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en regelingen gaan mij daarbij helpen?’
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Wie zijn wij?

UWV, WSP, Financieel adviseur.

UWV bestaat uit 7 divisies en 8 ondersteunende stafafdelingen. In 2021 werkten er bijna 18.000 
fte.

Het Werkbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. We brengen vraag en 
aanbod bij elkaar. Samen met gemeenten bouwt UWV in de 35 arbeidsmarktregio’s aan één 
publiek aanspreekpunt voor werkgevers: het Werkgeversservicepunt.

De Financiële adviseur zijn advies kan ingezet worden bij het toepassen van financiële regelingen 
en bij het opzetten van arrangementen.



Ontrafelen van de chaos
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Bijbel, Prediker I, vs. 9:

Tgene datter geweest is, 't selve salder zijn: 

ende 't gene datter gedaen is, 't selve salder
gedaen worden: 

so datter niet nieuws en is onder de Sonne.
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Ruim de helft van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar
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Redenen waarom vervullen vacatures moeilijker wordt volgens 
werkgevers.

Bron: UWV, Moeilijk vervulbare vacatures en behoud van personeel: ervaringen werkgevers



Zelf anders gaan werven(kanalen) 77%

Vacature langer open 77%

Andere opvallende reacties

Werk verdelen over bestaande werknemers 40%

UWV ingeschakeld 15%

Werkgevers passen vooral wervingsmethoden aan om 
vacatures toch vervuld te krijgen
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Bron: UWV, Moeilijk vervulbare vacatures en behoud van personeel: ervaringen werkgevers



Hoeveel procent van de werkgevers heeft een ‘Inclusieve’ 
medewerker in dienst.

12,7%*
*Wajong, WGA, PW.
Bron: UWV Monitor arbeidsparticipatie arbeids beperkten 2021

Brabant Werkt: Inclusief7



Welke regelingen gaan we kort toelichten?

Proefplaatsing
Jobcoach
Werkplekvoorzieningen
Scholing

Loondispensatie
Loonkostensubsidie
Looncompensatie bij ziekte

Loonkostenvoordeel
Lage inkomensvoordeel
Jeugd Liv

Werkkostenregeling(WKR)
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Op proef werken zonder loon te hoeven betalen:

Proefplaatsing:
-De werkgever kan zo in de praktijk zien dat de werkzoekende/uitkeringsgerechtigde 
het werk aan kan. 
-Deze mag geen relevante werkervaring m.b.t. de nieuwe functie hebben. 
-Voor aanvang vult de werkgever samen met de werkzoekende een 
aanvraagformulier in.  
-Na toestemming (van UWV) werkt de werknemer met behoud van zijn uitkering. 
-Werkgever sluit wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.
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https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/proefplaatsing
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-proefplaatsing.aspx
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Begeleiding op de werkplek (Jobcoach)



Begeleiding op de werkvloer (Jobcoach)

Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. 
Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn.
Deze begeleiding is in principe maximaal 3 jaar, waarbinnen de intensiteit van de begeleiding 
stapsgewijs wordt afgebouwd.

Interne en Externe Jobcoach. Wat is het verschil?

Regionale voorbeelden:
Harrie Training (CNV Jongeren): Ik ben Harrie
MentorWijs (Senzer Helmond): Mentorwijs: Training  werkbegeleiding kwetsbare MW | Senzer
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https://www.ikbenharrie.nl/
https://www.senzer.nl/mentorwijs


Je kan een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek 
of in het bedrijf, zoals een toilet, een traplift of een aangepaste werkplek.
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Werkplekvoorzieningen



Opleiden

Beschikbaarheid van scholingsbudget UWV voor noodzakelijke scholing van 
uitkeringsgerechtigden van UWV.

Handige tool: www.leeroverzicht.nl

Voor de inzet van begeleiding tijdens de erkende opleiding bij erkende leerbedrijven:
Subsidie praktijkleren (momenteel tot eind 2022):
Informatie en aanvragen

Subsidieregeling Praktijkleren in de 3e leerweg (momenteel tot eind 2023):
Subsidieregeling Praktijkleren in de 3e leerweg ( RVO.nl)
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http://www.leeroverzicht.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren-de-derde-leerweg


Werkgever betaalt minder loon

Loondispensatie is alleen voor Wajong gerechtigden met arbeidsvermogen. De 
werkgever betaald niet het volle loon, maar hetgeen de Wajong-er waard is. 
De werkgever moet loondispensatie aanvragen met een aanvraagformulier.

Hoe gaat dat dan?
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https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/minder-loon-wajonger-loondispensatie
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-loondispensatie.aspx


Regeling Participatie-wet / Gemeenten (Loonkostensubsidie)

Bij loonkostensubsidie betaalt de werkgever het volledige loon en wordt 
gecompenseerd middels een subsidie vanuit de gemeente.

- Structurele Loonkostensubsidie (max 70% x wml, onbeperkt mogelijk, altijd op 
basis van een loonwaarde onderzoek). 

