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Inleiding op de bijlage 
 

In deze bijlage wordt de werking van het model geschetst waarmee een financiële afweging 

gemaakt kan worden over de inzet van het instrument loonkostensubsidie binnen de kaders van de 

Participatiewet. Achtereenvolgens wordt in deze bijlage ingegaan op 

1. De actoren 

2. De integrale afweging (financieel, sociaal maatschappelijk, juridisch, overig) 

3. De financiële factoren uitgelicht 

4. Een toelichting op de gehanteerde kengetallen en aannames 

5. Het basismodel toegelicht 

6. Een aantal voorbeelden uitgewerkt. 

 

 
 

Het basismodel laat de situatie zien waarin een werknemer met 50% loonwaarde met 

loonkostensubsidie bij een werkgever gaat werken tegen WML in een 100% aanstelling. De andere 

voorbeelden laten variaties op dit basismodel. De volgende voorbeelden worden uitgewerkt. 

1. Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met cao-loon (110% WML) 

2. Werken met 50% loonwaarde via detachering  

3. Werken met behoud van uitkering (50% loonwaarde) 

4. Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML in deeltijd (80%) 

5. Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML in deeltijd (50%) 

6. Werken met loonkostensubsidie (80% loonwaarde) met WML 

7. Werken met loonkostensubsidie (30% loonwaarde) met WML 

8. Werken met loonkostensubsidie (30% loonwaarde) met WML 

9. Vanuit uitkering (alleenstaand) gaan werken met lks (50% loonwaarde) met WML 

10. Vanuit uitkering (eenoudergezin) gaan werken met lks (50% loonwaarde) met WML  

11. Vanuit uitkering (echtpaar) gaan werken met lks (50% loonwaarde) met WML  
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Hoofdstuk 1 De actoren 
 

In onderstaande figuur zien we de vier actoren die een rol spelen bij de inzet van het instrument 

loonkostensubsidie. 

 

De eerste actor is de werkgever. Deze maakt een kosten-baten-afweging bij het al dan niet in dienst 

nemen van een werknemer. In deze afweging spelen vanzelfsprekend de kosten (loonkosten, overige 

bedrijfskosten) een rol maar evenzeer de verwachte baten (omzet, productieve uren, ontvangen 

loonkostensubsidie). Daarnaast geeft hij invulling aan de door hem ervaren maatschappelijke 

verantwoordelijkheid 

De tweede actor is de (potentiële) werknemer. Bij het in dienst komen bij een werkgever staat 

tegenover de gewerkte uren het ontvangen netto salaris. De (potentiële) werknemer maakt een 

afweging tussen de te verrichten inspanningen en de te ontvangen inkomsten. Daarnaast zijn voor 

hem van belang de maatschappelijke en individuele meerwaarde van een baan boven een uitkering 

 

De derde actor is de gemeente. In het kader van de Participatiewet zal deze mogelijk via een 

Werkbedrijf een bemiddelende rol spelen in het tot stand komen van de overeenkomst tussen 

werkgever en werknemer, en verstrekt daartoe loonkostensubsidie en eventueel begeleiding. De 

gemeente draagt zorg voor het verstrekken van een uitkering aan de uitkeringsgerechtigde als de 

overeenkomst niet tot stand komt. Een gemeente maakt een afweging tussen de kosten voor deze 

activiteiten en de hiervoor beschikbare budgeten (Inkomensdeel, Participatiebudget, 

uitvoeringsbudget). Daarnaast geldt voor de gemeente de bredere afweging van maatschappelijke 

baten van werk boven inkomen die ook zichtbaar zijn in andere beleidsterreinen (zorg, beroep op 

andere voorzieningen) 

 

De vierde actor is de Rijksoverheid. Met het op 02 december 2013 aan de Tweede Kamer 

aangeboden wetsvoorstel van de Participatiewet wordt de gemeente integraal verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het sociale domein en zijn daarvoor budgeten aan de gemeenten ter 

beschikking gesteld. Tegelijkertijd kent de Rijksoverheid inkomsten uit bijvoorbeeld 

belastingontvangsten. Voor het inzetten van ondersteunende middelen aan de gemeenten maakt de 

Rijksoverheid een afweging tussen de verwachte inkomsten en uitgaven. 

Naast een eigenstandige afweging voor iedere actor, is de wisselwerking tussen deze vier actoren 

van groot belang. Zo is het denkbaar dat een werkgever bij een bepaalde hoogte van het 

subsidiebedrag niet een baan aanbiedt, maar bij een net wat hoger subsidiebedrag van de gemeente 

dit wel gebeurt. Dit heeft dan consequenties voor alle vier de actoren: de werkgever (een extra 

werknemer in dienst), de werknemer (een baan), de gemeente (een inwoner uit de uitkering) en de 

rijksoverheid (extra belastingontvangsten). 

Scherper gesteld is ons advies om bij het berekenen van de financiële aspecten in de 

Participatiewet steeds de wisselwerking tussen deze vier actoren in beeld te brengen. Bij het 

achterwege laten van een van de actoren ontstaat een onvolledig beeld.  

WERKNEMER

WERKGEVER GEMEENTE

RIJKSOVERHEID
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Hoofdstuk 2 De integrale afweging (financieel, 

sociaal maatschappelijk, juridisch, overig) 
 

In dit onderzoek staan de financiële factoren centraal. Er zijn vanzelfsprekend ook andere factoren 

die een rol spelen bij de afweging of loonkostensubsidie moeten worden ingezet of niet. 

1. Financieel 

2. Sociaal maatschappelijk 

3. Juridisch / arbeidsrechtelijk 

4. Overig (processen, methodieken, persoonlijke overwegingen) 

 

In dit hoofdstuk gaan wij beknopt in op de laatste 3 factoren: 

Ad 2) De sociaal maatschappelijke factoren betreffen onder meer: 

- de waarde die een werknemer hecht aan een baan boven een uitkering (zelfrespect, 

maatschappelijk aanzien, welbevinden, sociale contacten) 

- de waarde die de gemeente als gemeenschap hecht aan een baan boven een uitkering 

(gezondheid burgers, voorbeeldgedrag, sociale cohesie) 

- de indirecte voordelen die de gemeente heeft als een iemand een inkomen geniet in plaats van 

een uitkering (minder beroep op schuldhulpverlening, zorgkosten, overige voorzieningen). 

Verschillende onderzoeken hebben geprobeerd om deze zogenoemde schadelastbeperking 

financieel in beeld te brengen. De onzekerheden daarover zijn echter groot. In dit onderzoek 

hebben wij geen poging gedaan deze verdergaand te kwantificeren 

- de wens van de werkgever om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid 

(eigen overtuiging, imago, een veelzijdig werknemersbestand) 

- in het sociaal akkoord heeft Rijksoverheid met werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt 

over het aantal banen voor arbeidsgehandicapten. De landelijk te realiseren aantallen worden 

wettelijk vastgelegd. Ook op regionaal niveau worden vergelijkbare intenties of afspraken 

gemaakt. Een individuele werkgever is in bepaalde mate gecommitteerd aan deze landelijke 

afspraken. 

Ad 3) De juridische factoren betreffen onder meer: 

- de voorwaarden waarbinnen een gemeente een medewerker tijdelijk met behoud van uitkering 

een baan aan kan bieden2 

- de kaders waarbinnen de werkgever gebruik kan maken van tijdelijke contracten zoals recent 

vastgelegd in de nieuwe flexwet, gebruik kan maken van ontslagrecht, doorbetaling bij ziekte. 

                                                 
2 Gemeenten beschikken over verschillende re-integratie instrumenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
ondersteunen. Hierbij zijn ook instrumenten waarbij een bijstandsgerechtigde tijdelijk werkt met behoud van uitkering. Te 
denken valt aan een Work First aanpak, een participatieplaats, een proefplaatsing bij een werkgever of een leerwerktraject. 
Het doel van de inzet van deze instrumenten is om een positieve bijdrage te leveren aan de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt van de bijstandsgerechtigden en zal steeds getoetst moeten worden of de activiteiten bijdragen aan het 
vergroten van de kansen van de bijstandsgerechtigde op uitstroom.  
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Een vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomende werkwijze is dat werknemers 

tijdelijk worden uitgezonden of gedetacheerd3  

- de kaders waarbinnen de gemeente de verschillende budgeten van Rijksoverheid kan 

aanwenden voor verschillende soorten uitgaven4 

ad 4) De overige factoren betreffen onder meer: 

- De wijze van diagnosestelling en loonwaardemeting door de gemeente5 

 

Enkele van de bovengenoemde factoren hebben een ‘hard karakter’ (zoals wettelijke kaders, 

termijnen). Andere factoren hebben indirecte voor- of nadelen of zijn gebaseerd op persoonlijke 

waarden. 

Het geheel van de financiële en overige factoren bepaalt de politiek- beleidsmatige afweging. Het is 

goed denkbaar dat met bijvoorbeeld een beperkt exploitatietekort bij werkgever of een beperkte 

budgetoverschrijding bij de gemeente de maatschappelijke meerwaarde dusdanig groot gevonden 

wordt dat de hiermee gepaard gaande negatieve financiële factoren worden geaccepteerd. 

 

 

 

 

 

  

                                                 

3 Er is sprake van uitzenden als een werknemer door een werkgever (uitzendbureau) ter beschikking wordt gesteld aan een 

derde (bedrijf of instelling) voor het verrichten van arbeid onder diens leiding en toezicht, op basis van het zogenaamde 

uitzendbeding (art. 7690 t/m 692 BW). Zowel de derde als de werknemer kunnen de uitzendovereenkomst per dag opzeggen 

zonder opzegtermijn. Er is dan geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd als bedoeld in 

artikel 7:610 BW. Aan de termijn van uitzenden zijn wettelijke grenzen gesteld dit is maximaal 6 maanden. Daarna ontstaat 

van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze termijn kan bij cao worden verlengd. Dit is gebeurd in 

de uitzend cao’s van de ABU en NBBU. Gedurende de uitzendperiode moet minimaal het wettelijk minimumloon worden 

betaald. Na afloop van de maximale uitzendperiode moet er minimaal 1 jaar zijn verstreken voordat een nieuwe 

uitzendovereenkomst kan worden gesloten met dezelfde werkgever.  

4
 Participatiewet hoofdstuk 10. Financiële aspecten 

5 Zie onder meer de evaluatierapporten naar aanleiding van de pilots loondispensatie (MINSZW, juli 2013) 
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Hoofdstuk 3 De financiële factoren uitgelicht 
 

(i) werkgever  
Voor de werkgever zijn vier factoren van belang: het bruto loon, de loonkostensubsidie, de netto 

toegevoegde waarde van de werknemer en de bedrijfskosten. 

 

1. Het te betalen bruto loon aan de onderkant van de arbeidsmarkt is afhankelijk van 

verschillende factoren  

i. In de eerste plaats moet de werkgever aan de werknemer minimaal het wettelijk 

minimumloon betalen van € 1.477,80 per maand6. 

ii. Daarnaast zien we dat bij meeste cao’s voor medewerkers met relatief eenvoudige banen 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld groensector, schoonmaak, 

uitzendbranche) de minimumschalen € 150 tot € 200 per maand hoger liggen dan WML. 

iii. Over het te betalen loon worden werkgeverspremies afgedragen (WW, WIA, ZVW) en 

bedragen in totaal circa 17%. Hierin zijn kleine verschillen mogelijk van 0,5 tot 1% 

afhankelijk van de door de werkgever te betalen WW-premie die per sector iets kan 

verschillen.  

iv. Op basis van alleen de wettelijke bepalingen is de werkgever niet verplicht om 

pensioenpremie te betalen. Bij arbeidsovereenkomsten die door middel van cao’s zijn 

vastgelegd, is gebruikelijk dat werkgever de helft tot twee derde van de pensioenpremie 

betaalt, de rest wordt ingehouden van het loon bij de werknemer. Grove maatstaf is dat 

aan de onderkant € 500 tot € 1.000 pensioenpremie door de werkgever wordt afgedragen7. 

