
Meer informatie?
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager  

van de gemeente Schagen, telefoonnummer 06 30 62 69 17.

Instrumentarium  
 werkgevers
Een aantal tips voor u op een rij!

“ Uit onderzoek blijkt dat  

werk hebben een belangrijke 

factor is om een gelukkig  

leven te leiden.” 



Werkstage (WEP)
De werkstage is bedoeld voor werkgevers om kandidaten die nog niet actief zijn 

geweest op de arbeidsmarkt in een soortgelijke functie/sector kennis en ervaring op  

te laten doen.

Doel:	 het	opdoen	van	specifieke	werkervaring	en	werknemersvaardigheden.

Duur:  max. 3 maanden, dit in overleg met accountmanager en mogelijk een 

verlenging van nog max. 3 maanden.

Tool:	 	met	behoud	van	uitkering,	gemaakte	onkosten	worden	door	werkgever	vergoed. 

Proefplaatsing (PP)
De proefplaatsing is bedoeld voor de werkgever die de intentie heeft om een kandidaat 

in dienst te nemen, maar de geschiktheid van de kandidaat eerst wil beoordelen op 

werknemersvaardigheden.

Doel:	 zicht	op	betaald	werk	op	korte,	middellange	of	lange	termijn.

Duur:  1 - 3  maanden, periode zo kort mogelijk, voldoende om het doel te bereiken.

Tool:	 	met	behoud	van	uitkering,	gemaakte	onkosten	worden	door	werkgever	vergoed. 

Compensatie loonkosten (CLK)
Compensatie loonkosten is bedoeld voor niet direct bemiddelbare kandidaten met  

een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt verstrekt als een tegemoetkoming in de  

(loon-) kosten van de kandidaat.

Doel: compensatie van scholing/begeleiding van mensen uit de doelgroep.

Duur: éénmalige toekenning voor 6 of 12 maanden.

Tool: in	overleg	met	accountmanager	wanneer	betaling.

Forfaitaire loonkosten subsidie (LKS)
Het inzetten van de forfaitaire LKS komt naast de mogelijkheid om de loonwaarde via 

een officiële meting vast te stellen en hier vanaf de eerste dag van het dienstverband 

de LKS op te baseren.

Doel: ter bevordering van een snelle plaatsing op een arbeidsplaats.

Duur: max.	6	maanden,	voor	het	vaststellen	van	de	daadwerkelijke	loonwaarde.

Tool: 	de	hoogte	van	de	forfaitaire	LKS	bedraagt	max.	50%	WML	en	wordt	naar	

rato van het dienstverband vastgesteld (inclusief VT en verhoogd met de 

werkgeverslasten).	

Loonkosten subsidie (LKS)
Loonkostensubsidie wordt toegekend aan werkgevers voor kandidaten met een 

verminderde arbeidsproductiviteit/loonwaarde, waardoor zij niet in staat zijn om 100% 

van het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen. Vooraf kan een proefplaatsing 

worden aangeboden om een reële loonwaarde vast te stellen aan de hand van een 

gevalideerde meting (Dariuz).

Doel:  het aangaan of behouden van een dienstverband met een kandidaat met 

verminderde	arbeidsproductiviteit/loonwaarde.

Duur: gedurende de dienstbetrekking.

Tool: 	de	hoogte	van	de	LKS	bedraagt	max.	70%	WML	en	wordt	naar	rato	van	het	

dienstverband	vastgesteld	(inclusief	VT	en	verhoogd	met	de	werkgeverslasten).	

No-riskpolis; voor dekking van loonkosten over een periode van ziekte als de 

werknemer	uit	de	doelgroep	arbeidsongeschikt	is. 

Begeleiding werkgevers
Personen waarvoor de werkgever loonkostensubsidie ontvangt, hebben wettelijk 

aanspraak op begeleiding op de werkplek. De gemeente kan ondersteunen met een 

financiële compensatie.  Ook is het mogelijk om een Harry Helpt training te krijgen  

voor het begeleiden van de kandidaten op de werkplek.

Doel: 	werkgever	moet	zorgen	voor	goede	begeleiding	op	de	werkplek	door	inzet	 

van compensatie of LKS.

Duur: zo lang nodig is, eventueel gedurende de dienstbetrekking.

Tool:  advies van contactpersoon van Werkgeverservicepunt en voorzieningen, 

zoals	hulp	van	een	arbeidsdeskundige,	een	werkbegeleider	of	jobcoach,	als	

intensievere	begeleiding	door	de	arbeidsdeskundige	nodig	wordt	geacht.	

“  
Ruim een half jaar heb ik een uitkering gehad. De banen die ik via de  

gemeente kreeg toegewezen hebben mij geholpen. Wat mij vooral  

opviel tijdens dit traject is de individuele begeleiding. Aandacht en  

geduld en oprechte interesse en het gevoel tonen ‘wat gaat er door 

 je heen’, ‘wat denk je en wat voel je’, ‘wat wil je wel en wat niet’,  

‘wat is haalbaar en reëel’. Zo blijf je gemotiveerd in het vinden van  

reguliere arbeid. Oprechtheid en betrokkenheid staat bij gemeente 

Schagen hoog in het vaandel.”


