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Managementsamenvatting
Inleiding
De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de regering gevraagd onderzoek te doen
naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover 3 jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet te informeren. Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet (in januari 2015) bestaan de instrumenten
loonkostensubsidie en loondispensatie naast elkaar. Loondispensatie is beschikbaar voor mensen die zijn ingestroomd in de Wajong vóór 2015 en arbeidsvermogen hebben. Zij vallen onder de dienstverlening van het UWV. Sinds 1 januari
2015 is de Participatiewet ingevoerd en sindsdien geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig 100% van het WML kunnen verdienen dat voor
hen het instrument loonkostensubsidie beschikbaar is.
Onderhavig rapport bevat de resultaten van dit door APE Public Economics en De
Beleidsonderzoekers uitgevoerde onderzoek. Doel van dit onderzoek is een goed
onderbouwd inzicht te geven in de effectiviteit en werking van beide instrumenten.
Een zuivere netto effectiviteitsstudie op basis van een Randomised Controlled Trial,
waarmee onomstotelijk is vast te stellen welk instrument het meest effectief is, is
niet mogelijk. De instrumenten zijn namelijk niet tegelijkertijd ingezet voor dezelfde
groepen jonggehandicapten. Loondispensatie wordt ingezet in de Wajong, waarin
instroom van jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden mogelijk was tot 1 januari 2015. Loonkostensubsidie wordt ingezet in de Participatiewet, waarin jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden vanaf 1 januari 2015 terecht komen. Een
volledig vergelijkbare controlegroep is er daarom niet. Om een onderzoek te doen
met zoveel mogelijk zeggingskracht is daarom gebruik gemaakt van de effectladder1.
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Van Yperen en Veerman (2008). Deze effectladder geeft een kader waarin de effectiviteit van interventies is ingedeeld in een aantal niveaus. Het onderzoek naar de effectiviteit van loonkostensubsidie en loondispensatie is zo ingericht dat we in elk geval op
niveau 1 tot en met 3 heldere en betrouwbare uitspraken kunnen doen, en zo goed
mogelijk op het vierde niveau. Op niveau 1 van de effectladder is de aard van de interventie nader omschreven en gespecificeerd (‘goed beschreven’). Op niveau 2 van de
effectlader gaat het om een aannemelijk verhaal dat de interventie kan werken (‘goed
onderbouwd’). Op niveau 3 zijn er cijfers beschikbaar die laten zien dat de doelgroep
wordt bereikt, dat de doelen van de interventie worden gerealiseerd, dat er weinig clienten afhaken en dat cliënten tevreden zijn (‘effectief volgens eerste aanwijzingen’).
Op niveau vier is er sprake van een goed omschreven, theoretisch onderbouwde en in
de praktijk getoetste aanpak waarbij bovendien is aangetoond dat de interventie beter
is dan geen interventie of een andere interventie (‘bewezen effectief’).
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Onderzoeksvragen en onderzoeksmethode
Het onderzoek heeft tot doel de volgende hoofdvragen te beantwoorden:
1. Wat is de effectiviteit en werking van loonkostensubsidie op grond van de
Participatiewet respectievelijk loondispensatie op grond van de Wajong?
2. In welke mate verschilt de effectiviteit van het instrument loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet van de effectiviteit van het instrument loondispensatie op grond van de Wajong, in termen van baankans,
baanbehoud en ontwikkeling van de productiviteit?
3. Wat zijn ervaringen van werkgevers, cliënten en uitvoerders met loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet respectievelijk loondispensatie op grond van de Wajong?
Deze hoofdvragen zijn uitgewerkt in 23 deelvragen, die we in het volgende hoofdstuk beantwoorden.
Het onderzoek bestond uit vijf onderzoeksmethoden en is uitgevoerd tussen okto-

ber 2016 en september 2018.
1. Een literatuur- en documentenstudie. Doel hiervan was het zo goed mogelijk
beschrijven van de instrumenten en het vinden van theoretische aanwijzingen voor
effectiviteit.
2. Bestandskoppelingen en beschrijvende kwantitatieve analyses. Doel hiervan
was het kwantitatief beschrijven van de doelpopulatie, het gebruik en de effecten
van loondispensatie en loonkostensubsidie.
3. Diepte-interviews met acht werkgevers. Doel hiervan is het vergelijken van de
ervaringen met loondispensatie en loonkostensubsidie en het verkrijgen van inzicht
in de werking van deze instrumenten voor werkgevers.
4. Casestudies in acht arbeidsmarktregio’s. Doel is het beschrijven van de uitvoering en context waarbinnen de instrumenten worden ingezet, de ervaringen van
uitvoerders, werkgevers en werknemers en het vinden van kwalitatieve aanwijzingen voor de werking en effectiviteit. Per regio is gesproken met twee gemeenten
en het UWV en per uitvoeringsorganisatie zoveel als mogelijk met 2 werkgevers en
2 werknemers. In totaal hebben 101 interviews plaatsgevonden. Er zijn 8 regionale
UWV-kantoren geïnterviewd, 16 gemeenten, 46 werkgevers en 31 werknemers.