Daarnaast zien we dat verschillende sectoren prepensioenregelingen kennen waarvoor ook 

door werkgever premies worden afgedragen. Afgelopen jaren zijn deze regelingen overigens 

beperkt of afgebouwd. 

v. Over het bruto loon draagt de werkgever loonbelasting af. Hiervoor geldt het reguliere 

belastingtarief 1e schijf en vindt de generieke heffingskorting en arbeidskorting plaats. In 

tegenstelling tot voorgaande jaren is voor werknemers met een arbeidshandicap die vanaf 

                                                 
6 Wettelijk minimumloon per 01 juli 2013. Tweemaal per jaar wordt het WML aangepast aan de prijsontwikkeling. De overige 
in dit rapport genoemde bedragen gaan overigens allemaal uit van prijspeil 2013. 
7 Bij een brutoloon van € 25.000 is het bedrag boven de AOW-franchise van € 19.000 een bedrag van € 6.000. De percentages 
voor de werkgever variëren van 8% tot 20% van het bruto loon boven de zogenoemde AOW- franchise. De betaalde 
pensioenpremies zijn dan in de orde van € 500 tot € 1000. In percentage van het bruto loon is dit dan 2% a 4%.  

Kosten Baten 
1. Bruto loon 2. Loonkostensubsidie

(i) loon WML

(ii) surplus boven WML

(iii) Wg-erspremies

(iv) pensioenpremie

(v) afdracht loonbelasting 

3. Netto Toegevoegde Waarde

4. Bedrijfskosten

(i) directe personeelskosten

(ii) personele overhead

(iii) overige kosten

WERKGEVER
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2015 gebruik maken van loonkostensubsidie geen extra afdrachtskorting meer mogelijk8. In 

de Participatiewet heeft het Rijk met de sociale partners afgesproken dat naast 

loonkostensubsidie geen extra afdrachtskortingen mogelijk zijn (geen stapeling)9. 

Rekening houdend met deze vier factoren bij elkaar, moet de werkgever voor een voltijds 

werknemer in de minimumschaal een bruto loon betalen tussen de € 23.000 en € 26.500 per 

jaar10. 

2. De Participatiewet biedt de gemeente de mogelijkheid om onder voorwaarden aan de 

werkgever een loonkostensubsidie te verstrekken. De subsidie is gebaseerd op een objectief 

vastgestelde loonwaardemeting die in een percentage uitdrukt wat de loonwaarde is van de 

desbetreffende werknemer ten opzichte van een werknemer die volwaardig kan 

functioneren op het niveau van WML. De werkgever ontvangt een percentage 

vermenigvuldigd met het bruto bedrag WML (€ 22.800)11. In de Participatiewet staat de 

berekeningswijze en randvoorwaarden toegelicht12. 

3. De werkgever realiseert een (impliciete) opbrengst door de productieve inzet van de 

werknemer. 

Voor dit onderzoek is gekeken naar omzetgegevens van medewerkers die werkzaam zijn in 

de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze medewerkers worden vooral ingezet in de 

arbeidsintensieve sectoren zoals schoonmaak, catering en beveiliging. Als voorbeeld zien we 

dat in de schoonmaaksector een medewerker jaarlijks een netto toegevoegde waarde in de 

orde van € 32.000 tot € 36.000 realiseert13. In uren komt dit overeen met zo’n 1.500 

productieve uren per jaar, met een uurtarief van omgerekend € 21 tot € 24 per uur. 

Dergelijke tarieven kunnen voor het verrichten van productieve diensten als een minimum 

worden beschouwd omdat in de marktsector de werknemer niet alleen zijn eigen salaris 

moet terugverdienen maar ook de bedrijfskosten als overhead, overige kosten etc.  

Andere bedrijven hanteren bij de inzet van werknemers niet een berekening van de netto 

toegevoegde waarde maar gebruiken een standaardopslag van overige kosten bovenop de 

loonkosten (bijvoorbeeld in de orde van 35%) om daarmee de bedrijfskosten te kunnen 

financieren14. Soms zien we dat voor medewerkers in de ondersteunende activiteiten 

(bijvoorbeeld facilitaire taken) een lagere kostenopslag wordt gehanteerd (bijvoorbeeld 

25%) dan voor de werknemers in de productieafdelingen15. 

Samengevat zien we dat werkgevers op bedrijfseconomisch verschillende wijzen kunnen 

kijken naar de baten die de werknemer moet realiseren: dit kan met behulp van een 

kostenopslag, een netto toegevoegde waarde of een uurtarief. In onderstaande figuur 

                                                 

8 Voor drie categorieën was een premieafdracht mogelijk: 50-plus, jongeren en mensen met een beperking 

9 Participatiewet hoofdstuk 4, pagina 57. Relatie loonkostensubsidie met mobiliteitsbonus.  

10 Het jaarbedrag is de vermenigvuldiging van de voorgenoemde factoren: 1477,80 * 12 (maand) * 1,08 (vakantiegeld) * 1,17 

(sectorpremies) * 1,0 a 1,1 (verschillen WML en cao) * 1,02 a 1,04 (pensioenpremie) 

11 Een werkgever ontvangt bij een werknemer met 50% loonwaarde dus een loonkostensubsidie van 50% * € 22.800 = € 11.400 

12 Participatiewet hoofdstuk 4. Loonkostensubsidie 

13 CBS Statline. Sectorale berekeningen naar volumefte’s 

14 Bedrijfseconomisch maakt dit weinig uit, het is alleen een andere berekeningswijze. Door te rekenen met een netto 

toegevoegde waarde wordt de benodigde winst meegerekend. Als uitgegaan wordt van een standaardkostenopslag kan 

uiteraard in de opslag ook een winstpercentage worden meegenomen. 

15 Achterliggende reden is dat met inzet van de omzet genererende werknemers ook de winstmarge gerealiseerd moet 

worden. 
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hebben we de verschillende mogelijkheden weergegeven. In de orde van grootte maakt dit 

echter weinig uit. 

 
In dit model hebben wij de netto toegevoegde waarde van € 32.000 op WML-niveau als 

uitgangspunt genomen. Theoretisch zijn voor de meeste sectoren hogere opbrengsten 

denkbaar maar het is ook van belang om voor functies op WML-niveau niet te hoog 

gespannen verwachtingen te hebben over het realiseerbare verdienvermogen. Het komt in 

de praktijk vaak voor dat werkgevers medewerkers in dienst nemen vooral ter 

ondersteuning van andere medewerkers, zodat deze een hoge(re) productiviteit kunnen 

realiseren. 

Werknemers met een lagere loonwaarde dan WML hebben een naar rato lagere omzet. Zo 

zal een medewerker met 50% loonwaarde een netto toegevoegde waarde kunnen realiseren 

van circa € 16.000.  

Voor een overzichtelijke werking van het generieke model pleiten we ervoor om ook voor 

lagere loonwaarden van 20% of 30% deze eenvoudige en transparante berekeningswijze te 

hanteren (€ 6.400 resp € 9.600). Huidige ervaringen in de WSW laten evenwel zien dat met 

name voor het eenvoudige beschutte werk de realiseerbare tarieven zo’n € 2.000 tot € 3.000 

lager liggen16. In de lokale situatie kan beoordeeld worden of deze tarieven haalbaar zijn, 

gegeven de economische situatie. 

4. De vierde factor betreffen de bedrijfskosten voor de werkgever. Dit betreft een samenstel 

van directe personeelskosten, personele overhead en overige kosten. 

(i) De directe personeelskosten (opleidingen, reiskosten, werkkleding) zijn bij functies 

op WML-niveau over het algemeen beperkt en in de orde van € 1.000 a € 2.000.  

(ii) De personele overhead (management en staf) is in productieve omgevingen in de 

orde van minimaal 12% tot meer dan 15% bovenop het uitvoerende personeel17. Deze 

functionarissen hebben doorgaans een hoger gemiddeld loon (€ 35.000 a € 50.000), 

                                                 

16
 Een van de verklarende factoren is dat in de WSW met name bij het eenvoudige beschutte werk (bijvoorbeeld 

verpakkingen) de marktprijzen zeer laag zijn en tegelijkertijd de wettelijke verplichting bestaat de medewerkers aan het 

werk te houden. SW-bedrijven voelen zich genoodzaakt dergelijke werkzaamheden tegen lage prijzen uit te voeren ook al 

ligt de feitelijke loonwaarde hoger. De vraag in hoeverre het op langere termijn mogelijk is hogere tarieven te realiseren die 

overeenkomen met de naar rato opbrengsten valt buiten dit onderzoek  

17 Overhead gewaardeerd (Proefschrift jan 2011. M. Huijben, Berenschot) 
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waardoor de personele overhead per medewerker in de orde van € 4.000 a € 6.000 

ligt. 

(iii) Tenslotte zijn er nog de overige kosten (facilitaire zaken, administratieve kosten, 

huisvesting). Bij kapitaalintensieve sectoren is dit gezien de aard van het werk in de 

orde van 30% tot 50% van de loonkosten. Juist bij de onderkant van de arbeidsmarkt 

zien we dat werknemers werkzaam zijn in arbeidsintensieve sectoren. Zo zien we 

dat bijvoorbeeld in de schoonmaaksector de overige materiële kosten beperkt zijn, 

in de orde van 15% - 20% van de totale loonkosten (€ 3.000 a € 4.000)18. 

Zoals we gezien hebben zijn er verschillen per sector en bandbreedtes. Globale 

stelregel is dat voor de totale kosten voor een medewerker rekening moet worden 

gehouden met bedrijfskosten in orde van tenminste 30% tot 40% van het bruto loon. 

Per medewerker aan de onderkant van de arbeidsmarkt is dit in de orde van € 8.000 

tot € 10.000 per jaar. 

Voor een individuele arbeidsovereenkomst is van belang om deze situatie per 

werkgever en per werknemer in de werksituatie te beoordelen en niet uit te gaan 

van bovenstaande generieke kengetallen. 

 

In deze toelichting is uitgegaan van integrale kosten per werknemer. In individuele 

gevallen is het goed mogelijk dat voor de werkgever in de bestaande structuur er 

nog een wel ‘een medewerker bij past’. In dat geval blijven de vaste kosten op een 

zelfde niveau, en is voor werkgever vooral van belang dat de directe 

personeelskosten en eventuele variabele kosten met de inzet van de werknemer 

kunnen worden gecompenseerd. In dergelijke situaties is dan een kostenniveau van 

minimaal € 2.000 tot € 6.000 aan de orde. Het is goed mogelijk dat de werkgever 

tijdelijk uit gaat van deze marginale kosten. Op de langere termijn zal een 

werkgever er voor moeten zorgen dat tegenover de integrale kosten van een 

werknemer voldoende baten staan. 

(i) Daarnaast kunnen er verschillen optreden in de kosten afhankelijk van de 

loonwaarde van de werknemers. Soms kan de inzet van medewerkers met een 

lagere loonwaarde tot een wat lager kostenniveau per werknemer leiden19, in de 

orde van € 7.000 tot € 8.000 per werknemer. Anderzijds is het goed mogelijk dat bij 

lagere loonwaarden (bijvoorbeeld in de orde van 20% tot 30% loonwaarde) juist de 

begeleidingsintensiteit toeneemt, waardoor de kosten op een hoger niveau van € 

9.000 tot € 10.000 komen te liggen20. 

In onderstaande figuur hebben wij de verschillende kosten nog eens samengevat 

weergegeven. Afhankelijk van de situatie bij de werkgever kunnen de kosten per 

werknemer uiteenlopen. 

