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Gevalideerde methoden:
Einde aan handjeklap loonwaardebepaling

Zo veel mogelijk mensen naar vermogen  
laten meedoen aan de maatschappij. Dat 
is de gedachte achter de Participatiewet 
die begin dit jaar van kracht werd. Door 
de wet zijn gemeenten niet alleen verant-
woordelijk voor bijstandsgerechtigden en de 
Wsw-populatie, maar ook voor de nieuwe 
instroom jonggehandicapten (de voormalige 
Wajong’ers). In het kader van de Partici-
patiewet hebben het kabinet en de sociale 
partners afgesproken dat ze extra banen 
gaan creëren voor mensen met een arbeids-
beperking. In totaal gaat het om 125.000 
extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten 
zijn: 100.000 in de marktsector en 25.000 
bij de overheid. Loonwaardesubsidie, een 
compensatie voor productiviteitsverlies, is 
een belangrijke voorziening om deze  
mensen aan het werk te helpen. 

Maatschappelijk belang
Het is een praktisch en effectief instrument. 
“Maar de kunst is om niet via ‘handjeklap’ 
tot een loonwaarde te komen”, stelt arbeids-
deskundige en adviseur sociale zekerheid 
Nico van Hemmen. “In het verleden zag 
je een sterke neiging tot onderhandelen, 
maar de toenemende behoefte aan criteria 
en richtlijnen leidde in de afgelopen jaren 
tot een diversiteit aan methodieken om de 
loonwaarde te bepalen.” Deze ontwikkeling 
bracht echter maar gedeeltelijk uitkomst, 
want de vaak aanzienlijke uitkomsten- 
verschillen (tot wel 40%) tussen de metho-
dieken, leidden in de praktijk tot ongelijk-

heid. Nico van Hemmen: “Het is van groot 
belang om de hoogte van de loonwaarde zo 
nauwkeurig mogelijk te bepalen. Is deze te 
laag ingeschat, dan doe je de medewerker 
tekort. Schat je te hoog in, dan haakt de 
werkgever af. We hebben maatschappelijk 
gezien met z’n allen belang bij een even-
wichtige beoordeling en bepaling.” Daarom 
is het goed dat de belangrijkste loonwaarde-
bepalingsmethoden nu zijn gevalideerd met 
als resultaat aanzienlijk kleinere uitkomsten-

Wat is de arbeidsprestatie van een medewerker met een afstand tot de 
arbeidsmarkt? En op hoeveel loonkostensubsidie heeft de werkgever recht? 
Op deze vragen is een adequaat antwoord mogelijk nu de belangrijkste 
loonwaardebepalingsmethodieken zijn gevalideerd. De validatie helpt gemeenten 
en arbeidsmarktregio’s bij het kiezen van een betrouwbare methodiek. 

“We hebben maatschappelijk gezien met 
z’n allen belang bij een evenwichtige 

beoordeling en bepaling.”

Raymond Laenen,  
arbeidsdeskundige en 
loonwaarde-expert

Nico van Hemmen,  
arbeidsdeskundige 
en adviseur sociale 
zekerheid
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verschillen.”
Loonwaarde-expert Raymond Laenen is het 
hiermee eens, maar hij constateert dat er 
nog steeds sprake is van diversiteit.  
Diversiteit die overigens niet veroorzaakt 
wordt door de kwaliteit van de gevalideerde 
loonwaardemethodieken, maar door ver-
schillen in wetgeving. Zo blijkt dat dezelfde 
loonwaardemeting bij dezelfde casus ver-
schillend uitpakt afhankelijk van de vraag of 
het Wajong, Participatiewet of Wsw is. “Als 
je dat doorrekent, krijgt je drie verschillende 
uitkomsten voor mensen met dezelfde loon-
waarde en dezelfde arbeidsprestaties.” 

Drempels 
Maar de wetgeving werpt nog andere drem-
pels op. “De gevalideerde methodes doen 
het goed als het gaat om het meten van de 
arbeidsprestatie in procenten. Maar ver- 
volgens vraagt de wetgever dat je deze 
prestaties vergelijkt met een normfunctie 

binnen het bedrijf of - als dat niet lukt -  
binnen de branche of zelfs daarbuiten. Al-
leen laten aangepaste of gecarvde  

banen zich moeilijk vergelijken met  
reguliere functies. De bandbreedte die 
daardoor toch tussen de verschillende me-
thodieken kan ontstaan, heeft dus niets te 
maken met de kwaliteit van de methode”, zo 
benadrukt Raymond Laenen, “maar met het 
vinden van de juiste normfunctie. Dat doet 
meer met de uitkomst, dan de methode 
zelf. Maar het wordt in de wet gesteld dus je 
moet het doen.” 
Nico van Hemmen ziet wel een oplossings-
richting: “Het zou mooi zijn wanneer UWV 
de CBBS-databank (Claimbeoordeling- en 
Borgingsysteem –red) open zou stellen. Het 
CBBS bevat een omvangrijke database met 
normfuncties.” 

