
Hoe werkt het? 
• De loonkostensubsidie is het bedrag tussen het wette-

lijk minimumloon inclusief vakantiegeld en de loonwaarde 

van de werknemer inclusief vakantiegeld.  

• De subsidie is inclusief een vergoeding voor werk ge-

verslasten. Deze vergoeding is 23,5%.  

• Als het caoloon hoger is dan het minimumloon, zijn die 

meerkosten voor rekening van de werkgever.  

• Ferm Werk keert de loonkostensubsidie maandelijks uit.  

• De werknemer bouwt over het hele inkomen pensioen 

op, dus inclusief de subsidie. 

• De loonkostensubiside is uitsluitend bedoeld voor een 

werknemer uit het doelgroepregister die in dienst geno-

men wordt 

 

 

Hoe wordt de loonwaarde bepaald? 
Een loonwaardespecialist stelt de loonwaarde van de 

werknemer vast via gesprekken met u en de werknemer 

op de werkplek. Factoren die worden meegenomen in de 

meting van de loonwaarde zijn tempo, kwaliteit en de 

netto werktijd. 

Uw voordeel 
De loonkostensubsidie maakt het u financieel makkelijker 

om een werknemer met een arbeidsbeperking aan te 

nemen. 

 

Hoe lang loopt de regeling? 
Hoe lang de loonkostensubsidie wordt uitgekeerd, is af-

hankelijk van de loonwaarde. Deze wordt periodiek op-

nieuw bepaald. Zodra de loonwaarde van de werknemer 

gelijk is aan het wettelijk minimumloon is, stopt de subsi-

die. Wanneer iemand dat nooit bereikt, kan de loonkos-

tensubsidie blijven doorgaan.  

Loonkostenssubsidie aanvragen? 

1. U neemt contact op met Ferm Werk, samen met u kij-

ken wij of een loonwaardemeting aan de orde is.  

2. U vraagt de loonkostensubsidie aan met het daarvoor 

bestemde aanvraagformulier van Ferm Werk 

3. Een loonwaardespecialist voert bij u op de werkplek 

de loonwaardemeting uit. De uitkomst en de hoogte van 

de subsidie worden met u besproken.  

4. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de beslis-

sing.  

 

 

 

 

Als u een werknemer uit het doelgroepregister in dienst neemt, kunt u aanspraak maken op een 

loonkostensubsidie. De loonwaarde is de waarde (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat de 

werknemer kan uitvoeren. Met de loonkostensubsidie wordt de lagere productiviteit financieel 

gecompenseerd. 

 

Loonkostensubsidie 
 

Overige regelingen doelgroepregister 

• No-riskpolis 

• Loonkostenvoordeel 

• Begeleiding door een jobcoach 

• Proefplaatsing  

 

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u 

terecht op onze website www.fermwerk.nl  

Over Ferm Werk 

Ferm Werk is in de gemeenten Woerden, Oudewater, 

Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk verantwoordelijk 

voor de gemeentelijke taken op het gebied van participa-

tie, werk & inkomen. Is uw (toekomstige) werknemer 

woonachtig in een andere gemeente dan adviseren wij u 

om contact op te nemen met het werkgeversservice punt 

van de desbetreffende gemeente.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

Annemarie Schilstra of Nico van den Belt. 

@ banenafspraak@fermwerk.nl  

 0348— 497 000 
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