                                                 

18 CBS Statline. Sectorale berekeningen naar volumefte’s 

19
 Of nu een werkgever het werk laat uitvoeren door 1 persoon van 100% loonwaarde of 3 van 33% loonwaarde, de vaste 

kosten aan bijvoorbeeld directie, administratie, verkoop etc zullen vrijwel gelijk blijven. Dit betekent dat de kosten per 

werknemer bij lagere loonwaarde op een wat lager niveau kunnen uitkomen. Een rekenvoorbeeld: met 2.000 vaste kosten en 

€ 6.000 variabel heeft een medewerker op WML-niveau totale kosten van € 8.000. Bij twee werknemers van 50% loonwaarde 

leidt dit tot een totaal kostenniveau van € 2.000 + 2 * € 6.000 = € 14.000 = € 7.000 per werknemer.  

20
 Een gebruikelijke span of control bij een werknemer is in de orde van 1 : 20. Met een bruto loon van € 40.000 a € 50.000 

per leidinggevende, betekent dit per werknemer een bedrag aan directe leiding van € 2.000 tot € 2.500. Als de benodigde 

begeleiding in de orde van 1 : 15 komt te liggen, betekent dit zo’n € 750 extra aan directe leiding. 
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(ii) werknemer 
 

Voor de werknemer zijn drie factoren van belang: netto loon uit de (mogelijke) dienstbetrekking, de 

te verrichten inspanningen om tot dit loon te komen en een (netto) uitkering. 

 

 

1. Het netto loon bestaat uit het minimumbedrag dat de werknemer krijgt op basis van het bruto 

wettelijk minimumloon en de eventuele aanvulling op basis van cao-afspraken. 

i. Het bruto minimumloon bedraagt € 1.477,80 per maand21. Rekening houdend met de 

loonheffing (37% in 2013) en de heffingskorting en arbeidskorting resteert voor de 

werknemer een netto loon van € 1.242,05 per maand. Inclusief vakantiegeld is dit op 

jaarbasis een netto inkomen van afgerond € 16.000 

ii. Afhankelijk van de desbetreffende cao ligt het bruto inkomen van de minimumschaal zo’n € 

2.000 a € 2.500 hoger. Rekening houdend met het marginale belastingtarief betekent dit dat 

het netto inkomen dan € 1.500 tot € 2.000 hoger ligt. 

iii. Als de werknemer een deeltijdaanstelling heeft (bijvoorbeeld een 80% dienstverband) wordt 

belasting geheven over het naar rato lagere bruto loon. Rekening houdend met loonheffing 

en afdracht is bij een 80% aanstelling het netto inkomen afgerond € 13.000 per jaar. 

iv. Daarnaast bouwt een medewerker met een cao-loon op termijn ook pensioenaanspraken op, 

en zijn in zekere zin ook een vorm van uitgesteld inkomen. De premieafdrachten van de 

werknemer en de toekomstige pensioeninkomsten zijn in dit model buiten beschouwing 

gelaten. 

2. Voor het netto inkomen verricht de werknemer inspanningen. In de meeste arbeidscontracten 

betekent een voltijds aanstelling een werkweek van 36 of 40 uur. Net als bij ieder 

arbeidscontract heeft de werknemer de afweging of hij de te ontvangen inkomsten vindt 

opwegen tegen de te verrichten inspanningen. 

3. Als de werknemer niet over voldoende inkomen of vermogen beschikt om in eigen 

levensonderhoud te kunnen voorzien, kan hij aanspraak maken op een WWB-uitkering. Hierin 

worden in de WWB drie leefvormen onderscheiden: alleenstaand, alleenstaande ouder met kind 

en echtparen/ samenwonenden. De wettelijke minimumbedragen zijn wettelijk vastgelegd. 

Uitgangspunt hierbij is het netto maandelijks loon dat een echtpaar zou ontvangen op grond van 

het wettelijk minimumloon (€ 1.323,53 per maand, inclusief vakantietoeslag, exclusief 

arbeidskorting). Op jaarbasis bedraagt dit € 15.900. Voor alleenstaanden zonder en met 

woontoeslag, alleenstaande ouders met kinderen zijn percentages van dit netto bedrag 

                                                 
21 Wettelijk minimumloon per 01 juli 2013. Tweemaal per jaar wordt het WML aangepast aan de prijsontwikkeling. De 

overige in dit rapport genoemde bedragen gaan overigens allemaal uit van prijspeil 2013. 

Inspanning Inkomsten
2. Gewerkte uren 1. Netto loon 

(i) op WML-niveau

(ii) bovenop WML

3. Netto uitkering

(i) WWB-uitkering

(ii) Bijz. bijstand en minimaregeling

WERKNEMER
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vastgesteld (respectievelijk 50%, 70% en 90%). In onderstaande figuur is een aantal voorbeelden 

weergegeven. 

 
 

Voor een alleenstaande komt een WWB-uitkering netto overeen met een 70% aanstelling WML, 

voor een echtpaar zijn de WWB-uitkering en een 100% dienstverband op WML-niveau vrijwel 

vergelijkbaar. Bij een volledig dienstverband op 110% WML –niveau geldt dat dit hoger ligt dan 

de uitkeringen bij alle leefvormen. 

 

Naast echter de verschillen in netto-inkomen of uitkering zijn er ook andere factoren van 

invloed op het totale inkomen. Zo kunnen uitkeringsgerechtigden en mensen met lage inkomens 

die aan de gestelde vereisten voldoen gebruik maken van collectieve verzekeringen en zijn 

aanvullende generieke voorzieningen beschikbaar. Zo kan er sprake zijn van een extra 

tegemoetkoming bijvoorbeeld in de vorm van een minimaregeling (generiek) of individuele 

bijzondere bijstand (specifieke omstandigheden). 

 

In bovenstaande vergelijking hebben wij geen rekening gehouden met deze mogelijke extra 

tegemoetkomingen. Hierdoor valt in de praktijk het verschil tussen netto loon en uitkering vaak 

lager uit.  
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(iii) gemeente 
 
De gemeente kent voor de uitvoering van de Participatiewet drie verschillende soorten budgeten. 
Dit zijn het Inkomensdeel en Participatiebudget van de Rijksoverheid. Daarnaast verzorgt zij de 
uitvoering van deze regelingen en betaalt deze apparaatskosten gefinancierd uit het algemene 
middelen (gemeentefonds). 
 
 

  
 
 
 
1a.  Voor het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidie ontvangt de gemeente van het Rijk 

een Inkomensdeel. 
Landelijk gaat het in 2014 om een budget van € 5.969 mln. voor naar verwachting 393.000 
WWB-uitkeringen. Per uitkeringsgerechtigde is dit gemiddeld een bedrag van € 15.200. Van 
belang hierbij is om te realiseren dat de gemeente de WWB-uitkering netto verstrekt aan de 
werknemer en dat door de gemeente over de uitkering belasting wordt afgedragen aan de 
Rijksoverheid, in vakjargon wordt dit de brutering van de uitkering genoemd22.  
Op landelijk niveau is het Inkomensdeel ongeveer toereikend voor het verstrekken van de 
uitkeringen. Wel zijn er jaarlijks conjuncturele verschillen tussen raming en realisatie, en 
substantiële verschillen per gemeente. Deze verschillen vallen buiten het onderwerp van dit 
onderzoek. 
 
Met de Participatiewet wordt rekening gehouden met een nieuwe instroom van een aantal 
personen met lagere loonwaarde die gebruik zal maken van loonkostensubsidie. In de 
Participatiewet is rekening gehouden met op de zeer lange termijn een instroom van 60.500 
werknemers naar regulier werk en 30.300 naar beschut werk. Vanaf 2015 wordt dit volume 
stapsgewijs opgebouwd. Voor deze groepen is in het landelijke budget een bedrag gereserveerd 
van respectievelijk € 430 mln. en € 600 mln. Per werknemer komt dit neer op een 
loonkostensubsidie van respectievelijk €9.900 en € 14.200.  
 
Tenslotte wordt met de Participatiewet rekening gehouden met de overheveling van een deel 
van de Wajongpopulatie in de periode 2015 – 2018 en hogere uitkeringslasten vanwege de 
toegangsbeperking. Voor deze groep is in het landelijke budget structureel een bedrag 
gereserveerd van in totaal € 1.380 mln.23. In totaal gaat het om circa 135.000 personen die 
onder de verantwoordelijk van de gemeente komen te vallen. Per werknemer/ 
uitkeringsgerechtigde komt dit neer op een budget van circa € 10.200.  
 

                                                 

22
 Hierbij is het marginale belastingtarief van toepassing (37%) en de algemene heffingskorting (€ 2.001). Voor een 

alleenstaande betreft dit een bedrag van afgerond € 2.100, € 3.500 en € 3.900 voor respectievelijk alleenstaande, 

alleenstaande ouder en echtpaar. Opgeteld bij de netto uitkeringen van resp. € 11.100, € 14.300 en € 15.900 betekent dit 

een bruto uitkering van afgerond circa € 13.200, € 17.000 en € 19.000. De groep alleenstaande uitkeringsgerechtigden is 

overigens de grootste groep (70%) waardoor het gemiddelde uitkeringsbedrag rond de € 15.200 ligt. 

23 Participatiewet blz 94 en 95: van de 170.000 personen in de Wajong zijn circa 35.000 budgettair meegenomen in de WSW-

maatregel. 

Kosten Budget
1b. Verstrekte uitkeringen/ 

subsidies

1a. Inkomensdeel

- uitkeringen WWB

- loonkostensubsidie

2b. Kosten participatie 2a. Participatiebudget

3b. Kosten uitvoering 3a. Budget uitvoeringskosten 

- uitkeringen WWB

- loonkostensubsidie

GEMEENTE
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1b.  Vanuit het Inkomensdeel worden de uitkeringen en de loonkostensubsidies betaald. De 
uitkeringen zijn gebaseerd op de wettelijk vastgestelde WWB-uitkeringen die per leefvorm 
verschillen24. 
De aan de werkgever te betalen loonkostensubsidie is gebaseerd op het percentage loonwaarde 
en het wettelijk minimum loon. 
 

2a.  Voor het participeren van de werknemer heeft de gemeente de beschikking over een 
Participatiebudget. Landelijk gaat het in 2015 om een budget van € 630 mln. voor naar 
verwachting 420.000 WWB-uitkeringen. Per uitkeringsgerechtigde is dit gemiddeld een bedrag 
van € 1.50025. In de praktijk heeft circa de helft van de WWB-ers een arbeidsontheffing, 
waardoor het budget doorgaans voor een kleinere groep wordt ingezet. Omgerekend per 
arbeidsplichtige is dan sprake van een participatiebudget van gemiddeld € 3.000. Anderzijds 
kunnen ook niet-uitkeringsgerechtigden een beroep doen op dit Participatiebudget. 
 
Daarnaast wordt in het Participatiebudget rekening gehouden met aanvullende kosten aan 
begeleiding van de nieuwe instroom. Voor deze groepen is in het landelijke budget en bedrag 
gereserveerd van respectievelijk € 243 mln. en € 260 mln. Per werknemer komt dit neer op 
begeleidingskosten van respectievelijk € 4.000 en € 8.500.  
 
Tenslotte wordt in de Participatiewet rekening gehouden met de overheveling van het huidige 
Wajongbestand van het UWV naar de gemeenten in de periode van 2015 tot en met 2018. Het 

                                                 

24 Onderscheid wordt gemaakt naar verschillende leefvormen. Netto bedraagt de uitkering bij echtparen € 15.882,36 op 

jaarbasis, de andere leefvormen krijgen als uitkering een percentage van dit bedrag: alleenstaande (50%), alleenstaande met 

woonkostentoeslag (50% + 20%), alleenstaande ouders met woonkostentoeslag (70% + 20%) en echtparen (100%). echtparen € 

15.882,36 op jaarbasis, de andere leefvormen krijgen als uitkering een percentage van dit bedrag. De gemeenten moeten 

daarnaast bruto loon afdragen over het uitkeringsbedrag (brutering).  