Additionele kosten 
Gecarvde functies brengen nog een ander 
probleem met zich mee nu de Participatie- 
wet van kracht is, constateert Raymond 
Laenen. “Stel: een ziekenhuis creëert een 
functie handdoeken opvouwen. Daarvoor 
wordt de organisatie aangepast en andere  
additionele kosten gemaakt. Maar als je 

iemand alleen dat werk laat doen, en het 
tempo is hoog, dan kom je tot een substan-
tieel hogere loonwaarde. Een loonwaarde 
van misschien wel 80 of 90% hoeft dan niet 
te betekenen dat de arbeidsmarktpositie van 
de betrokkene sterk is. Veel gemeente- 
lijke verordeningen trekken de grens bij 
80% loonwaarde. Er zijn reeds voorbeelden 
in het land waar gecarvde functies hoog zijn 
beoordeeld en het contract met mede- 
werkers om deze reden niet is verlengd. 
De mensen kwamen uiteindelijk weer in de 
bijstand terecht. Loonwaarde is dan een 
selectie-instrument, waarvoor het eigenlijk 
niet is bedoeld. Als je dus niets doet met de 
additionele kosten om het werk mogelijk te 
maken, komt de werkgever scheef uit.”  

“De bandbreedte die tussen 
verschillende methodieken kan ontstaan 
heeft dus niets te maken met de 
kwaliteit van de methode, maar met het 
vinden van de juiste normfunctie.”

“Het zou vervelend zijn als het  
werkgevers met het creëren van functies 

moeten stoppen omdat het eenvoudigweg 
te duur is.”
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Volgens Laenen hebben gemeenten de vrij-
heid om die additionele kosten wel te ver-
goeden. “Maar dat is een vrijheid en dus niet 
in de wet verankerd. De ene gemeente doet 
het wel, de andere niet. Er kunnen zelfs 
verschillen binnen een arbeidsregio zijn.” 
Volgens Laenen verwachtte de overheid een 
gemiddelde loonwaarde tussen de 45-55%, 
maar in de praktijk komt dit gemiddelde 
nu zo’n 10 tot 15% hoger uit. “Dat heeft te 
maken met de versmalling van loonwaarde. 
Is dat wenselijk? Niet zolang bedrijven zelf 
de kosten van werkaanpassingen of carven 
moeten dragen. Het draagvlak hiervoor 
ontbreekt vooralsnog bij bedrijven. Het zou 
vervelend zijn als werkgevers met het  
creëren van functies moeten stoppen omdat 
het eenvoudigweg te duur is.” 

Minimumloon 
Overigens moeten we volgens de loon- 
waarde expert ook van het idee af dat  
participatiebanen per definitie gelijk staan 
aan wettelijk minimum loon banen. “Maar 
bij arbeidsgehandicapten die hogere functies 
kunnen vervullen, loop je ook weer tegen 
een probleem aan omdat de wetgever alleen 
het verschil vergoedt tussen de loonwaarde 
en het wettelijk minimum loon. De werk- 
gever komt dan in een lastig parket omdat 
hij het hogere cao-loon moet uitbetalen. 

Daardoor word je dus eigenlijk gedwongen 
om banen rond het minimumloon te  
zoeken.” Het zijn volgens Raymond Laenen 
en Nico van Hemmen allemaal losse eindjes 
waar serieus naar gekeken moet worden. 
Laenen: “Ik zie 2015 wat dat betreft als een 
leerjaar voor de Participatiewet. Je kunt die 
zaken allemaal fijn slijpen en daarna verder 
bouwen.”

