Werken is
meedoen
Aantrekkelijke regelingen voor ondernemers
Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want
werken is meedoen! Die gedachte delen de
gemeenten graag met u als ondernemer.

U bent onze belangrijkste partner als het
erom gaat mensen met een uitkering of met
een arbeidsbeperking weer aan het werk te
krijgen. Helaas bestaat het hardnekkige beeld
dat dit veel risico’s en administratie met zich
meebrengt. Vandaar dat we er alles aan doen
om u te ondersteunen!
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Het WerkgeversServicepunt (WSP) is
speciaal ingericht voor het leveren van
maatwerk. We brengen werkzoekenden
en werkgevers bij elkaar. Op een manier die
beiden aanspreekt.
We bieden veel regelingen en voorzieningen die
het aannemen van mensen met een kwetsbare
arbeidspositie aantrekkelijk maken.

Wilt u meer weten, heeft u een vacature,
werk uit te voeren of wilt u een leerwerkplek
aanbieden? Neem contact met ons op en we
maken snel een afspraak.

Proefplaatsing
Werkgeverscheque
Loonkostensubsidie
Loondispensatie
No-riskpolis
Belastingvoordelen
Begeleiding en werkplekaanpassingen

We zijn er voor u: tel. 070 700 33 35 of kijk op www.wsphaaglanden.nl
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Proefplaatsing
Heeft u een klik met iemand voor een vacature,
maar weet u nog niet helemaal zeker of de
kandidaat het werk aankan? Dan is een
proefplaatsing een goede oplossing.

Haaglanden

Hierdoor krijgen jullie de kans om elkaar beter
te leren kennen. De kandidaat kan ondertussen
ervaring opdoen en zich bewijzen in de functie.
Tijdens de proefplaatsing betaalt u geen salaris
en blijft de medewerker een uitkering ontvangen.
Praktijkervaring
Met een proefplaatsing ervaart u in de praktijk of
er sprake is van een goede match. En dat terwijl u
nog geen salaris betaalt. De medewerker behoudt
in die periode zijn uitkering, terwijl hij werkritme
en werknemersvaardigheden opdoet.

Het WSP ondersteunt met begeleiding, scholing,
jobcoaching en/of het opstellen van leerdoelen.
Voorwaarden
l Een proefplaatsing gaat vooraf aan een
dienstverband van minimaal zes maanden.
l Er komt na de proefplaatsing geen
proeftijd in de arbeidsovereenkomst.
l Een proefplaatsing is alleen mogelijk
bij medewerkers met een uitkering.
l De medewerker heeft niet eerder in
het bedrijf gewerkt.

‘Tijdens de proefplaatsing kwam onze
nieuwe medewerker tot bloei. Leuk om te zien!’
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Werkgeverscheque
Wilt u een werkzoekende aannemen die
niet eenvoudig aan het werk komt? Mogelijk
heeft u dan recht op een werkgeverscheque.

Er is veel talent dat staat te springen om aan het
werk te gaan. Denk aan jongeren, 50-plussers,
mensen met een arbeidsbeperking, statushouders
en langdurig werkzoekenden. Er is keuze genoeg
als u maatschappelijk verantwoord uw vacatures
wil vervullen. Met de werkgeverscheque belonen
we maatschappelijk verantwoord ondernemen en
helpen we tegelijk nieuw talent aan het werk.
Tegemoetkoming in kosten
Met de werkgeverscheque ontvangt u tot een
jaar lang maandelijks een cheque bij het aannemen van een medewerker die nog niet voor 32 uur

volledig inzetbaar is. U kunt de cheque gebruiken
als tegemoetkoming in de loonkosten of voor
begeleiding of scholing van de werknemer.
Voorwaarden
l Voor maximaal twaalf aaneengesloten
maanden, een kortere arbeidsovereenkomst
mag u binnen dit jaar één keer
verlengen.
l Bij een korter dienstverband of minder uren
vindt verrekening naar rato plaats.
l Inzetbaar vanaf een contract van
zes maanden met twaalf uur per week.

‘Wij hebben gemerkt dat 50-plussers juist extra waarde
hebben door hun ruime werkervaring.’
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Loonkostensubsidie
Met loonkostensubsidie compenseren gemeenten
u voor de verminderde productiviteit van een
medewerker met een arbeidsbeperking.

‘Door de loonkostensubsidie krijgt iedereen een kans.
Dat vind ik een goede zaak.’