25 De uitvoeringskosten WSW en de hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn hier buiten beschouwing gebleven. 
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gaat hierbij structureel om een bedrag van € 150 mln. over 100.000 personen26. Gemiddeld per 
Wajonger komt dit meer op begeleidingskosten van € 1.500. Voor een deel van de 
Wajongpopulatie zal gelden dat deze niet bemiddelbaar zijn richting werkgevers en in een 
uitkeringssituatie terechtkomen27. Als we hier mee rekening houden ligt het gemiddelde 
participatiebudget per bemiddelbaar persoon wat hoger (rond de € 2.200) maar nog beduidend 
onder de beschikbare participatiegelden voor de nieuwe instroom.  
 
Onderstaande figuur laat de verschillende gegevens samengevat zien. De gemeente ontvangt 
van het Rijk één bedrag voor de Inkomensdeel en één bedrag voor het Participatiebudget. 
Achter dit bedrag gaan verschillende door de Rijksoverheid berekende bedragen schuil voor het 
verstrekken van WWB-uitkeringen en loonkostensubsidies voor regulier werk en beschut werk. 
 
 

 
 
 
 

2b. Met de introductie van de loonkostensubsidie ontstaan voor de gemeente ook nieuwe 
participatiekosten. Verschillende uitvoeringsmodellen zijn denkbaar waarin de verschillende 
activiteiten door de gemeente zelf worden uitgevoerd of door een intermediair of door de 
werkgever zelf, die hiervoor een onkostenvergoeding ontvangt. Ongedacht het precieze 
uitvoeringsmodel moet aan de volgende kosten gedacht worden:  
 
(i) Begeleidingskosten bij de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan de ondersteuning 

op de werkplek door een job coach. Kosten zijn sterk afhankelijk van de benodigde 
intensiteit van de begeleiding (bijvoorbeeld een caseload van 1 : 30 a 1: 90) en varieert 
van € 1.000 tot € 2.500 per werknemer. 

                                                 

26 Participatiewet blz 97: € 111 mln. overheveling re-integratie en € 40 mln. overheveling no risk polis. Met betrekking tot de 

aantallen gaat het bij de overdracht gaat het 35.000 personen met nu al een reguliere baan en 65.000 naar gemeente voor 

uitkering/ ondersteuning (figuur blz 96). 

27 Ter illustratie kan het gaan om 35.000 personen met een nu al reguliere baan en bijvoorbeeld 32.500 (de helft van de 

overige 65.000). Per saldo betekent dit dat het budget van € 111 mln. en € 40 mln wordt ingezet op een populatie van 

67.500. Zie ook vorige voetnoot. 
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(ii) Daarnaast vindt periodiek een loonwaardemeting plaats. Kosten liggen in de orde van € 
500 per werknemer per jaar. Bij sommige werknemer zal frequent een meting 
plaatsvinden, bij een medewerker in een beschutte werkplek eens in de paar jaar, en 
varieert van € 250 tot € 1.000 per werknemer.  

(iii) In veel gevallen zal de werkgever verlangen van de gemeente dat de gemeente een no-
risk-polis afsluit voor de werknemer. De doelgroep heeft een relatief hoog 
ziekteverzuim en hoog uitvalpercentage richting arbeidsongeschiktheid. Vergelijkbaar 
aan de Wajongregeling die door het UWV werd uitgevoerd, ligt het in de rede dat 
gemeenten voor de nieuwe groep arbeidsgehandicapten een polis afsluiten, waarmee de 
kosten van doorbetaling bij ziekte voor de werkgever wordt verzekerd. Poliskosten zijn 
op dit moment nog niet bekend: marktpartijen moet voor de nieuwe doelgroep nog een 
polis nog gaan ontwikkelen. Vooralsnog wordt in dit model rekening gehouden met 
kosten in de orde van € 1.000 per werknemer. 

(iv) Daarnaast kan vooral bij een nieuwe dienstverband sprake zijn van opleidingskosten. 
Soms is dit een beperkte cursus waarbij bijvoorbeeld arbeidsvaardigheden worden 
bijgebracht, soms betreft dit een specifieke opleiding benodigd voor het uitoefenen van 
de werkzaamheden (bijvoorbeeld het behalen van een rijbewijs). Kosten variëren van 
grofweg € 500 tot € 2.000 per werknemer. Meestal hebben deze kosten een eenmalig 
karakter. 

(v) Tenslotte kan er ook sprake zijn van het aanpassen van de werkplek (bureau, stoel, 
specifieke hulpmiddelen). Weliswaar geldt dit voor een relatief kleine doelgroep met 
specifieke handicap, maar de benodigde kosten hiervoor kunnen zeer uiteenlopen. 
Meestal heeft dit een eenmalig karakter. 

 
De directe participatiekosten die ten laste komen van het Participatiebudget liggen daarmee in 
de orde van € 2.500 tot € 4.000 per werknemer, waarbij de kosten in een eerste jaar eerder op 
een hoger niveau liggen, en meerjarig op een lager niveau. 

 
3a. Voor het uitvoeren van de bijstandsregeling heeft de gemeente in de eigen gemeentelijke 

begroting een bedrag opgenomen dat wordt bekostigd uit de algemene middelen 
(gemeentefonds). De wijze waarop de uitvoering georganiseerd wordt en de budgetten voor de 
desbetreffende uitvoeringsorganisatie worden vastgesteld, verschilt per gemeente. Er is met 
andere woorden niet een landelijk genormeerd uitvoeringsbudget voor de uitvoering van de 
WWB. Kijkend naar de huidige uitvoeringspraktijk zien we dat gemeentelijk uit de beschikbare 
gelden van het gemeentefonds jaarlijks uitvoeringskosten hebben in de orde van € 2.90028. 

 
Voor de huidige uitvoering van de WSW worden door Rijksoverheid aan de gemeenten geen 
extra uitvoeringskosten voor de WSW gefinancierd. Voor het toekomstige budget is voor de 
uitvoeringkosten van de instroom van mensen met een arbeidsbeperking die vanwege de 
afsluiting van de WSW langer een beroep blijven doen op de gemeenten, de redenering dat 
deze personen al tot de gemeentelijke doelgroep behoorden en daarvoor in de Participatiewet 
geen extra middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. 
 
Voor de nieuwe doelgroep Wajong wordt in de Participatiewet aangegeven dat er sprake is van 
een nieuwe gemeentelijke doelgroep waarvoor de uitvoeringsbudgetten via het gemeentefonds 
zullen worden gecompenseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een bedrag van € 1.400 per 
Wajonger29. 
 

                                                 

28 In de begrotingsanalyse van de gemeentelijke begrotingen (www.rijksoverheid.nl) wordt voor alle gemeenten een analyse 

van de begrotingscijfers gemaakt, onderverdeeld naar de verschillende relevante begrotingsartikelen. Exclusief uitgaven aan 

minimabeleid en bijzondere bijstand bedragen de kosten aan bijstandsondersteuning en participatie gemiddeld circa € 61 per 

inwoner. Omgerekend naar het aantal uitkeringsgerechtigden in 2013 (358.000) is dit gemiddeld zo’n € 2.900 per huishouden. 

Voor de beschikbare realisatiecijfers over 2011 gelden vergelijkbare bedragen per inwoner. 

29 Participatiewet pagina 87 en 88 

http://www.rijksoverheid.nl/
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3b.  Inzoomend op de uitvoeringskosten voor de WWB zien we bij gemeenten een bandbreedte van 

€ 2.500 tot € 4.000 per uitkeringsgerechtigde. De hoogte van de uitvoeringskosten wordt onder 
meer bepaald door het aantal direct uitvoerende professionals (casemanagers, 
inkomensconsulenten), de ondersteunende functies (beleidsmedewerkers, applicatie-
beheerders, management) maar ook de wijze waarop de algemene kosten (bijvoorbeeld de 
huisvesting) worden doorberekend naar de afdelingsbudgetten. De verschillen in 
uitvoeringskosten kunnen per gemeente enkele tientallen procenten bedragen, terwijl het 
aantal direct uitvoerenden soms vrijwel vergelijkbaar is30. 
 
Met het toepassen van de loonkostensubsidie heeft de gemeente naast de participatiekosten ook 
uitvoeringskosten. Hierbij moet gedacht worden aan: 
 
(i) De uitvoeringskosten voor de subsidierelatie met de werkgever betreffen het opstellen 

van een beschikking en de administratieve verwerking. Afhankelijk van de intensiteit 
waarmee nieuwe contracten worden opgesteld, of bestaande contracten meerjarig 
worden gecontinueerd, zullen de kosten uiteenlopen van € 250 tot € 500 per jaar 

(ii) Daarnaast zullen administratieve kosten nodig zijn voor het bestandsbeheer, verwerken 
van personele mutaties en het opstellen van verantwoordingen. Kosten liggen in de orde 
van € 250 tot € 500 per jaar 

(iii) Daarnaast zullen voor de nieuwe werkplekken de nodige acquisitie inspanningen verricht 
moeten worden. Individuele plaatsingen zijn relatief arbeidsintensief, grotere 
groepsdetacheringen vragen vaak meer voorbereiding maar zijn in acquisitiekosten per 
werknemer goedkoper. Acquisitiekosten liggen in de orde van € 500 tot € 1.000 per 
werknemer per jaar31.  

 
Voor de uitvoeringskosten van het verstrekken van een loonkostensubsidie moet rekening 
gehouden worden met een bandbreedte van € 1.000 tot € 2.000 per jaar per werknemer. 
 
 

  

                                                 

30
 De hoogte van de uitvoeringskosten wordt bepaald door vier factoren: (i) het aantal directe uitvoerenden per 

bijstandsgerechtigde (circa 2,5 tot 3 op 100), (ii) het aantal indirect uitvoerenden (0,8 tot 1 : 100), (iii) het gemiddelde 

salaris (45.000 – 50.000) en (iv) de verhouding tussen de loonkosten en de overige kosten (variërend van een 50/50 

verhouding tot 70/30). Verschillen in uitvoeringskosten tussen de gemeenten zijn doorgaans goed te herleiden tot één of 

meerde van deze vier factoren. Vaak zijn er tussen de gemeenten grote verschillen in met name de wijze waarop algemene 

kosten worden toegerekend, terwijl dit weinig directe relatie heeft met de uitvoering van de desbetreffende taak. 

31
 Deze acquisitiekosten komen bovenop de reguliere kosten aan begeleiding door bijvoorbeeld job coaches, hetgeen een 

belangrijk acquisitiekanaal vormt. 
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(iv) Rijksoverheid 
 

  
 
 
De Rijksoverheid kent in dit kader van de Participatiewet drie soorten inkomsten en uitgaven: de 
inkomsten uit loonbelasting en werkgeverspremies, de aan de gemeente beschikbaar gestelde 
Inkomensdeel en Participatiebudget en de algemene middelen uit het gemeentefonds waarmee 
uitvoeringskosten worden bekostigd. 
 

1. Voor de loonbelasting en werkgeverspremies geldt dat deze afgedragen worden door de 
werkgever bij een dienstverband. Daarnaast hebben we bij de gemeente gezien dat over 
uitkeringen ook een bruto bedrag wordt afgedragen 
 

2. Het Rijk verstrekt een Inkomensdeel en Participatiebudget aan de gemeente. In de 
Participatiewet (d.d. 2 december 2013) is toegelicht hoe deze budgeten meerjarig zijn 
opgebouwd, onder meer bestaande uit de huidige doelgroep WWB en de nieuwe doelgroep 
arbeidsgehandicapten beschut en regulier. 
 

3. Het Rijk verstrekt aan de gemeente een budget voor de uitvoering via de algemene 
middelen (gemeentefonds). Twee maal per jaar wordt het budget hiervoor bijgesteld op 
basis van een aantal verschillende indicatoren. Zoals eerder aangegeven zal het Rijk de 
uitvoeringskosten voor de nieuwe doelgroep Wajong compenseren, echter niet voor de 
groep nieuwe arbeidsgehandicapten. 
 

