
LOONKOSTENSUBSIDIE VIA 
WERKBEDRIJF REGELEN?
U bent geïnteresseerd in een medewerker die door 
een arbeidsbeperking niet in staat is 100% van het 
wettelijk minimumloon te verdienen? Wist u dat u dan 
bij WerkBedrijf loonkostensubsidie kunt aanvragen?

WANNEER LOONKOSTENSUBSIDIE? 
Loonkostensubsidie kan interessant voor u zijn als 
u iemand met een arbeidsbeperking in dienst wilt 
nemen. U kunt ook voor iemand met een indicatie 
Beschut werk (behalve Wajongers) loonkostensubsidie 
aanvragen.

VOOR WIE GELDT LOONKOSTENSUBSIDIE?
Iedere werkgever kan loonkostensubsidie aanvragen 
voor medewerkers die door hun arbeidsbeperking niet 
in staat zijn 100% van het wettelijk minimumloon te 
verdienen. De loonkostensubsidie compenseert het 
verschil in arbeidsprestatie. De arbeidsprestatie wordt 
bepaald met een loonwaardemeting. Deze meting 
vindt plaats wanneer er voldoende zicht is op de 
arbeidsprestatie.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen regelt de 
loonkostensubsidie voor werkgevers in de gemeenten: 
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en 
Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

HOE WERKT HET?
•  U wilt iemand in dienst nemen die minder dan het 

wettelijk minimumloon kan verdienen.
•  De medewerker moet ingeschreven zijn bij een van 

bovenstaande gemeenten.
•  U vraagt loonkostensubsidie aan voor een 

medewerker.
•  Een deskundige van WerkBedrijf maakt een 

afspraak voor een loonwaardemeting op de 
werkplek. De loonwaarde van de medewerker 
wordt vastgesteld aan de hand van de Talent6 
loonwaardemethodiek.

•  Zodra de loonwaardemeting is uitgevoerd, 
ontvangt u en de medewerker bericht met de 
hoogte van de loonwaarde. U kunt op basis hiervan 
loonkostensubsidie bij WerkBedrijf aanvragen.

VERDER GOED OM TE WETEN
•  Loonkostensubsidie kan nooit meer bedragen dan 

70% van het wettelijk minimumloon.
•  Heeft u een medewerker in dienst die van praktijk- 

of speciaal onderwijs afkomstig is? Ook dan is 
loonkostensubsidie eventueel mogelijk. Daarbij 
is een vereiste dat het werk binnen een half jaar 
na het schoolverlaten is gestart. In dit geval gaat 
het altijd om loonkostensubsidie op basis van een 
loonwaardemeting.

•  In sommige gevallen is forfaitaire 
loonkostensubsidie mogelijk. Dan vindt (nog) 
geen loonwaardemeting plaats, maar wordt er, 
voor maximaal 6 maanden, uitgegaan van 50% 
loonwaarde.

VRAGEN OF MEER INFORMATIE?
Neem contact op met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

 024 7517500
 communicatie@wbrn.nl  
 www.werkbedrijfrvn.nl 
 facebook.com/WerkBedrijfNijmegen



 
 
 
 
 
 

Uitbetaling 
Bij een positief besluit wordt 
de subsidie maandelijks 
betaald over de vaste 
werkuren. Uitbetaling van de 
variabele uren zal plaatsvinden 
na afloop van de subsidie 
periode. Daarvoor moet u de 
loonstroken opsturen. 
 
Geef wijzigingen die van 
invloed kunnen zijn op het 
subsidiebedrag zo snel 
mogelijk door. 

Afrekening (vaststelling) 
Na afloop van de 
subsidieperiode wordt 
bekeken of het subsidiebedrag 
juist was. Wanneer er sprake is 
van wijzigingen, kan er een 
nabetaling of terugvordering 
(bijvoorbeeld bij ziekte) 
plaatsvinden. 

Website WerkBedrijf 
www.werkbedrijfrvn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit subsidie 
Na het bezoek van de 
loonwaardedeskundige 
ontvangt u bericht over de 
hoogte van de loonwaarde en 
nemen wij een besluit op uw 
subsidieaanvraag. 
Bij forfaitaire (zie boven) 
loonkostensubsidie ontvangt u 
alleen een besluit over uw 
subsidieaanvraag. 

Loonwaardemeting 
Om de subsidie naar loonwaarde 
te bepalen, komt in overleg met 
WerkBedrijf een deskundige langs 
om de loonwaarde van de 
medewerker te meten. De 
deskundige kijkt daarbij onder 
meer naar werktempo, kwaliteit, 
werktijd en benodigde begeleiding. 

Contact WerkBedrijf 
WerkBedrijf informeert u over 
de verschillende typen 
loonkostensubsidie, het 
aanvraagformulier en 
mogelijke andere 
voorzieningen, die voor deze 
medewerker ingezet zouden 
kunnen worden. 

Aanleveren gegevens 
WerkBedrijf heeft bepaalde 
gegevens nodig om te kunnen 
beoordelen of 
loonkostensubsidie mogelijk is. 
De werkgever levert de 
noodzakelijke informatie. 

Hoe vraagt u 
loonkostensubsidie aan? 

Start: 
U bent voornemens een 
medewerker in dienst te nemen 
of u heeft een jongere afkomstig 
van het Praktijkonderwijs of 
Speciaal onderwijs in dienst en 
vermoedt dat er sprake zou 
kunnen zijn van een verminderde 
loonwaarde. 

Start
U bent voornemens een medewerker 
in dienst te nemen of u heeft 
een jongere afkomstig van het 
Praktijkonderwijs of Speciaal 
onderwijs in dienst en vermoedt dat 
er sprake zou kunnen zijn van een 
verminderde loonwaarde. Contact WerkBedrijf

WerkBedrijf informeert u 
over de verschillende typen 
loonkostensubsidie, het 
aanvraagformulier en mogelijke 
andere voorzieningen, die voor deze 
medewerker ingezet zouden kunnen 
worden.

Aanleveren gegevens
WerkBedrijf heeft bepaalde gegevens 
nodig om te kunnen beoordelen of 
loonkostensubsidie mogelijk is. De 
werkgever levert de noodzakelijke 
informatie. Loonwaardemeting

Om de subsidie naar loonwaarde 
te bepalen, komt in overleg met 
WerkBedrijf een deskundige langs om 
de loonwaarde van de medewerker 
te meten. De deskundige kijkt 
daarbij onder meer naar werktempo, 
kwaliteit, werktijd en benodigde 
begeleiding.Besluit subsidie

Na het bezoek van de 
loonwaardedeskundige ontvangt 
u bericht over de hoogte van de 
loonwaarde en nemen wij een besluit 
op uw subsidieaanvraag.
Bij forfaitaire (zie boven) 
loonkostensubsidie ontvangt u alleen 
een besluit over uw subsidieaanvraag.

Uitbetaling
Bij een positief besluit wordt de 
subsidie maandelijks betaald over 
de vaste werkuren. Uitbetaling van 
de variabele uren zal plaatsvinden 
na afloop van de subsidie periode. 
Daarvoor moet u de loonstroken 
opsturen.
Geef wijzigingen die van invloed 
kunnen zijn op het subsidiebedrag zo 
snel mogelijk door.Afrekening (vaststelling)

Na afloop van de subsidieperiode 
wordt bekeken of het subsidiebedrag 
juist was. Wanneer er sprake is van 
wijzigingen, kan er een nabetaling of 
terugvordering (bijvoorbeeld bij ziekte) 
plaatsvinden.

HOE VRAAGT U LOONKOSTENSUBSIDIE AAN?