Haaglanden

U ontvangt het verschil tussen deze zogeheten
loonwaarde van de werknemer en het
minimumloon.
100% gemotiveerd
Er zijn veel mensen die misschien maar voor 80%
inzetbaar zijn, maar wel 100% gemotiveerd. U
geeft een kans aan iemand die moeilijk aan het
werk komt, maar die heel graag weer werkt. De
werknemer ontvangt een normaal salaris op het
niveau van het minimumloon. U ontvangt van de
gemeente het verschil tussen de loonwaarde en
het minimumloon. Dat heet loonkostensubsidie.
Waar nodig kan de subsidie voor onbepaalde tijd
doorlopen zolang iemand niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. U komt
automatisch in aanmerking voor de no-riskpolis:

een vergoeding van UWV als de medewerker
onverhoopt ziek wordt.
Voorwaarden
l Bij de start van de arbeidsovereenkomst
wordt de loonwaarde vastgesteld met een
loonwaardemeting op de werkplek. Deze
meting vindt minimaal iedere drie jaar plaats.
l Na de loonwaardemeting berekenen we
welke vergoeding u ontvangt.
l Van toepassing bij een medewerker met een
arbeidsbeperking (opgenomen in het
doelgroepenregister Banenafspraak),
schoolverlaters van vso, PrO of de entreeopleiding mbo.
l Een deeltijdcontract is ook mogelijk,
de loonkostensubsidie is dan naar rato.
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Loondispensatie
Voor medewerkers met een Wajong-uitkering
van UWV is er een speciale regeling:
loondispensatie.

Graag geef ik mensen een kans, maar als ondernemer
ben je wel blij met de financiële compensatie.
Dat neemt toch wat zorg weg.’

UWV vult het loon van de Wajonger aan tot het
bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging
werken. De hoogte van de loondispensatie
is afhankelijk van de loonwaarde van de
werknemer. Met loondispensatie krijgt u
de lagere productiviteit van uw werknemer
financieel gecompenseerd.
Kans geven
Geeft u ook een kans aan iemand die door ziekte
of een beperking moeilijk aan het werk komt,
maar die heel graag weer werkt? U betaalt tijdelijk
minder loon aan deze werknemer. UWV vult
het loon van de Wajonger aan tot maximaal
het bedrag dat hij van UWV ontving voordat
hij bij u ging werken.

Voorwaarden
l Bij de start van de arbeidsovereenkomst
doet UWV een loonwaardemeting
om vast te stellen of de medewerker
minder presteert op de werkvloer door
zijn ziekte of handicap.
l De loonwaardemeting wordt minimaal
iedere drie jaar herhaald.
l De loondispensatie kan een half jaar
tot vijf jaar duren.
l Verlenging is mogelijk, maar het is de
bedoeling dat de werknemer hetzelfde
gaat verdienen als andere werknemers.
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No-riskpolis
Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van
een medewerker met arbeidsbeperking?
Verwacht u een verhoogde kans op uitval
door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

‘Het is een prettig idee als je gevrijwaard bent van
extra lasten bij arbeidsongeschiktheid van je medewerker.
Het doelgroepenregister Banenafspraak
is er niet voor niets.’

Haaglanden

De no-riskpolis is automatisch van kracht
bij de mensen die in het doelgroepengregister
Banenafspraak staan. Bij ziekte ontvangt u van
UWV een vergoeding als dekking van de
doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis
geldt gedurende het gehele werkende leven
van de werknemer.
Dekking loonkosten
Met de no-riskpolis staat u niet voor hoge
loonkosten bij ziekte. De exacte hoogte van
de vergoeding is afhankelijk van het soort
dienstverband of de cao. De no-riskpolis zorgt
er verder voor dat de zieke medewerker de
komende jaren niet meetelt bij het vaststellen
van de premie Ziektewet.

Bovendien bent u twee jaar gevrijwaard van extra
lasten door gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid voor (verdere) arbeid van uw medewerker.
Voorwaarden
l De no-riskpolis is voor de doelgroepen
Banenafspraak (Wajong, WsW, Wiw,
Participatiewet), WIA/WGA en beschut
werk.
l Voor medewerkers die 63 jaar zijn en
langer dan een jaar WW van UWV
ontvangen is er een specifieke
compensatieregeling.
l U blijft het loon doorbetalen en u blijft
verantwoordelijk voor de re-integratie
van de medewerker.
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Loonkostenvoordelen (LKV)
Maak gebruik van deze loonkostenvoordelen
via de aangifte loonheffingen.

Belastingvoordelen
De Belastingdienst heeft belastingvoordelen
voor werkgevers die medewerkers met een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
in dienst nemen of houden.

‘Niet leuker, wel gemakkelijker. Dat geldt hier zeker.
Je hoeft de inkomensvoordelen niet aan te vragen.
Wel moet je goed de aangifte loonheffing doen.’