 
 
 
 

  

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 

1b. Werkgeverspremies

2a. Inkomensbudget

2b. Participatiebudget

3. Budget uitvoeringskosten 

(Gemeentefonds)

RIJKSOVERHEID
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Hoofdstuk 4 Het basismodel 
 

Met behulp van dit model kunnen nu een aantal verschillende situaties onderscheiden worden. Het 

basismodel beschrijft de situatie waarin een werknemer met 50% loonwaarde met 

loonkostensubsidie bij een werkgever gaat werken tegen WML in een 100% aanstelling.  

 
 

 
 
 
Toelichting 
Bij de bedrijfskosten is een belangrijke aanname wat de verwachte bedrijfskosten zijn. In de 
algemene toelichting is beschreven dat dit sterk afhangt van de specifieke bedrijfssituatie (directe 
kosten werknemer of integrale kosten, lagere of hogere kosten bij lagere loonwaarden etc). In het 
basismodel is uitgegaan van een gemiddeld niveau aan integrale kosten van circa € 8.500. 
Een medewerker met een loonwaarde van 50% kan dan ongeveer de helft van deze bedrijfskosten 
terugverdienen met zijn netto toegevoegde waarde. De andere helft van de kosten wordt niet 
gedekt en leidt met het te betalen bruto loon en te ontvangen loonkostensubsidie tot het 
exploitatietekort van circa € 4.000. 
 
Bij de gemeente zien we dat er een inkomensbudget is voor het betalen van de loonkostensubsidie. 
Gemiddeld is dit bij regulier werk een bedrag van € 9.900. Bij een loonkostensubsidie van 50% 
bedraagt dit € 11.400. Impliciet betekent dit dat het budget bij regulier werk uitgaat van gemiddeld 
een wat hogere loonwaarde (rond de 55 a 60%). Bij lagere loonwaarden kan er een budgettair tekort 
ontstaan. In bovenstaand overzicht gaan wij er van uit dat voor deze individuele werknemer er 
voldoende budget beschikbaar is voor het financieren van de loonkostensubsidie. De vraag in 
hoeverre het volledige inkomensdeel voldoende is voor het verstrekken van alle 
loonkostensubsidies hangt dus af van de verdeling van de subsidies voor hogere en lagere 
loonwaarden. 
 
De kosten van participatie liggen in de bandbreedte van € 2.500 tot € 4.000 en zijn in een 
structurele situatie mogelijk iets geringer dan het beschikbare participatiebudget. In bovenstaand 
voorbeeld is uitgegaan van participatiekosten van € 3.000 per persoon per jaar. Het is goed 
voorstelbaar dat in eerste jaar bij dezelfde werkgever de kosten relatief iets hoger liggen, en in een 
volgend jaar structureel iets lager. 
 
Voor de uitvoeringskosten van de loonkostensubsidie geldt een bandbreedte van € 1.000 tot € 2.000. 
In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van uitvoeringskosten van € 1.500 per persoon per jaar. 
Hierbij is verondersteld dat het hiervoor beschikbare uitvoeringsbudget in de zelfde orde van 
grootte ligt. Voor de overdracht van de Wajongpopulatie lijkt dit het geval, voor de nieuwe 
instroom van de arbeidsgehandicapten niet (zie verder hoofdstuk 4). 

0.             Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML (basismodel)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100€   

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800€   2. Loonkostensubsidie 11.400€    1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie

11.400€    1a. Inkomensbudget 11.400€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde

16.000€    2b. Kosten participatie 3.000€       2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 8.500€      3b. Kosten uitvoering 1.500€       3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -3.900 Winst (+)/verlies (-) 1.000
Totaal 27.400€   Totaal 27.400€    Totaal 16.900€    Totaal 16.900€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 3.200€      

1b. Wg-erspremies 3.300€      

2a. Inkomensbudget 11.400€        

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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Conclusie 
Uitgaande van een toereikend participatiebudget en in de situatie dat de benodigde extra 

begeleiding en overhead beperkt is (gemakkelijk inpasbaar in de reguliere bedrijfsvoering van de 

werkgever) dan is LKS een serieuze optie voor het realiseren van een overeenkomst tussen 

werkgever en werknemer. In dat geval zijn de bedrijfskosten lager dan de in dit voorbeeld 

genoemde € 8.500. Dit kan het geval zijn bij 

 individuele gevallen (er kan nog wel 1 bij in de groep; dan zijn er relatief weinig extra kosten 

naaste de extra personeelskosten) 

 met name bij MKB zijn er mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de risico’s (loon, ziekte, 

administratie, begeleiding) voor deze werkgevers dusdanig groot dat plaatsingen wel mogelijk 

zijn via detacheringen (een intermediair neemt dan de risico’s over). Dit wordt mede ingegeven 

door de trend op de arbeidsmarkt van flexibilisering.  

 succes wordt met name bepaald door het beroep op de maatschappelijke verantwoordelijk en 

sociale meerwaarde voor de werkgever  

 het realiseren van de individuele plaatsingen vraagt echter ook om een forsere inspanning aan 

de acquisitiekant bij de gemeente. Keerzijde is dat de uitvoeringskosten van de gemeente hoger 

zullen liggen dan het in bovenstaand voorbeeld genoemde gemiddelde van € 1.500.  

Als de benodigde extra begeleiding en overhead niet gemakkelijk inpasbaar zijn in de reguliere 

bedrijfsvoering van de werkgever en de integrale kosten moeten worden doorberekend dan zullen 

de kosten eerder in de orde van € 8.500 liggen en ontstaat er met alleen LKS een tekort in de 

exploitatie van de werkgever.  

 bij zowel groepsgewijze als individuele plaatsingen zal de werkgever altijd een commercieel 

verantwoorde business case opstellen, al dan niet in gezamenlijkheid met de gemeentelijke 

uitvoeringsorganisatie.  

 werkgevers maken naast een bedrijfseconomische afweging andere afwegingen om een bijdrage 

te leveren aan de sociaal maatschappelijke opdracht. De balans tussen de bedrijfseconomische 

factoren en de sociale factoren is doorslaggevend. 

 

Ondersteuning en begeleiding van zowel werkgever als werknemer door de gemeente zal vaak 

noodzakelijk zijn en blijven. De werkgever wil goed geïnformeerd worden over mogelijke risico’s, 

de wijze van aansturing en begeleiding, wil geen onnodige financiële risico’s lopen of 

administratieve rompslomp. De werknemer heeft daarnaast soms begeleiding nodig in bijvoorbeeld 

opleiding of aanpassing van de werkplek. 
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Hoofdstuk 5 Een aantal voorbeelden uitgewerkt 

1. 50% loonwaarde bij reguliere werkgever op 110% WML-niveau 

 

 
 
 
Toelichting 
In vergelijking met het basismodel wordt door de werkgever in plaats van WML een brutoloon van 
110% betaald (€ 25.300 in plaats van € 22.800). Netto gaat de werknemer er ook op vooruit (van € 
16.000 naar € 17.300). Rijksoverheid ontvangt meer loonbelasting en werkgeverspremies. 
 
De meeste werknemers bij deze werkgever zullen in staat zijn om een relatief hogere loonwaarde 
te realiseren (bijvoorbeeld in de orde van € 35.000 in plaats van € 32.000), anders zou de werkgever 
niet in staat zijn om deze loonkosten bij de reguliere werknemers te betalen. 
 
De medewerker met 50% loonwaarde functioneert echter op het niveau van 50% loonwaarde van het 
wettelijk minimum loon. Zijn netto toegevoegde waarde ligt op het niveau van € 16.000 per jaar. 
 
Gevolg is dat de hogere bruto loonkosten direct zichtbaar worden in de exploitatie. In vergelijking 
met het basismodel neemt het exploitatietekort toe tot € 6.400. 
 
Rijksoverheid ontvangt ten slotte door het hogere bruto loon meer loonbelasting en afdrachten 
werkgeverspremies. 
 
Conclusie 
Als er sprake is van een hoger loon dan WML (bijvoorbeeld een minimum loonschaal rond de 110% 

WML) zien we dat de werknemer een hoger netto inkomen overhoudt, de kosten voor de werkgever 

toenemen (in de orde van € 2.000 tot € 3.000 per werknemer) en daarmee het exploitatietekort 

evenredig groter wordt. 

  

1.                   Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met cao-loon (110% WML)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 17.300 

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 25.300 2. Loonkostensubsidie 11.400€    1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie

11.400€    1a. Inkomensbudget 11.400€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde 16.000€    

2b. Kosten participatie 3.000€       2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 8.500€        3b. Kosten uitvoering 1.500€       3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -6.400 Winst (+)/verlies (-) 1.000
Totaal 27.400€      Totaal 27.400€    Totaal 16.900€    Totaal 16.900€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 3.900   

1b. Wg-erspremies 3.900   
2a. Inkomensbudget 11.400€        

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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2. Werken met 50% loonwaarde via detachering  

 
In voorkomende gevallen is het voor de werkgever niet mogelijk om iemand in loondienst te nemen, 
maar is wel bereid om door middel van detachering werk te laten verrichten door een 
arbeidsgehandicapte. In de huidige flexibele arbeidsmarkt wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van intermediaire organisaties en uitzendbureaus. Voor de inhuur van deze werknemer 
wordt dan een detacheringsovereenkomst gesloten en met de intermediair (detacheringsbedrijf) 
een inleenvergoeding overeengekomen. In onderstaande figuur zien we de exploitatie voor de 
werkgever 
 

  
 
Toelichting  
De bedrijfskosten liggen voor de werkgever op een lager niveau dan bij een reguliere medewerker 
(in de orde van € 5.000 in plaats van € 8.500). De werkgever is immers niet meer verantwoordelijk 
voor persoonlijke kosten van de werknemer, hiërarchische aansturing, personeelsadministratie etc. 
Uiteraard heeft de werkgever nog wel de verschillende kosten voor infrastructuur en functionele 
aansturing. De inleenvergoeding wordt na onderhandeling zo vastgesteld dat de werkgever geen 
verlies leidt bij de inzet van de medewerker. In onderstaande figuur zien we wat dit betekent voor 
de intermediaire werkgever. 
 

 
 
De intermediair heeft ook bedrijfskosten: de directe personeelskosten, aansturing en bemiddeling. 
Deze liggen lager dan gemiddeld (minder infrastructuur) en liggen in de orde van € 5.000.  
 
Conclusie 
Door de inleenvergoeding neemt de intermediair als het ware het negatieve exploitatietekort over 
van de werkgever. Op deze wijze kan de financiële drempel voor een individuele werkgever worden 
verlaagd en kan hij toch een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren. De intermediair zal dan 
met de gemeenten afspraken moeten maken over de wijze waarop de exploitatietekorten van de 
intermediair worden gecompenseerd. Gezien de zeer beperkte beschikbare budgetten is dit een 
complexe afweging. Daarnaast is een opgave om de totale bedrijfskosten in de keten (bij de inlener 
€ 5.000 en bij detacheerder € 5.000) beperkt te houden, en in het totaal niet veel duurder te laten 
zijn dan de totale bedrijfskosten bij de reguliere werkgever. 
 

Werkgever

Kosten Baten 
1. Bruto loon WML n.v.t. 2. Loonkostensubsidie n.v.t.

