
Wat is 
loonkostensubsidie?
Als u een werknemer in dienst neemt die niet in staat is het wettelijk 
minimumloon te verdienen, kunt u mogelijk aanspraak maken op een 
loonkostensubsidie*. Daarmee wordt de lagere productiviteit van uw 
werknemer financieel gecompenseerd.
*Als de werknemer een Wajong-uitkering ontvangt, geldt een andere regeling.

Zie het het informatie blad: Wat is loondispensatie?

Hoe wordt de loon-
waarde bepaald?
Een loonwaarde-expert stelt de loonwaarde van uw 
werknemer vast met een geaccrediteerd loonwaarde- 
meetsysteem en door gesprekken met u en uw werk- 
nemer op de werkplek. Factoren zijn onder meer 
tempo, kwaliteit, inzetbaarheid en begeleiding.  
De maximale loonkostensubsidie is 70% van het 
minimumloon.

Hoe werkt het?
•  De loonkostensubsidie is het verschil tussen het

wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld)
en de loonwaarde van uw werknemer over het
normloon (inclusief vakantiegeld).
 De loonwaarde is de waarde van het werk dat uw
werknemer kan uitvoeren, uitgedrukt in een
percentage.

•  De subsidie is inclusief een vergoeding van 23,5%
voor werkgeverslasten.

•  Als het cao-loon hoger is dan het minimumloon,
zijn die meerkosten voor uw rekening.

Maximale 
loonkosten 

subsidie is 70% 
van het 

minimumloon



Neem contact op met de accountmanager in  
uw gemeente. Hij of zij checkt samen met u of 
een loonwaardemeting aan de orde is.

Een loonwaardespecialist voert op de werkplek 
de loonwaardemeting uit. De uitkomst en  
de hoogte van de subsidie worden met u 
besproken.

Hoe lang loopt de 
regeling?
Hoe lang de loonkostensubsidie wordt uitgekeerd, is 
afhankelijk van de loonwaarde. Zodra de loonwaarde 
van uw werknemer gelijk is aan het wettelijk 
minimumloon, stopt de subsidie. Wanneer iemand dat 
nooit bereikt, kan de loonkostensubsidie blijven 
doorgaan.

FactorWerk – en de kracht van sociaal ondernemen – is een initiatief van het regionaal werkbedrijf 
in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

www.factorwerk.org

Meer weten?
Neem contact op met de accountmanager in uw 
gemeente voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf.
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Loonkostensubsidie 
aanvragen?

http://www.factorwerk.nl
http://factorwerk.nl/contact
http://factorwerk.nl/contact



