overheden uit negen gemeen-

ten werken binnen Werkzaak Rivierenland 

samen om de arbeidsmarktregio optimaal te 

bedienen. Met hart voor werk en mensen.

Werkzaak Rivierenland

T 088 9375 000

E werkgevers@werkzaakrivierenland.nl

I www.werkzaakrivierenland.nl
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Hanna is een echte ervaren vakman, een harde werker en extra gemotiveerd.

De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een 
baan te helpen. U als werkgever krijgt deze subsidie als u een werkzoekende, die valt onder deze doelgroep, in dienst neemt.
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WELKE VOORDELEN ZIJN ER 
VOOR MIJ ALS WERKGEVER? 

LOONKOSTENSUBSIDIE VOOR WERKZOEKENDEN UIT
DE PARTICIPATIEWET? 

VACATURE?
Vacature opvullen? Help eens iemand 

aan het werk die van een uitkering leeft. 

Met een krappe arbeidsmarkt voor de 

boeg, zou dit weleens een goede oplos-

sing kunnen zijn voor voldoende perso-

neel en het laag houden van uw loon-

kosten.

ABB Foam 
Erkan Özsoy (operationeel manager) is 

tevreden over de samenwerking met 

Werkzaak Rivierenland. “Natuurlijk kost 

de begeleiding van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt wat extra tijd 

maar we zien snel genoeg of iemand past 

in het team en deze investering loont. Het 

is belangrijk dat de samenwerking onder-

ling goed verloopt. Dat je past in het team, 

op tijd aanwezig bent en netjes werkt. We 

zijn een productiebedrijf dus je moet je 

werk wel serieus nemen. ABB Foam maakt 

per dag zo’n 450-500 matrassen. Sinds 

maart dit jaar is er ruim 40 kilometer stof 

verwerkt  voor de boxsprings.” 

ABB Foam is gevestigd in Zaltbommel en 

telefonisch bereikbaar via 0418-516 213.

‘Wist u dat….’
…Sinds de invoering van de regeling al 46 

werkgevers in Rivierenland 61 werkne-

mers in dienst hebben met een forfaitaire 

loonkostensubsidie. 

… Er nog 10.000 werkzoekenden op zoek 

zijn naar een werkgever waar zij hun 

talent mogen inzetten.

… U het verschil kan maken door deze 

doelgroep een kans te bieden.

… Wij u adviseren en ondersteunen als het 

gaat om de inzet van talenten in uw orga-

nisatie.

Erkan Özsoy : Niet iedereen kan zich staande houden in de huidige maatschappij. 
Maar iedereen verdient wel een kans. Maak het verschil, wees sociaal betrokken.