1b. Inleenvergoeding € 11.000 3. Netto Toegevoegde 

Waarde

16.000€       

4. Bedrijfskosten 5.000€      

Winst (+)/verlies (-) 0
Totaal 16.000€   Totaal 16.000€       

2.                   Werken met 50% loonwaarde via detachering

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100€   

3. Netto uitkering nvt

Intermediar (detacheerder) Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800€   2. Loonkostensubsidie 11.400€       1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie

11.400€    1a. Inkomensbudget 11.400€      

3. Inleenvergoeding 11.000  2b. Kosten participatie 3.000€       2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 5.000  3b. Kosten uitvoering 1.500€       3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -5.400 Winst (+)/verlies (-) 1.000
Totaal 22.400€   Totaal 22.400€       Totaal 16.900€    Totaal 16.900€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 3.200€      

1b. Wg-erspremies 3.300€      

2a. Inkomensbudget 11.400€        

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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In de reguliere arbeidsmarkt zien we dat detacheringsbedrijven met het aanbieden van tijdelijk 
personeel een dienst bieden aan werkgevers waardoor zij bereid zijn relatief meer te betalen voor 
deze medewerkers. Detacheringsbedrijven kunnen op grond daarvan de door hen gemaakte kosten 
en een (bescheiden) bemiddelingsfee in rekening brengen. 
 
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zien we dit verschijnsel vooralsnog niet optreden: de 
gemaakte bedrijfskosten kunnen niet of in zeer beperkte mate bij de inlener in rekening worden 
gebracht. Consequentie is dat het exploitatieverlies voor de intermediair daarmee hoog blijft, in dit 
rekenvoorbeeld loopt het exploitatieverlies bij de reguliere werkgever van € 3.900 (basismodel) op 
naar een verlies van € 5.400 bij de intermediair.  
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3. Werken met behoud van uitkering (50% loonwaarde) 

  

 

Toelichting 
De gemeente verstrekt een bijstandsuitkering. In bovenstaand overzicht is er van uitgegaan dat het 
beschikbare budget voor het Inkomensdeel toereikend is voor de uitkering voor de alleenstaande. 
Daarnaast liggen participatiekosten en uitvoeringskosten op een gemiddeld niveau conform het 
beschikbare budget. 
De werknemer is tijdelijk (bijvoorbeeld 6 maanden) aan het werk bij een werkgever. De netto 
toegevoegde waarde ligt meestal op een wat lager niveau dan bij een reguliere werknemer. Deels 
door benodigde inwerktijd, deels omdat extra tijd besteed wordt aan opleidingen, solliciteren etc. 
In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van een netto toegevoegde waarde van € 12.000 op jaarbasis 
(75% van 16.000). Daarnaast heeft de werkgever bedrijfskosten. Deze liggen door de intensievere 
tijdelijke begeleiding op een hoger niveau dan gemiddeld. In het voorbeeld is uitgegaan van 
bedrijfskosten van € 10.000 op jaarbasis. 
  
Conclusie 
Bij werken met behoud van uitkering hoeft de werkgever geen loonkosten te betalen, en is een 
beperkt positief exploitatiesaldo mogelijk. De werkgever wordt niet geconfronteerd met (deels 
gesubsidieerde) loonkosten en de netto toegevoegde waarde van de werknemer is meer dan 
toereikend om de bedrijfskosten te betalen. Gezien de wettelijke kaders is deze contractvorm 
echter aan termijnen gebonden. In de exploitatie biedt het voordelen, en kan daarom ingezet 
worden in de vorm van een tijdelijke stage, proefplaatsing of opleidingsplek. Het omslagpunt 
wanneer het gunstig of ongunstig is voor de werkgever is afhankelijk van verschillende factoren. Bij 
een kortere periode van 6 weken zal de balans eerder negatief uitslaan dan bij 6 maanden. 
 
 

 

3.                   Werken met behoud van uitkering (50% loonwaarde)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon n.v.t.

3. Netto uitkering 11.100  

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML n.v.t. 2. Loonkostensubsidie n.v.t. 1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
13.200  1a. Inkomensbudget 13.200€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
12.000  2b. Kosten participatie 1.500     2a. Participatiebudget 1.500€         

4. Bedrijfskosten 10.000 3b. Kosten uitvoering 3.000     3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) 2.000 Winst (+)/verlies (-) 0
Totaal 12.000€      Totaal 12.000€       Totaal 17.700€       Totaal 17.700€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 2.100€         

1b. Wg-erspremies n.v.t.

2a. Inkomensbudget 13.200€        

2b. Participatiebudget 1.500€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           
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4. Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML in deeltijd (80%) 

 

 
 
 
Toelichting 
Werkgever en werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst met een 80% aanstelling. Bruto loon, 
loonkostensubsidie en netto toegevoegde waarde zijn naar rato lager. In de exploitatie van de 
werkgever zien we dat de kosten minder snel dalen. De werkgever houdt ook bij werknemers in 
deeltijd een deel van de vaste kosten (€ 7.500 in plaats van € 8.500). Per saldo betekent dit dat het 
exploitatietekort naar verhouding iets ongunstiger wordt voor de werkgever (een tekort van € 3.800 
voor 0,8 fte. versus een tekort van € 3.900 voor 1 fte.). 
 
De werknemer houdt netto minder over (€ 13.000) maar nog steeds boven de bijstandsnorm voor 
een alleenstaande. 
 
De gemeente hoeft per persoon minder loonkostensubsidie af te dragen waardoor in deze situatie 
het verstrekte subsidiebedrag lager komt te liggen dan het gemiddeld beschikbare bedrag. 
 
Conclusie 
Bij een gedeeltelijk dienstverband waarbij de alleenstaande werknemer volledig uit de uitkering 
blijft zien we dat de werkgever een iets ongunstiger exploitatie heeft en de gemeente naar 
verhouding meer middelen overhoudt bij het inkomensdeel om in te zetten bij andere 
uitkeringsgerechtigden. 
  

4.                   Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML in deeltijd (80%)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 13.000 

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 18.200 2. Loonkostensubsidie 9.100    1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
9.100   1a. Inkomensbudget 9.100€         

 3. Netto 

Toegevoegde Waarde 
12.800  2b. Kosten participatie 3.000€       2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 7.500    3b. Kosten uitvoering 1.500€       3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -3.800 Winst (+)/verlies (-) 1.000
Totaal 21.900€      Totaal 21.900€      Totaal 14.600€    Totaal 14.600€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 2.600€        

1b. Wg-erspremies 2.600€        

2a. Inkomensbudget 9.100€           

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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5. Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML in deeltijd (50%) 

 
 

 
 
 
Toelichting 
Werkgever en werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst met een 50% aanstelling. Bruto loon, 
loonkostensubsidie en netto toegevoegde waarde zijn naar rato lager. In de exploitatie van de 
werkgever zien we dat de bedrijfskosten minder snel dalen. De werkgever houdt ook bij 
werknemers een deel van de vaste kosten (€ 5.000 in plaats van € 8.500). Per saldo betekent dit dat 
het exploitatietekort naar verhouding iets ongunstiger wordt voor de werkgever (een tekort van € 
2.700 voor 0,5 fte. versus een tekort van € 3.900 voor 1 fte.). 
 
De werknemer houdt netto minder over (€ 8.050). Dit wordt aangevuld met een gedeeltelijke WWB-
uitkering (€ 3.050) tot de bijstandsnorm (€ 11.100). 
 
De gemeente hoeft per persoon minder loonkostensubsidie af te dragen maar betaalt daarnaast een 
aanvullende WWB-uitkering. Per saldo is dit voor de gemeente iets duurder (€ 9.900) dan de situatie 
waarin alleen een loonkostensubsidie bij een 80% aanstelling wordt verstrekt (€ 9.100, voorbeeld 4). 
 
Belangrijk verschil met het vorige voorbeeld van een 80% aanstelling is dat de participatiekosten en 
uitvoeringskosten fors hoger komen te liggen. Niet alleen is er sprake van een begeleiding bij de 
werkgever, loonwaardemeting en uitvoeringskosten voor de subsidierelatie, ook zal de gemeente de 
reguliere uitvoeringskosten van de WWB en overige bemiddelingsactiviteiten moeten blijven 
financieren.  
 
Conclusie 
Bij een gedeeltelijk dienstverband van 50% zien we hogere kosten ontstaan: de werkgever heeft een 

naar verhouding groter exploitatietekort, de werknemer gaat er niet op vooruit ten opzichte van 

uitkeringssituatie en de gemeente heeft te maken met dubbele uitvoeringskosten. 

 
 

  

5.                   Werken met loonkostensubsidie (50% loonwaarde) met WML in deeltijd (50%)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 8.050  

3. Netto uitkering 3.050  

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 11.400  2. Loonkostensubsidie 5.700  1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
9.900   1a. Inkomensbudget 9.900€         

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
8.000  2b. Kosten participatie 4.000   2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 5.000     3b. Kosten uitvoering 4.500   3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -2.700 Winst (+)/verlies (-) -3.000 
Totaal 13.700€       Totaal 13.700€    Totaal 15.400€    Totaal 15.400€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 2.600€      

1b. Wg-erspremies 1.650€      

2a. Inkomensbudget 9.900€           

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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6. Werken met loonkostensubsidie (80% loonwaarde) met WML 

 
 

 
 
Toelichting 
In bovenstaand voorbeeld is voor de netto toegevoegde waarde een bedrag opgenomen naar rato 
van de netto toegevoegde waarden op WML-niveau (80% van € 32.000 = € 25.600).  
Een andere belangrijke aanname is wat de verwachte bedrijfskosten zijn. In dit voorbeeld is 
uitgegaan van vrijwel vergelijkbare kosten als de integrale kosten bij 100% loonwaarde (in de orde 
van € 8.500).  
In het voorbeeld zien we dat de hoge netto toegevoegde waarde per werknemer en de aanvullende 
loonkostensubsidie bijna voldoende zijn om voor de werkgever tot een sluitende exploitatie te 
komen. In de praktijk zien we dat dit financieel bij werknemers op WML-niveau net kan lukken. Bij 
een loonwaarde van 80% is de werknemer in staat om een belangrijk deel van de bedrag en de 
bedrijfskosten terug te verdienen alsmede een groot deel van de eigen loonkosten. 
 
Bij de gemeente zien we dat er een inkomensdeel is voor het betalen van de loonkostensubsidie. 
Gemiddeld is dit een bedrag van € 9.900. Bij een loonwaarde van 80% bedraagt de subsidie € 4.560. 
Impliciet gaat het budget uit van een gemiddelde loonwaarde rond de 55% a 60%. Naast een 
werknemer met een hoge loonwaarde van 80% is er dus een budgettaire ruimte om ook werknemers 
met een lagere loonwaarde een loonkostensubsidie te verstrekken. 
De kosten van participatie zijn mogelijk wat geringer dan het beschikbare participatiebudget. 
De uitvoeringskosten en budget liggen op het zelfde niveau als het basismodel. 
 
Conclusie 
Bij een loonwaarde van 80% zien we meestal een beperkt exploitatietekort bij de werkgever. 

Tegelijkertijd blijft er sprake van uitvoeringskosten voor de gemeente. De maatschappelijke opgave 

is om de werknemer een dusdanige ontwikkelstap te laten zetten dat deze uiteindelijk zonder 

ondersteuning een volwaardig dienstverband kan gaan vervullen, en uit de afhankelijkheid van 

uitkering en/of subsidie komt.  