Stap vooruit 
De validatie van loonwaardebepalings- 
methodieken vinden ze bij dit alles een  

grote stap vooruit. Verkleining van de band-
breedte voorkomt ongelijkheid en validatie 
helpt gemeenten en arbeidsmarktregio’s 
bovendien bij het verantwoord kiezen van 
een betrouwbare methodiek. Dariuz en de 
UWV-methodiek (taak-uren analyse) zijn 
wat dat betreft de grootste spelers in het 
veld. Zo koos meer dan de helft van de 35 
arbeidsmarktregio’s voor de Dariuz metho-
diek. Nico van Hemmen, die onder meer 
arbeidsdeskundigen, gemeentemedewerkers  
en Wsw-trajectbegeleiders opleidt in deze 
methode, denkt te weten waarom. “Een 
loonwaardebepaling moet meer zijn dan 
een financieel instrument; Dariuz heeft een 
competentiegerichte benadering en laat 

daarmee niet alleen zien waar verbeteringen 
mogelijk zijn, maar ook waar het afbreuk- 
risico van de kandidaat zit. Betrokken  
partijen krijgen inzicht in het hoe en waarom 
van de loonwaarde en handvatten waarmee 
de participatie kan toenemen. Uitkerings-
verstrekkers en werkgevers hebben er groot 
belang bij dat arbeidsgehandicapten zich 
ontwikkelen waardoor de loonwaarde op 
termijn kan stijgen.” 

Competentiegericht
Raymond Laenen: “Methodes die loonwaarde  
meten, geven als het goed is inzicht in de 
kandidaten. Mensen die met Dariuz werken, 
zijn aangenaam verrast over de informatie 
die ze krijgen. Omdat je zowel de functie als 
de competenties van de kandidaat helemaal 

“Een loonwaardebepaling moet meer zijn  
dan een financieel instrument.” 
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scherp krijgt, snap je veel beter waarom iets 
wel of niet werkt. Het vergroot het inzicht in 
de mensen, die je vaak al langere tijd volgt.” 
Goed inzicht krijgen in kandidaten is ook  
belangrijk bij de beoordeling of mensen in 
aanmerking komen voor een participatie-
baan in het kader van de Participatiewet. 
Laenen: “Uit een eerste analyse blijkt dat 
zo’n 70-80% van de mensen die zijn aan-
gemeld niet geïndiceerd worden door UWV. 
Naar verwachting betreft dit vooral de 
draaideurklanten waar ‘ziekte of gebrek’ een 
geringe rol spelen, maar houdingsaspecten 
des te meer. Ook daarom is het goed dat 
Dariuz de basale werknemersvaardigheden 
van medewerkers in beeld brengt.”

Omschakelen 
Dariuz heeft sinds oktober vorig jaar een 
groot aantal mensen opgeleid tot loon- 
waarde expert. Het gaat dan vooral om 
casemanagers van gemeenten, arbeids- 
deskundigen van UWV, consulenten van 
SW-organisaties en zelfstandige arbeids- 
deskundigen. Voor een aantal van hen is het 
vaak wel wennen, zo blijkt uit de  
ervaringen van Laenen en Van Hemmen. 
“Veel medewerkers van gemeenten bijvoor-
beeld, verwachten een financieel verhaal en 
rekenwerk als ze aan de opleiding  
beginnen”, zegt Laenen. “Maar eenmaal  
bezig, zijn ze positief verrast dat de loon-
waardemeting die wij doceren inzicht  
verschaft in de kwaliteit van de match en 
duurzaamheid van de plaatsing. Arbeids-

deskundigen van UWV zijn gewend aan de 
taak-uren analyse en daarom vaak eerst 
benieuwd of het überhaupt mogelijk is om 
met een competentiegerichte benadering de 
loonwaarde te berekenen. Maar zij stellen 
zich daarna snel open voor deze benadering.  
De voorbehouden zijn dan meestal snel ver-
dwenen.”
Ook de vooranalyse op basis van vragen-
lijsten wordt in het algemeen zeer goed 
ontvangen. “Je gaat met een grondige 
basisanalyse op bedrijfsbezoek. Tijdens het 
bezoek wordt de vooranalyse gespiegeld aan 
de werkelijkheid. Op dat moment komt je 
professionaliteit aan bod. Wat neem ik aan 
van de vooranalyse en wat niet? We merken 
daar dat arbeidsdeskundigen gemakkelijker 
verder bouwen op basis van hun professio-
neel oordeel. Anderen moeten eraan wennen 
om regie te nemen.” 

Meerwaarde
Volgens Laenen en Van Hemmen heeft de 
Dariuz-methodiek veel voordelen.  
“We geven veel informatie die zinvol is 
voor het vervolgtraject. Ga ik die persoon 
coachen of kun je beter de functie aanpas-
sen? Als het leervermogen onvoldoende is, 
kun je coachen tot je een ons weegt. Zit 
de persoon op de juiste plek? Dat is echt 
meerwaarde ten opzichte van andere me-
thodieken. Gaandeweg zie je dat dan ook 
dat mensen geïntrigeerd raken door deze 
methode en er enthousiasme ontstaat.  
Dat is mooi om te zien.” 



 