- Forfaitaire loonkostensubsidie (50% x wml, max 6 maanden) 
- Incidentele/tijdelijke loonkostensubsidie (eigen invulling per gemeente) 

De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer 
woonachtig is.

Rekentool Loonkostensubsidie
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https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie
https://www.samenvoordeklant.nl/rekentool-loonkostensubsidie
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Looncompensatie bij ziekte



Looncompensatie bij ziekte (No-riskpolis)

Compensatieregeling (de No-riskpolis)
De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of 
handicap in dienst neemt. Deze regeling heeft de volgende voordelen:

• U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen voor uw werknemer als hij ziek wordt.
• U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet.
• U hoeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer in de WGA komt.

• U blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter.

Meld uw werknemer ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden.
Is uw werknemer weer beter, dan meldt u hem beter binnen 2 dagen.
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https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte


Details voorwaarden No-riskpolis

(Compensatieregeling)

De no-riskpolis geldt voor 5 jaar op de volgende situaties:
Komende uit een WIA uitkering.

De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar en zolang uw werknemer werkt als 1 van deze 
situaties geldt:
• Uw werknemer heeft of had een Wajong-uitkering.
• Uw werknemer heeft een WSW-indicatie.
• Uw werknemer werkt beschut.
• Uw werknemer valt onder de doelgroep banenafspraak en is opgenomen in het 

doelgroep register.
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Financiële tegemoetkomingen voor werkgevers (WTL)



Financiële tegemoetkomingen voor werkgevers (WTL)
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Loonkostenvoordeel (LKV) (2022) Bedrag / uur Maximum / j. Max. termijn
Oudere werknemer 3,05 € 6.000,- 3 jaar
Arbeidsgehandicapten werknemer 3,05 € 6.000,- 3 jaar
Doelgroep banenafspraak en scholings-
belemmerden

1,01 € 2.000,- 3 jaar

Herplaatsen arbeidsgehandicapte 
werknemer

3,05 € 6.000,- 1 jaar

De werkgever heeft een doelgroep verklaring nodig. Opvragen gaat via de werknemer of via 
een machtiging.

Deze dient binnen 3 maanden na aanvang dienstverband te zijn aangevraagd.

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/loonkostenvoordeel/detail/hoe-vraag-ik-doelgroepverklaring-lkv-aan


Verschil loonkostenvoordeel & loonkostensubsidie
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Loonkostensubsidie (LKS) Loonkostenvoordeel (LKV)

Werkgever ontvangt verschil tussen 
loonwaarde en minimumloon

Werkgever krijgt een deel van de 
loonkosten vergoed

Geen maximale termijn aan LKS Maximaal 3 tot 4 jaar recht op LKV
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Financiële tegemoetkomingen voor werkgevers (WTL)

Lage 
Inkomensvoordeel 
(Jeugd LIV) (2022)

Leeftijd op 31 
december

Jeugd-LIV per 
werknemer per 
verloond uur

Maximale jeugd-
LIV per werknemer 
per jaar

18 jaar € 0,07 € 135,20
19 jaar € 0,08 € 166,40
20 jaar € 0,30 € 613,60

Lage inkomensvoordeel (LIV) (2022) LIV / werknemer / 
verloond uur

Maximale / wn / 
jaar (bij een 38-
urige werkweek)

€ 10,73 tot en met € 13,43 € 0,49 € 960 



Werkkostenregeling (WKR):

Via de Werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen, voor 
bijvoorbeeld opleidingskosten, aan zijn werknemers geven. U mag ook zaken 
vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan 
gereedschap, tablets, sportabonnement, kerstpakket of cadeaubon(nen). 

Percentages voor 2022:
1,7% van de loonsom t/m €400.000,- en 1,18% daar boven.

Percentages voor 2023: (ligt nog ter goedkeuring bij parlement)
1,92% van de loonsom t/m €400.000,- en 1,18% daar boven.

Daarboven betaal je 80% belasting.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/werkkostenregeling-wkr


Handige Tools

De Regelhulp Financieel CV een handige tool om te kunnen zien van welke 
instrumenten en subsidies je bij een nieuwe medewerker gebruik zou kunnen maken.

Naast de eerder genoemde tool www.leeroverzicht.nl met betrekking tot het 
onderwerp Scholing.

Rekentool Loonkostensubsidie
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https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv
http://www.leeroverzicht.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/rekentool-loonkostensubsidie


Regionale Werkgeversservicepunt

Waar vind ik de contactgegevens van de regionale WSP’s?
Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel (Helmond)

Werkgeversservicepunt Midden-Brabant (Tilburg)

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (Den Bosch)

Werkgeversservicepunt West-Brabant (Breda)

Werkgeversservicepunt Werkt Zuidoost-Brabant (Eindhoven)
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https://wsphelmond-depeel.nl/contact/
https://www.wspmiddenbrabant.nl/contact/
https://wspnoordoostbrabant.nl/over-ons/contact/
https://wspwestbrabant.nl/contact/
https://zuidoost-brabant.werkgeversanno.nu/