 

  

6.                   Werken met loonkostensubsidie (80% loonwaarde) met WML

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100€   

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800€   2. Loonkostensubsidie 4.560     1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
4.560   1a. Inkomensbudget 4.560€         

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
25.600   2b. Kosten participatie 3.000€        2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 8.500€      3b. Kosten uitvoering 1.500€        3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -1.140 Winst (+)/verlies (-) 1.000
Totaal 30.160€   Totaal 30.160€        Totaal 10.060€     Totaal 10.060€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 3.200€      

1b. Wg-erspremies 3.300€      

2a. Inkomensbudget 4.560€           

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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7. Werken met loonkostensubsidie (30% loonwaarde) met WML 

  

 

 
Toelichting 
In bovenstaand voorbeeld is voor de netto toegevoegde waarde een bedrag opgenomen naar rato 
van de netto toegevoegde waarden op WML-niveau (30% van € 32.000). In de huidige 
uitvoeringspraktijk blijkt het vaak bijzonder lastig om voor medewerkers met een loonwaarde van 
30% dergelijke opbrengsten te realiseren. Vaak ligt dit € 1.000 of € 2.000 lager. 
Een andere belangrijke aanname is wat de verwachte bedrijfskosten zijn. In dit voorbeeld is 
uitgegaan van vrijwel vergelijkbare kosten als bij 50% loonwaarde (€ 9.000 om € 8.500).  
In de marktsector is het een forse opgave om bij een loonwaarde van rond de 30% een netto 
toegevoegde waarde te realiseren die de bedrijfskosten volledig compenseert. Dit komt omdat bij 
vrijwel iedere werkgever de personele overhead en de overige bedrijfskosten in de orde van 30% tot 
40% liggen per productieve werknemer, en deze moeten door de werknemer worden terugverdiend, 
naast vanzelfsprekend het bruto salaris. In dit voorbeeld zijn de begeleidingskosten door de 
gemeente zelf op het zelfde niveau gehouden als bij de loonwaarde van 50% (€ 3.000). 
 
In bovenstaand voorbeeld zijn de netto toegevoegde waarde en de bedrijfskosten vrijwel in 
evenwicht (€ 9.600 om € 9.000). Daarenboven moet de werkgever loonkosten betalen (€ 22.800), 
die ten dele door de loonkostensubsidie worden gecompenseerd (€ 16.000). Het verschil tussen 
beide bepaalt met name het negatieve exploitatietekort van € 6.200 dat bij de werkgever ontstaat. 
 
Bij de gemeente zien we dat er een inkomensbudget is voor het betalen van de loonkostensubsidie. 
Gemiddeld is dit een bedrag van € 9.900. Bij een loonwaarde van 30% bedraagt de subsidie € 
16.000. Impliciet gaat het budget uit van gemiddeld een loonwaarde rond de 55%a 60%. Bij veel 
werknemers met een lage loonwaarde van 30% kan er een budgettair tekort ontstaan.  
De kosten van participatie zijn mogelijk wat geringer dan het beschikbare participatiebudget. 
De uitvoeringskosten en budget liggen op het zelfde niveau als het basismodel. 
 
Conclusie 
Bij een loonwaarde van 30% is er een beperkt perspectief dat werkgevers een dergelijke werknemer 

in dienst willen nemen. Achterliggende reden is dat de bedrijfskosten tenminste even hoog zijn als 

de netto toegevoegde waarde die met deze werknemer wordt verdiend. De daarenboven te betalen 

loonkosten (deels gesubsidieerd) worden niet terugverdiend. Zowel individuele als 

groepsplaatsingen zijn alleen mogelijk bij een substantiële compensatie van de exploitatietekorten 

bij de werkgever naast de gewenste maatschappelijke betrokkenheid. Anderzijds zal vanuit 

individueel perspectief gekeken moeten worden naar de ontwikkelmogelijkheden van werknemers. 

Voor sommige werknemers kan de loonwaarde toenemen naar mate hij langer in een werkomgeving 

ervaring heeft opgedaan. 

7.                   Werken met loonkostensubsidie (30% loonwaarde) met WML

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100€   

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800€   2. Loonkostensubsidie 16.000   1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
16.000    1a. Inkomensbudget 16.000€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
9.600     2b. Kosten participatie 3.000€           2a. Participatiebudget 4.000€         

4. Bedrijfskosten 9.000  3b. Kosten uitvoering 1.500€           3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -6.200 Winst (+)/verlies (-) 1.000
Totaal 25.600€   Totaal 25.600€        Totaal 21.500€         Totaal 21.500€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 3.200€      

1b. Wg-erspremies 3.300€      

2a. Inkomensbudget 16.000€        

2b. Participatiebudget 4.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           



140108 Werken Loont, technische bijlage. Capeladvies, januari 2014.   29 

 

8. Beschut werken met loonkostensubsidie (30% loonwaarde) met WML 

  

 

 

Toelichting 
In bovenstaand voorbeeld is net als bij het vorige voorbeeld voor de netto toegevoegde waarde een 
bedrag opgenomen naar rato van de netto toegevoegde waarden op WML-niveau (30% van € 32.000). 
Een andere belangrijke aanname is wat de verwachte bedrijfskosten zijn. In dit specifieke 
voorbeeld is vanwege de handicap of beperking van de werknemer bij de werkgever sprake van 
hogere bedrijfskosten (€ 11.000 om € 9.000 bij voorbeeld 7). Deze hogere kosten werken 
rechtstreeks door in het hogere exploitatietekort van € 8.200. 
 
Bij de gemeente zien we dat er eveneens sprake is van hogere participatiekosten. De kosten van 
begeleiding bij de werkgever en/of inrichting van werkplek zijn substantieel intensiever dan bij de 
werknemers die bij een reguliere werkgever kunnen werken. Dit heeft te maken met extra kosten 
als werkplekinrichting en intensievere begeleiding. Aanname in dit voorbeeld is dat dit in de orde 
van € 6.500 ligt. Tegelijkertijd is in het participatiebudget rekening gehouden met relatief hogere 
participatiekosten voor deze specifieke doelgroep zodat de extra kosten op zichzelf overkomelijk 
kunnen zijn. In dit voorbeeld is in de structurele situatie bij de gemeente sprake van een beperkt 
overschot op het participatiebudget. 
 
Conclusie 
Het bieden van beschut werk aan mensen kost financieel meer dan het oplevert. Vanuit dit 

financieel perspectief bezien kunnen werkplekken voor deze categorie als een ‘voorziening’ worden 

beschouwd. Begeleiding heeft voor deze groep meer het karakter van zorg (grensvlak met 

arbeidsmatige dagbesteding). Dit vraagt om specifieke expertise waarvoor niet iedere werkgever is 

toegerust. Vanuit maatschappelijke overwegingen kunnen er evenwel goede redenen om een 

dergelijke beschutte werkplekken aan te bieden. Maatschappelijke baten van beschut werk boven 

uitkering zijn onder meer zichtbaar in gezondheid, persoonlijk welbevinden en minder beroep op 

aanvullende voorzieningen. Uit de analyse blijkt voorts dat er geen harde scheiding bestaat tussen 

loonkostensubsidies bij lage loonwaarden en beschutte werkplekken. Het is vooral een gradueel 

onderscheid waarin de benodigde begeleidingskosten en expertise toenemen.  

 

  

8.             Beschut werken met loonkostensubsidie (30% loonwaarde) met WML

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100€   

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800€       2. Loonkostensubsidie 16.000€    1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie

16.000€    1a. Inkomensbudget 16.000€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde

9.600€      2b. Kosten participatie 6.500   2a. Participatiebudget 8.500    

4. Bedrijfskosten 11.000  3b. Kosten uitvoering 1.500€       3a. Budget uitv. Kosten 1.500€         

Winst (+)/verlies (-) -8.200 Winst (+)/verlies (-) 2.000
Totaal 25.600€       Totaal 25.600€    Totaal 26.000€    Totaal 26.000€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten
1a. Loonbelasting 3.200€      

1b. Wg-erspremies 3.300€      

2a. Inkomensbudget 16.000€        

2b. Participatiebudget 8.500€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 1.500€           
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9. Vanuit uitkering (alleenstaand) gaan werken met lks (50% loonwaarde) met 

WML 
Eerst bekijken we de situatie dat een alleenstaande op dit moment in een uitkeringssituatie zit. De 

gemeente verzorgt de uitkering, verricht participatieactiviteiten en heeft uitvoeringskosten. 

Uitgangspunt in dit voorbeeld is dat in de huidige situatie de gemaakte kosten ongeveer 

overeenkomen met de beschikbare budgeten (budgettair neutrale uitvoering). In hoofdstuk 4 is 

toegelicht dat circa de helft van de WWB-populatie een arbeidsontheffing heeft, en het gemiddelde 

Participatiebudget per arbeidsplichtige WWB-er hoger ligt: in de orde van € 3.000 per persoon. 

Aanname is dat bij de gemeente sprake is van € 3.000 aan participatiekosten en overeenkomstig 

budget.  

 

 
 
  

 

 
In de situatie dat een alleenstaande aan het werk gaat met loonkostensubsidie ontstaat het 
volgende beeld: 
 
  

 

9. Een alleenstaande in een uitkeringssituatie

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon n.v.t.

3. Netto uitkering 11.100 

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML n.v.t. 2. Loonkostensubsidie n.v.t. 1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
13.200  1a. Inkomensbudget 13.200€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde

n.v.t. 2b. Kosten participatie 3.000€         2a. Participatiebudget 3.000€         

4. Bedrijfskosten n.v.t. 3b. Kosten uitvoering 3.000    3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) 0 Winst (+)/verlies (-) 0
Totaal -€              Totaal -€            Totaal 19.200€       Totaal 19.200€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 2.100    
1b. Wg-erspremies n.v.t.

2a. Inkomensbudget 13.200€        

2b. Participatiebudget 3.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           

9b.  Van uitkering naar loonkostensubsidie (50% loonwaarde)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100 

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800  2. Loonkostensubsidie 11.400 1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
11.400  1a. Inkomensbudget 13.200€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
16.000 2b. Kosten participatie 3.000€         2a. Participatiebudget 3.000€         

4. Bedrijfskosten 8.500     3b. Kosten uitvoering 1.500    3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) -3.900 Winst (+)/verlies (-) 3.300
Totaal 27.400€       Totaal 27.400€     Totaal 19.200€       Totaal 19.200€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 3.200    

1b. Wg-erspremies 3.300    
2a. Inkomensbudget 13.200€        

2b. Participatiebudget 3.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           
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Voor de alleenstaande biedt de overstap van netto uitkering naar netto loon een duidelijke 
verbetering van de inkomenssituatie (van € 11.100 naar € 16.000). 
 
Voor de gemeente is er eveneens sprake van een verbetering: de verstrekte loonkostensubsidie ligt 
met € 11.400 op een lager niveau dan de bruto-uitkering van € 13.200. Daarnaast liggen de 
uitvoeringskosten bij een loonkostensubsidie lager dan de integrale uitvoeringskosten van een WWB-
uitkering. Van cruciaal belang voor de gemeente is derhalve de vraag in hoeverre een wijziging in 
de uitkeringssituatie (van WWB-uitkering naar loonkostensubsidie) tot een voordeel leidt, of dat 
het budget hierop wordt aangepast. 
 
Tegelijkertijd zien we dat de werkgever bij de inzet van een werknemer met 50% loonwaarde te 
maken heeft met een negatief exploitatietekort.  
 
Bij de Rijksoverheid tenslotte is sprake van een substantiële verhoging van belastingontvangsten en 
afdrachten werkgeverspremies. 
 
Conclusie 
Naast het eerder geconstateerde (beperkte) exploitatietekort bij de werkgever kan een financieel 

voordeel gaan ontstaan bij de gemeente in vergelijking met de huidige situatie. De te betalen 

loonkostensubsidie uit het inkomensdeel ligt meestal lager dan de te betalen uitkering. Daarnaast 

zijn de uitvoeringkosten voor een loonkostensubsidie beperkter dan de volledige uitvoeringskosten 

van een uitkering. 

De opgave is nu om te verkennen hoe de mogelijke voordelen bij de gemeente kunnen worden 

aangewend om werkgevers over de streep te trekken om werknemers met een beperkte loonwaarde 

werknemers in dienst te nemen (win-win situatie). 