Voorwaarden
l De medewerker is verzekerd voor
werknemersverzekeringen, heeft nog niet
de AOW-leeftijd bereikt en is het afgelopen
half jaar niet bij uw bedrijf in dienst geweest.
l De medewerker heeft een doelgroepverklaring van zijn uitkeringsinstantie
waarin staat dat hij/zij voldoet aan de
voorwaarden (bewaar de verklaring
bij de loonadministratie).
l U vraagt binnen drie maanden na
indiensttreding het loonkostenvoordeel aan.
Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Bij de aangifte loonheffingen ontvangt u een
voordeel voor medewerkers die tot 125% van het
minimumloon of minimumjeugdloon verdienen.
Voorwaarden
l De medewerker verdient tot 125%
van het minimumloon.
l De medewerker werkt minimaal
1.248 uren per jaar.
l De regeling is ook voor mensen met
een arbeidsbeperking en medewerkers
die beschut werk doen.
l De medewerker is verzekerd voor
werknemersverzekeringen.

l Aanvragen is niet nodig. U hoeft hier
niets voor te doen. Wel moet u goed
uw aangifte loonheffingen doen over het
afgelopen jaar.
Jeugd-LIV
Het jeugd-LIV is een compensatie voor de hogere
loonkosten als je medewerkers van 18 tot 22 jaar
in dienst hebt waarvan het minimumjeugdloon
verhoogd wordt.
Voorwaarden
l De medewerker verdient het
minimumjeugdloon.
l Voor het jeugd-LIV geldt geen
urencriterium per jaar.
l Sinds 1 januari 2020 komen 21-jarigen
niet meer in aanmerking voor het Jeugd-LIV,
maar mogelijk wel voor het Lageinkomensvoordeel (LIV), als zij aan de
voorwaarden voldoen.
l De regeling is ook voor medewerkers
met een arbeidsbeperking en
medewerkers die beschut werk doen.
l De medewerker is verzekerd voor
werknemersverzekeringen.
l Aanvragen is niet nodig. U hoeft hier
niets voor te doen. Wel moet u goed uw
aangifte loonheffingen doen over het
afgelopen jaar.
Actuele wetgeving en tarieven
Uw WSP-accountmanager vertelt u graag
meer over actuele belastingvoordelen,
rechten en plichten.
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Begeleiding en
werkplekaanpassingen
Neemt u iemand aan vanuit een uitkering?
Wij bieden verschillende vormen van begeleiding
voor de medewerker aan. Hiermee ondersteunen
wij u als werkgever.
Inzet jobcoach
Sommige mensen hebben extra begeleiding
nodig om goed te kunnen functioneren op de
werkvloer. Dan is de inzet van een jobcoach
mogelijk. De jobcoach begeleidt de medewerker
op het werk. Uiteraard in nauw overleg met u. Het
is de bedoeling dat iemand uiteindelijk het werk
zelfstandig kan uitvoeren.
UWV levert de jobcoach voor mensen met een
WAO-, WIA-, WAZ-, of Wajong-uitkering. De
gemeente biedt de jobcoach als iemand uit de
bijstand komt en door een arbeidsbeperking niet
100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen. U kunt bij de gemeente of UWV ook een
subsidie aanvragen waarmee u zelf een jobcoach
inhuurt of een collega als jobcoach inzet.

‘Met de geregelde werkplekaanpassing kon onze
werknemer prima uit de voeten. Ik ben blij dat we de
beperking in een kans hebben omgezet.’

Inzet expert
Wat kunt u doen om te zorgen dat een medewerker op zijn best kan functioneren in uw bedrijf?
Vraag het de expert! De expert kan u adviseren

over functiecreatie, waarbij jullie samen kijken of
het opknippen van taken en functies mogelijk is.
Ook kunnen experts advies geven over werkplekaanpassingen, zoals een aangepaste stoel of
toetsenbord.
Aanpassingen op het werk en vervoer
Heeft een medewerker iets extra’s nodig op het
werk of om op het werk te komen? Voor medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen we
een intermediair (doventolk), aanpassing van de
werkplek of vervoer vergoeden.
Vaste contactpersoon en nazorg
We houden na een plaatsing indien gewenst
periodiek contact met u en de nieuwe medewerker. Samen kijken we wat goed gaat en wat nog
niet. En of er potentie is om het contact te
verlengen. Zo nemen we een een deel van de
begeleiding uit handen en weten we op tijd of
er nog andere instrumenten nodig zijn om de
plaatsing tot een succes te maken.

Speciaal voor ondernemers
WSP Haaglanden valt onder de arbeidsmarktregio Haaglanden
en is een samenwerking tussen Den Haag Werkt,
WSP Rijswijk, Werkse!, Patijnenburg en UWV.
Het servicepunt is er speciaal voor ondernemers!

Wilt u weten wat er
voor u mogelijk is?
Neem contact met ons op!
We zijn er voor u:
tel. 070 700 33 35 of
kijk op www.wsphaaglanden.nl.

Deze factsheet geeft een korte samenvatting van
regelingen voor werkgevers. Er zijn aanvullende
voorwaarden. U kunt geen rechten ontlenen aan
deze informatie.
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