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De Banenafspraak
Heeft u er wel eens aan gedacht om iemand in dienst te nemen met een 
arbeidsbeperking? Zo’n persoon is blij met werk omdat hij/zij zo een volwaardige positie 
krijgt in de maatschappij. Ook voor u als werkgever zijn er voordelen aan dit ‘sociaal 
ondernemen’. U krijgt een ambitieuze werknemer die graag een arbeidsprestatie wil 
leveren. Daarnaast heeft u recht op een financiële vergoeding.

Willy Tamminga van Kwant Controls in Sneek  
vertelt over het in dienst nemen van Erik:

“Wij hebben Pastiel benaderd omdat wij een functie beschikbaar hadden voor een 
assistent magazijnmedewerker. Hierbij wilden wij graag de mogelijkheden onder-
zoeken voor het in dienst nemen van ‘iemand met een beperking’. Pastiel heeft ons 
hierbij goed begeleid, we hebben samen gekeken waar de mogelijkheden liggen. 
Uiteindelijk is Erik bij ons op gesprek geweest en na een proefplaatsing hebben 
we besloten hem een contract aan te bieden. Pastiel regelt hierbij alle zaken met 
betrekking tot loonwaardebepaling en het aanvragen van subsidie bij de gemeente. 
Wij hebben deze samenwerking als heel prettig ervaren, waarbij we als organisatie blij 
zijn met de komst van Erik, maar ook met het feit dat we op deze manier samen iets 
bijdragen aan de maatschappij!”

Erik aan het werk bij Kwant Controls.

Hoe ontvangt u deze vergoeding? Wat moet u hiervoor doen? Hoe komt u in contact met 
deze mensen ‘met een arbeidsbeperking’? In deze folder leest u alle mogelijkheden. 

Heeft u vragen?
Bel of mail met re-integratiebedrijf Pastiel:  
Silvia Fokkema, 
s.fokkema@pastiel.nl, 
0515 484 868 of 06 518 081 45
www.pastiel.nl/loonkostensubsidie 
 
Of met het Accountteam Ondernemen van de 
gemeente Súdwest-Fryslân:
Accountteam Ondernemen,
ondernemen@sudwestfryslan.nl, 0515 489 006 
www.gemeentesudwestfryslan.nl/ondernemen/
accountteam-ondernemen_45756

Een 
succesverhaal



Welke regelingen zijn er om iemand met 
een arbeidsbeperking aan te nemen?
Wanneer u iemand met een arbeidsbeperking 
in dienst neemt, kunt u aanspraak maken op de 
volgende regelingen:
•   Financieel: loonkostensubsidie en mobiliteitsbonus
•  Risico-verminderend: no-riskpolis en proefplaatsing
•   Ondersteunend: jobcoach, werkplekaanpassing en 

bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Hoe werkt de loonkostensubsidie? 
Een werknemer met een arbeidsbeperking is bij een 
volledige baan niet in staat om het minimumloon te 
verdienen, omdat hij/zij een verminderde produc-
tiviteit heeft. Dit wordt vastgesteld door de loon-
waarde. Dit is het verschil in productiviteit met een 
werknemer zonder arbeidsbeperking. U betaalt de 
werknemer het wettelijk minimumloon. Het verschil 
tussen de loonwaarde en het minimumloon krijgt u 
terug. De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent 
van het minimumloon. Uitgangspunt van de subsidie 
is het bruto minimumloon inclusief vakantietoeslag. 

Dat komt neer op een maximale vergoeding van  
€1.172 per maand. Betaalt u de werknemer meer dan 
het minimumloon, dan geldt de loonkostensubsidie 
nog steeds alleen over het minimumloon.

Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor werk-
geverslasten. Deze vergoeding is 23 procent van de 
vastgestelde loonkostensubsidie. 

Per 1 januari 2017 kunt u ook forfaitaire 
loonkostensubsidie aanvragen. De eerste zes 
maanden ontvangt u 50 procent van het wettelijk 
minimumloon. Daarna stellen we de loonwaarde 
van de werknemer vast en ontvangt u de normale 
loonkostensubsidie.

Schoolverlaters
De gemeente verstrekt ook loonkostensubsidie voor 
vroegtijdige schoolverlaters die al aan het werk zijn. 
Hierdoor kan het voor u aantrekkelijk zijn om het 
arbeidscontract met de schoolverlater te verlengen. 

Mobiliteitsbonus
Tot 2020 kunt u korting krijgen op de premies van 
werknemersverzekeringen voor een werknemer met 
een arbeidsbeperking. De korting is maximaal € 2.000

No-risk-polis
Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met 
een arbeidshandicap of ziekte. Als hij ziek wordt, 
kunt u voor deze werknemer een Ziektewet-
uitkering van UWV kan krijgen.

Proefplaatsing
Met een proefplaatsing kunt u een werknemer 
met behoud van uitkering op proef inzetten om 
te bepalen of hij/zij binnen uw organisatie past. 
De maximale duur van een proefplaatsing is drie 
maanden. U kunt ervaren of de werknemer aan de 
eisen van de functie kan voldoen en wat de hoogte 
van de loonwaarde gaat worden.  Tijdens de proef-
plaatsing betaalt u geen loon aan de werknemer.

Jobcoach
Met deze subsidie regelt u een jobcoach voor uw 
werknemer. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd 
te zijn. Het kan ook een collega op de werkvloer zijn 
die hier een speciale training voor volgde. U zorgt 
voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma 
en regelt begeleiding op de werkvloer. De jobcoach 
is de schakel tussen u en de werknemer. Aan het 
eind van een programma kan de werknemer zijn
werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereik-
baar voor wanneer er een probleem ontstaat of er 
nog onduidelijkheden zijn.

Werkplekaanpassing 
U kunt een financiële vergoeding krijgen voor een 
fysieke aanpassing of hulpmiddelen op de werkplek, 
zodat werknemers met een arbeidshandicap kunnen
werken. Dit kunnen ook voorzieningen zijn om op 
het werk te komen. 

Bedrijfsadvies inclusieve 
arbeidsorganisatie
Het UWV maakt een takenpakket van eenvoudige 
werkzaamheden binnen uw bedrijf. Hierbij zoeken 
zij een geschikte kandidaat. Dit advies is gratis en 
kunt u aanvragen bij het Werkgevers Servicepunt in 
uw regio.

Social return 
Social return is een aanpak om meer werkgelegen-
heid te creëren voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij 
het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdracht-
nemer stimuleren of verplichten om kwetsbare 
groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de 
uitvoering van de opdracht.

Het Social Return Coördinatiepunt brengt vraag 
en aanbod bij elkaar. Het zoekt een match tussen 
kandidaat en werkgever en verlicht de administra-
tieve last. 
Meer informatie op http://socialreturninderegio.nl

Rekenvoorbeeld loonkostensubsidie 

Sjoerd is 19 jaar en komt bij u werken voor 32 uur in de week. Op basis van zijn leeftijd en CAO-volledige 
werkweek (40 uur) heeft hij recht op een minimumloon van € 879,77. De loonwaarde van Sjoerd wordt 
vastgesteld op 45 procent. 

De loonkostensubsidie wordt zo berekend:

Het minimumloon is voor 32 uur is € 879,77 x (32/40) €  703,81
De loonwaarde in euro’s is 45% € 703,81 €  316,71    -

De loonkostensubsidie   €  387,10
De werkgeverslasten zijn 23% van € 387,10  €    89,03    +

De loonkostensubsidie die u ontvangt voor Sjoerd   €  476,13