Randvoorwaarde hierbij is wel dat de ontstane voordelen in het inkomensdeel (van uitkering naar 

loonkostensubsidie) voor de gemeente een structureel karakter hebben. 
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10. Vanuit uitkering (eenoudergezin) gaan werken met lks (50% loonwaarde) 

met WML 
Eerst bekijken we de situatie dat een alleenstaande ouder met kind op dit moment in een 

uitkeringssituatie zit. De gemeente verzorgt de uitkering, verricht participatieactiviteiten en heeft 

uitvoeringskosten. Uitgangspunt is dat in de huidige situatie de gemaakte kosten ongeveer 

overeenkomen met de beschikbare budgetten (budgettair neutrale uitvoering). 

  

 

 

 
 
In de situatie dat een alleenstaande ouder aan het werk gaat met loonkostensubsidie ontstaat dan 
het volgende beeld: 
 
  

 
 
Voor de alleenstaande ouder biedt de overstap van netto uitkering naar netto loon een verbetering 
van de inkomenssituatie (van € 14.300 naar € 16.100), de verbetering is echter beduidend minder 
groot dan bij een alleenstaande.  

10a.  Alleenstaande ouder met kind in uitkeringssituatie

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon n.v.t.

3. Netto uitkering 14.300 

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML n.v.t. 2. Loonkostensubsidie n.v.t. 1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
17.200 1a. Inkomensbudget 17.200€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde

n.v.t. 2b. Kosten participatie 3.000€        2a. Participatiebudget 3.000€         

4. Bedrijfskosten n.v.t. 3b. Kosten uitvoering 3.000   3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) 0 Winst (+)/verlies (-) 0
Totaal -€            Totaal -€             Totaal 23.200€     Totaal 23.200€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 2.900   
1b. Wg-erspremies n.v.t.

2a. Inkomensbudget 17.200€        

2b. Participatiebudget 3.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           

10b.  Van uitkering naar loonkostensubsidie voor een alleenstaande ouder  (50% loonwaarde)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100 

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800 2. Loonkostensubsidie 11.400  1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
11.400 1a. Inkomensbudget 17.200€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
16.000  2b. Kosten participatie 3.000€        2a. Participatiebudget 3.000€         

4. Bedrijfskosten 8.500    3b. Kosten uitvoering 1.500   3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) -3.900 Winst (+)/verlies (-) 7.300
Totaal 27.400€      Totaal 27.400€      Totaal 23.200€     Totaal 23.200€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 3.200   

1b. Wg-erspremies 3.300   
2a. Inkomensbudget 17.200€        

2b. Participatiebudget 3.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           
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Kanttekening bij deze cijfers is dat in een uitkeringssituatie naast de netto uitkering er vaak sprake 
is van extra inkomensondersteuning (bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid) die bij de 
overstap van een uitkering naar een baan minder worden of komen te vervallen. De mate waarin dit 
aan de orde is, is mede afhankelijk van het lokale gemeentelijke beleid. 
 
Voor de gemeente is er sprake van een substantiële verbetering: de verstrekte loonkostensubsidie 
ligt met € 11.400 op een lager niveau dan de bruto-uitkering van € 17.200. Daarnaast liggen de 
uitvoeringskosten bij een loonkostensubsidie lager dan de integrale uitvoeringskosten van een WWB-
uitkering. Anders gezegd: een alleenstaande ouder is in een uitkeringssituatie relatief duur. Bij de 
overstap naar een baan is het voordeel navenant groter. Van cruciaal belang voor de gemeente is 
derhalve de vraag in hoeverre een wijziging in de uitkeringssituatie (van WWB-uitkering naar 
loonkostensubsidie) tot een voordeel leidt, of dat het budget hierop wordt aangepast. 
 
 
Tegelijkertijd zien we dat identiek aan het vorige voorbeeld de werkgever bij de inzet van een 
werknemer met 50% loonwaarde te maken heeft met een negatief exploitatietekort.  Bij de 
Rijksoverheid is sprake van een substantiële verhoging van belastingontvangsten en afdrachten 
werkgeverspremies. 
 
Conclusie 
Naast het eerder geconstateerde (beperkte) exploitatietekort bij de werkgever kan een financieel 

voordeel gaan ontstaan bij de gemeente in vergelijking met de huidige situatie. De te betalen 

loonkostensubsidie uit het Inkomensdeel ligt lager dan de te betalen uitkering. Daarnaast zijn de 

uitvoeringkosten voor een loonkostensubsidie beperkter dan de volledige uitvoeringskosten van een 

uitkering. De financiële voordelen voor de alleenstaande ouder zijn evenwel beperkt. 

Net als bij de alleenstaande uitkeringsgerechtigde is de opgave om bij de leefvorm alleenstaande 

ouders te verkennen hoe de mogelijke voordelen bij de gemeente kunnen worden aangewend om 

werkgevers over de streep te trekken om werknemers met een beperkte loonwaarde werknemers in 

dienst te nemen (win-win situatie). 
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11. Vanuit uitkering (echtpaar) gaan werken met lks (50% loonwaarde) met WML 

Eerst bekijken we de situatie dat een echtpaar op dit moment in een uitkeringssituatie zit. De 

gemeente verzorgt de uitkering, verricht participatieactiviteiten en heeft uitvoeringskosten. 

Uitgangspunt is dat in de huidige situatie de gemaakte kosten ongeveer overeenkomen met de 

beschikbare budgetten (budgettair neutrale uitvoering). 

  

 

 

 
 
In de situatie dat één van het echtpaar aan het werk gaat met loonkostensubsidie ontstaat het 
volgende beeld: 
  

 
 
 
Voor het echtpaar biedt de overstap van netto uitkering naar netto loon een summiere verbetering 
van de inkomenssituatie (van € 15.900 naar € 16.100). 
 
Kanttekening bij deze cijfers is dat in een uitkeringssituatie naast de netto uitkering er vaak sprake 
is van extra inkomensondersteuning (bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid) die bij de 

11a.  Echtpaar in uitkeringssituatie

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon n.v.t.

3. Netto uitkering 15.900  

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML n.v.t. 2. Loonkostensubsidie n.v.t. 1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
19.100 1a. Inkomensbudget 19.100€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde

n.v.t. 2b. Kosten participatie 3.000€        2a. Participatiebudget 3.000€         

4. Bedrijfskosten n.v.t. 3b. Kosten uitvoering 3.000    3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) 0 Winst (+)/verlies (-) 0
Totaal -€             Totaal -€              Totaal 25.100€      Totaal 25.100€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 3.200     
1b. Wg-erspremies n.v.t.

2a. Inkomensbudget 19.100€        

2b. Participatiebudget 3.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           

11b.  Van uitkering naar loonkostensubsidie voor echtpaar  (50% loonwaarde)

Werknemer

Inspanning Baten 

2. Gewerkte uren 1. Netto loon 16.100  

3. Netto uitkering nvt

Werkgever Gemeente

Kosten Baten Kosten Budget
1. Bruto loon WML 22.800  2. Loonkostensubsidie 11.400  1b. Verstrekte 

uitkering of subsidie
11.400 1a. Inkomensbudget 19.100€      

3. Netto Toegevoegde 

Waarde
16.000  2b. Kosten participatie 3.000€        2a. Participatiebudget 3.000€         

4. Bedrijfskosten 8.500    3b. Kosten uitvoering 1.500    3a. Budget uitv. Kosten 3.000€         

Winst (+)/verlies (-) -3.900 Winst (+)/verlies (-) 9.200
Totaal 27.400€       Totaal 27.400€       Totaal 25.100€      Totaal 25.100€      

Rijksoverheid

Uitgaven Inkomsten

1a. Loonbelasting 3.200     

1b. Wg-erspremies 3.300     
2a. Inkomensbudget 19.100€        

2b. Participatiebudget 3.000€           

3. Budget uitv.kosten (GF) 3.000€           
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overstap van een uitkering naar een baan minder worden of komen te vervallen. De mate waarin dit 
aan de orde is, is mede afhankelijk van het lokale gemeentelijke beleid. 
 
Voor de gemeente is er sprake van een substantiële verbetering: de verstrekte loonkostensubsidie 
ligt met € 11.400 op een lager niveau dan de bruto-uitkering van € 19.100. Daarnaast liggen de 
uitvoeringskosten bij een loonkostensubsidie lager dan de integrale uitvoeringskosten van een WWB-
uitkering. Anders gezegd: een echtpaar is in een uitkeringssituatie duur. Bij de overstap naar een 
baan is het voordeel substantieel groter. Van cruciaal belang voor de gemeente is derhalve de vraag 
in hoeverre een wijziging in de uitkeringssituatie (van WWB-uitkering naar loonkostensubsidie) tot 
een voordeel leidt, of dat het budget hierop wordt aangepast. 
 
 
Tegelijkertijd zien we dat identiek aan de twee vorige voorbeelden de werkgever bij de inzet van 
een werknemer met 50% loonwaarde te maken heeft met een negatief exploitatietekort. Bij de 
Rijksoverheid is sprake van een substantiële verhoging van belastingontvangsten en afdrachten 
werkgeverspremies. 
 
Conclusie 
Naast het eerder geconstateerde (beperkte) exploitatietekort bij de werkgever kan een financieel 

voordeel gaan ontstaan bij de gemeente in vergelijking met de huidige situatie. De te betalen 

loonkostensubsidie uit het inkomensdeel ligt lager dan de te betalen uitkering. Daarnaast zijn de 

uitvoeringkosten voor een loonkostensubsidie beperkter dan de volledige uitvoeringskosten van een 

uitkering. De financiële voordelen voor het echtpaar zijn evenwel marginaal. 

Net als bij de alleenstaande uitkeringsgerechtigde en bij de alleenstaande ouders is bij de 

echtparen de opgave om te verkennen hoe de mogelijke voordelen bij de gemeente kunnen worden 

aangewend om werkgevers over de streep te trekken om werknemers met een beperkte loonwaarde 

werknemers in dienst te nemen (win-win situatie). 
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Hoofdstuk 6 Verantwoording en slotwoord 
 

In het najaar van 2013 heeft een werkgroep van VNG en Cedris bestaande uit een aantal 

leidinggevenden, financieel deskundigen en beleidsmedewerkers afkomstig uit een aantal 

verschillende gemeenten, sociale diensten en sociale werkvoorzieningen in een aantal 

bijeenkomsten het model in hoofdlijnen ontwikkeld, de relevante financiële factoren in beeld 

gebracht, en aannames gekwantificeerd en gevalideerd. De uitkomsten van het model, de 

verschillende mogelijke uitkomsten en het concept rapport zijn getoetst door een breed 

samengestelde klankbordgroep. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van VNG en Cedris. 

De in deze bijlage beschreven aannames en bandbreedtes zijn gebaseerd op de kennis en inzichten 

die in december 2013 bij de deelnemende medewerkers van gemeenten, sociale diensten en sociale 

werkvoorzieningen aanwezig was. 

In het voorjaar van 2014 zal op een aantal aspecten vermoedelijk meer duidelijk gaan ontstaan: 

- De ingediende wetgeving wordt al dan niet na aanpassingen door de beide kamers aangenomen  

- Daarnaast zullen de komende maanden gemeenten in de weer gaan met eigen rekenmodellen en 

aanvullende onderzoeken op grond waarvan extra inzichten in de financiële factoren zullen 

ontstaan 

- Tenslotte zullen ook arrangementen en activiteiten ontwikkeld worden door werkbedrijven, 

werkgevers en andere marktpartijen, waarmee eveneens een scherper beeld kan gaan ontstaan 

van de te verwachten kosten en opbrengsten. 

Anders gezegd biedt deze bijlage een zinvol kader voor gemeenten om in het voorjaar van 2014 mee 

aan de slag te gaan, maar zullen gaandeweg verduidelijkingen en verfijningen nodig blijken te zijn. 

Ik wil u van harte uitnodigen om reacties en toevoegingen op dit model of opgedane ervaringen in 

het werken met dit model aan mij door te geven. Mogelijk zal na afstemming met VNG en Cedris in 

de loop van 2014 een finetuning van het model worden gepubliceerd. 

 

Robert Capel 

robert@capeladvies.nl 

06-57559515 
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