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PILOT

Alles over de pilot

Nieuw werkproces voor 
loonkostensubsidie



2

Alles over de pilot  
loonkostensubsidie

 

Loonkostensubsidie: het kan makkelijker en eenduidiger. Voor werkgevers én voor gemeen-

ten. Dat is het uitgangspunt van de pilot waarin gemeenten en werkgevers een innovatief 

werkproces rond loonkostensubsidie testen. De pilot biedt een unieke gelegenheid om de 

uitvoeringspraktijk samen te verbeteren, zodat mensen met een arbeidsbeperking meer kans 

krijgen op werk. Gemeenten kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Werkgevers vragen gemeenten al langer om betere en eenduidige dienstverlening, bijvoor-

beeld als het gaat om loonkostensubsidie. Zij ervaren complexiteit, vaak door verschillende 

werkwijzen van gemeenten. Ook gemeenten zien kansen voor verbetering. Daarom zijn De 

Normaalste Zaak (DNZ), Divosa en VNG vanuit het Breed Offensief gestart met het versim-

pelen van het werkproces loonkostensubsidie.

Een expertgroep van zo’n 20 uitvoerend medewerkers van gemeenten en werkgevers heeft 

begin 2019 een verbeterd proces rond loonkostensubsidie uitgewerkt. Het gaat kortweg om 

vereenvoudigingen van aanvraag, besluitvorming, beschikbaarstelling en termijnen. Betrok-

ken gemeenten en werkgevers zijn enthousiast over het nieuwe werkproces. Staatssecretaris 

Van Ark heeft voorgesteld om het werkproces via een pilot te testen in 7 gemeenten. Deze 

pilot gaat onder professionele begeleiding van start in juni 2019. 

In dit document lees je de belangrijkste informatie over de pilot:

• Waarom, wanneer en hoe gaat deze pilot van start?

• Welk verschil maakt het nieuwe werkproces?

• Wat levert het gemeenten op?

• Hoe kun je meedoen of op de hoogte blijven?
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Doel en opbrengst

Welk doel heeft de pilot?

Doel van de pilot is dat gemeenten en werkgevers samen toewerken naar processen die hen 

beter ondersteunen bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. De 

pilot loonkostensubsidie is de eerste stap van een gezamenlijke intentie om andere uitvoe-

ringspraktijken van het Breed Offensief te verbeteren.

Met deze pilot onderzoeken we de impact van een nieuw werkproces op het bestaande proces 

rond loonkostensubsidie, de bijbehorende ICT en financiële consequenties. Dit proces kan 

simpeler en eenduidiger. In de pilot zullen we het werkproces testen en aanscherpen. Na 

afronding van de pilot wordt het werkproces waar nodig verbeterd, zodat gemeenten een 

instrument in handen hebben waarmee ze - met werkgevers - hun inwoners makkelijker naar 

werk kunnen begeleiden.

Wanneer is de pilot geslaagd? 

De pilot is geslaagd als we voldoende inzicht hebben in wat gemeenten nodig hebben om de 

nieuwe, waar nodig verbeterde, werkwijze succesvol te kunnen implementeren als het gaat 

om:

• Werkprocessen & organisatie

• ICT (bronnen, data en oplossingen)

• Toegevoegde waarde en draagvlak

• Financiële consequenties

Het doel van de pilot is om het werkproces in te voeren tot tevredenheid van gemeenteme-

dewerkers, werkgevers en werkzoekenden en oplevert wat we verwachten: een eenduidiger 

en simpeler proces voor loonkostensubsidie.
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Wat levert meedoen op?

Het werkproces dat in de pilot wordt getest, kan leiden tot meer efficiëntie, kortere door-

looptijden, betere systeemondersteuning en kwaliteit. Gemeenten kunnen werkgevers beter 

ondersteunen en daardoor hebben mensen met een arbeidsbeperking meer kans op werk. 

Doet jouw gemeente mee aan deze pilot, dan kun je als eerste je voordeel doen met deze 

resultaten. Ook heb je invloed op het verder verbeteren van het werkproces.

Uit welke stappen bestaat het nieuwe werkproces?

