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Veel werkgevers staan open voor 
medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Voor wie niet zelfstandig 
het minimumloon kan verdienen, kan 
een werkgever loonkostensubsidie 
aanvragen bij de gemeente van 
de medewerker. Daar komt voor de 
werkgever de nodige administratie 
bij kijken. Hoe dat werkt, verschilt 
per gemeente. Om het werken met 
loonkostensubsidie aantrekkelijker 
te maken voor werkgevers en 
gemeenten, is een preferent proces 
loonkostensubsidie ontwikkeld met 
(praktijk)deskundigen. In dit document 
is kort en krachtig geschetst hoe dat 
er uitziet. 

Waarom dit proces? Hoe werkt dit 
document? 
Deze interactieve PDF laat zien hoe het 
preferente proces loonkostensubsidie werkt 
in de praktijk van gemeente, werkgever en 
medewerker. Alle rode en gele onderdelen 
in deze PDF zijn klikbaar en openen meer 
informatie over het preferente proces. 

Het preferente proces 
in de praktijk
Verschillende gemeenten werken al volgens 
het preferente proces loonkostensubsidie. Wil 
je ook weten hoe dit werkt en of het iets voor 
jouw gemeente is? Klik dan verder! 

Preferent Proces 
Loonkostensubsidie 

Administratie van Werkgever

Gemeente 1 Gemeente 2 Gemeente 3

Het preferente proces 
scheelt mij een hoop 

tijd en werk!



Dossier compleet?

Nee

Meer informatie?

Ja

Een voorspelbaar proces voor alle betrokkenen in 5 stappen

Samen 
aanvraag doen

Loonwaarde- 
meting

Contactmoment

Rappelleren 
(optioneel)

Beschikken Uitbetalen



Communicatie Implementatie Meer informatie en 
contact

Voor de implementatie van het preferente 
proces loonkostensubsidie bij gemeenten 
is hulp beschikbaar. Zo is er een uitgebreide 
implementatietoolkit met plug-and-play 
hulpmiddelen om met het preferente proces 
aan de slag te gaan. Bovendien staat er 
een begeleidingsteam klaar om via een 
verschillenanalyse te bekijken wat in jouw 
gemeente nodig is om te starten met het 
preferente proces loonkostensubsidie. 

Op zoek naar meer informatie en/
of contact over het preferente proces 
loonkostensubsidie? Bijvoorbeeld omdat je 
zelf graag aan de slag gaat? Bekijk dan onze 
online Q&A of neem contact met ons op via 
lks@denormaalstezaak.nl. 

Voor het preferente proces loonkostensubsidie 
is een speciale communicatie-set ontwikkeld. 
Die bevat verschillende brieven, brochures en 
andere documenten voor communicatie vanuit 
de gemeente. Al het materiaal is juridisch 
getoetst én sluit aan bij het taalniveau van 
de lezer. De set fungeert als leidraad voor 
gemeenten en kan eenvoudig aangepast 
worden aan de look-and-feel van de eigen 
organisatie. 
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Aan de slag?
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https://www.denormaalstezaak.nl/initiatieven/pilot-loonkostensubsidie/qa-preferent-proces-lks/
mailto:lks%40denormaalstezaak.nl?subject=

	Knop 27: 
	Tekening 1: 
	Tekening stap 2: 
	Tekening 3: 
	Tekening stap optioneel (4): 
	verlengen tekst verschijnen: 
	verlengen activeren: 
	Tekening stap 5 (beschikken): 
	Tekening 6 (uitbetalen): 
	Knop 6: 
	Knop 5: 
	Knop 4: 
	Knop 3: 
	Knop 2: 
	Knop 1: 
	Knop 28: 