De pilot is gericht op het administratieve werkproces van loonkostensubsidie voor de doel-

groep Banenafspraak, inclusief aanvraag, besluitvorming/ beschikbaarstelling en termijnen. 

Buiten de scope van deze pilot vallen de werkwijzen bij loonwaardebepaling, no risk-polis 

of aanvragen voor jobcoaching, proefplaatsingen en werkplekaanpassingen. De intentie van 

DNZ, Divosa, VNG en het ministerie van SZW is wel dat zulke processen vervolgens ook via 

vergelijkbare pilots worden verbeterd.

Benieuwd naar een overzicht van het nieuwe werkproces? Mail naar Chris Wallis, Divosa 

(cwallis@divosa.nl). 

mailto:cwallis@divosa.nl
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Investeren

Wat gaan pilotgemeenten doen?

Gemeenten die meedoen aan de pilot, gaan volledig over op het nieuwe werkproces voor alle 

aanvragen loonkostensubsidie uit de doelgroep Banenafspraak. Het beperkt zich dus niet tot 

het testen van een aantal cases. De uitvoering wordt begeleid door DNZ, VNG Realisatie en 

het Inlichtingenbureau.

Elke gemeente maakt een pilotplan op maat. Dat doet een vaste contactpersoon van de 

gemeente samen met de pilotbegeleider(s). Daarvoor wordt eerst een analyse gemaakt van 

de verschillen tussen het bestaande en het nieuwe werkproces, de gebruikte ICT-systemen 

en stakeholders (zoals medewerkers, werkgevers en werkzoekenden). 

Hoe lang loopt de pilot?

De looptijd van de pilot zal variëren per gemeente. Dit hangt af van de mate waarin het 

bestaande werkproces afwijkt van het nieuwe. Ook is het aantal aanvragen voor loonkos-

tensubsidie bepalend voor de doorlooptijd. Pilotgemeenten dienen in elk geval rekening 

te houden met minimaal 10 weken. Er moeten minimaal 5 aanvragen volledig volgens het 

nieuwe werkproces zijn doorlopen. Het streven is om de pilot in november 2019 af te ronden.

Welke medewerkers worden bij de pilot betrokken?

Meedoen aan de pilot vraagt betrokkenheid op verschillende niveaus binnen de gemeente, 

zodat de kans op een zo succesvol mogelijke implementatie het grootst is.

• Er is commitment nodig van degene die beslissingsbevoegd is.

• Een vaste contactpersoon is beschikbaar die de pilot binnen de gemeente coör-

dineert en wekelijks afstemt met de pilotbegeleiders.

• Alle medewerkers die werken in het bestaande werkproces rond loonkostensub-

sidie moeten betrokken zijn.
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Wat vraagt meedoen van medewerkers?

De pilot vraagt tijd van medewerkers die werken in het proces rond loonkostensubsidie, bij-

voorbeeld om over te schakelen op het nieuwe proces en feedback te geven. Ook zijn deze 

medewerkers aanwezig bij de kick-off en evaluatiebijeenkomst. De vaste contactpersoon zal 

wekelijks afstemmen met de projectbegeleiders, zodat de implementatie zo soepel mogelijk 

verloopt.

Wat vraagt meedoen van werkgevers?

Werkgevers kunnen te maken krijgen met het nieuwe werkproces. De pilotbegeleiders zullen 

de gemeente informatie aanreiken waarmee zij betrokken werkgevers kunnen informeren 

over:

• wat het nieuwe proces voor hen betekent;

• welke toegevoegde waarde het proces hen biedt;

• welke ondersteuning ze krijgen;

• wat hen wordt gevraagd (met name feedback voor, tijdens en na hun aanvraag 

voor loonkostensubsidie).

Organisatie en begeleiding

Welke begeleiding krijgt een pilotgemeente?

Pilotgemeenten krijgen begeleiding van professionals van DNZ, VNG Realisatie en het 

Inlichtingenbureau. Zij hebben ruime ervaring met verandermanagement en het verbeteren 

en implementeren van werkprocessen en ICT. Tijdens de pilot hebben de procesbegelei-

ders wekelijks contact met de vaste contactpersoon van de gemeente en ze coördineren een 

intake, kick-off en evaluatie. Bij het opstellen van het pilotplan voor jouw gemeente voldoen 

we zoveel mogelijk aan specifieke (extra) ondersteuningsbehoeften.
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Van wie is deze pilot?

De pilot is een initiatief van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), De Normaalste 

Zaak (DNZ) en Divosa. De aanleiding voor deze unieke samenwerking tussen gemeenten 

en werkgevers zijn de verbetervoorstellen van het Breed Offensief van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen willen we toewerken naar meer eenduidigheid en 

verbetering van de uitvoeringspraktijk.

Waar staat De Normaalste Zaak voor?

De Normaalste Zaak is een werkgeversnetwerk van zo’n 650 MKB-ondernemers en grote 

werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen. Zij doen dit o.a. door 

dialoog te organiseren tussen werkgevers en publieke partners en hen samen oplossingen 

te laten bedenken voor knelpunten uit de praktijk. 

Selectie van deelnemers

Onder welke voorwaarden kun je meedoen?

Om mee te doen aan de pilot moeten gemeenten aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Gemiddeld krijgt je gemeente minimaal 2 aanvragen voor loonkostensubsidie 

per maand.

• Je bent bereid om zo snel mogelijk (bij voorkeur deze zomer) te starten.

• Er is commitment nodig van degene die beslissingsbevoegd is .

• Er is een vast contactpersoon beschikbaar die ervaring heeft met het bestaande 

werkproces rond loonkostensubsidie en bij voorkeur ook ervaring heeft met het 

implementeren van nieuwe werkwijzen.

• Medewerkers die werken in het proces rond loonkostensubsidie zijn betrokken 

en beschikbaar.
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Waarop worden pilotgemeenten geselecteerd?

Uit de aanmeldingen worden 7 gemeenten geselecteerd die voldoende variëren op het gebied 

van:

• omvang (zowel grote als kleine gemeenten);

• gemiddeld aantal aanvragen loonkostensubsidie per maand;

• mate van afwijking tussen het bestaande en het nieuwe werkproces;

• gebruikte ICT-systemen;

• arbeidsmarktregio.

De selectie wordt zorgvuldig gemaakt na een intake met alle belangstellende gemeenten. 

Kunnen gemeenten uit één arbeidsmarktregio gezamenlijk meedoen?

Graag zelfs. Maar op de voorwaarde dat de arbeidsmarktregio er zelf voor zorgt dat de verte-

genwoordigers van gemeenten in één projectteam samenkomen en samenwerken.

Communicatie

Hoe wordt er over de pilot gecommuniceerd?

Over het verloop en de uitkomsten van de pilot wordt gerapporteerd aan een stuurgroep 

die bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, VNG, Divosa, FNV en DNZ. 

Deze rapportages geven een totaalbeeld van alle pilotgemeenten en gaan niet in op specifie-

ke situatie van een afzonderlijke pilotgemeente.

Daarnaast zal er via vaste communicatiekanalen van DNZ, VNG en Divosa worden gecom-

municeerd over de pilot en de uitkomsten, om andere gemeenten te informeren en te 

enthousiasmeren over het verbeteren en eenduidiger maken van het werkproces. In deze 

communicatie wordt geen specifieke informatie over pilotdeelnemers verspreid, tenzij daar-

over is afgestemd met de betreffende gemeente.
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Hoe blijf ik op de hoogte, ook al doe ik niet mee aan de pilot?

We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten op de hoogte raken en blijven 

van deze pilot. Daarom zal er regelmatig worden gecommuniceerd over de voortgang en uit-

komsten van de pilot via de communicatiekanalen van Divosa, DNZ en VNG. In het najaar 

wordt een bijeenkomst georganiseerd waar iedereen van harte welkom is om de pilotresul-

taten te bespreken. 

Wil je zeker weten dat je geen informatie mist of heb je specifieke vraag? Mail dan naar  

lks@denormaalstezaak.nl 

mailto:lks@denormaalstezaak.nl