Deze aantallen zijn te klein om te spreken over een representatieve steekproef, wel
geven ze een dekkend beeld van wat er speelt in de uitvoeringspraktijk.
5. Multivariate analyses. Om de baankans en inzet van de instrumenten en het effect van beide instrumenten op baanbehoud te onderzoeken hebben we multivariate analyses uitgevoerd. Om een goede vergelijking te maken was het nodig dat
deel van de Participatiewet-populatie te selecteren dat zoveel mogelijk gelijksoortig is aan Wajongers met arbeidsvermogen. We noemen dit de ‘quasi-Wajongers’.
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Om deze groep van quasi-Wajongers te construeren is gekeken naar leeftijd, het
schoolverleden en een TOG-indicatie op jongere leeftijd2.
Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de instrumenten het beoogde effect
hebben en inzicht te krijgen in de mate waarin de effectiviteit van loonkostensubsidie en loondispensatie verschilt. Hieronder beschrijven we samengevat de resultaten en conclusies van dit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek.
Goed beschreven en goed onderbouwd: wat is de beleidstheorie van loonkostensubsidie en loondispensatie?
Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn instrumenten die worden ingezet als
onderdeel van activerend arbeidsmarktbeleid voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het doel en de werking van beide instrumenten komen in belangrijke mate
overeen. Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn vooral gericht op de werkgever: het doel is de loonkosten voor de werkgever in overeenstemming te brengen
met de productiviteit van de werknemer. Per saldo betaalt een werkgever bij beide
instrumenten in beginsel alleen de vastgestelde loonwaarde. Dit betekent dat de
netto loonlasten voor arbeid van mensen met een arbeidsbeperking lager zijn voor
werkgevers door dispensatie of compensatie door middel van een subsidie in vergelijking met betaling van het wettelijk minimumloon. Dit moet de drempel voor
werkgevers verlagen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en
te houden. De bedoeling is dat dit uiteindelijk leidt tot een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat compensatie of dispensatie op de loonkosten
deels teniet wordt gedaan door (administratieve) handelingen die samenhangen
met het in dienst nemen en houden van een werknemer met een arbeidsbeperking
die de werkgever tijd en daarmee geld kosten. Verder blijkt uit de literatuur dat
werkgevers loonkostensubsidie en loondispensatie niet ervaren als motivatie om
mensen aan te nemen. Werkgevers zien de instrumenten eerder als financiële compensatie en belangrijke randvoorwaarde voor het in dienst nemen en houden van
iemand met een beperking.
Naast deze beoogde financiële prikkel voor werkgevers gaan er van de instrumenten ook financiële prikkels uit voor mensen met een arbeidsbeperking om hen te
stimuleren te gaan werken vanuit de uitkering en aan werkenden om méér te gaan
werken. Uit de literatuur blijkt dat de financiële prikkel om meer te gaan werken
niet altijd tot uiting komt. Dit heeft vooral te maken met de inregeling van loonkostensubsidie en loondispensatie binnen de Participatiewet en de Wajong. Bovendien
2
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De TOG staat voor Tegemoetkoming Ouders Gehandicapte kinderen. Uit eerder onderzoek van APE (De Jong et al. , 2006) is gebleken dat (minstens) 91% van degenen van
wie de TOG was beëindigd door het bereiken van de leeftijd 18 jaar zijn toegetreden
tot de Wajong. Het gaat om de TOG van voor april 2010.
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is de prikkel voor werknemers complex, en voor mensen met een arbeidsbeperking
vaak té complex om te begrijpen: werknemers begrijpen vaak onvoldoende wat zij
moeten doen om tot een hoger inkomen te komen. Dat betekent dat de financiële
prikkel onvoldoende effectief is in het uitlokken van het gewenste gedrag.
Uitvoeringsorganisaties hebben een taak om werkzoekenden te ondersteunen bij
het vinden van werk. Van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie
zelf gaat geen prikkel voor gemeenten en UWV uit. Door de manier waarop de Participatiewet is ingericht, zijn gemeenten financieel gebaat bij zoveel mogelijk uitstroom uit de uitkering. Voor gemeenten betekent uitstroom naar werk, en vervolgens de ontwikkeling tot een hogere productiviteit, winst in de vorm van bespaarde
uitkeringslasten3.( Dit is ongeacht het instrument dat daarvoor wordt ingezet: de
prikkel werkt bij loonkostensubsidie, maar zou ook werken bij loondispensatie in
de context van de Participatiewet.
De inzet van loonkostensubsidie ten behoeve NUG’ers levert de gemeente geen
besparing op. Integendeel; de loonkostensubsidie komt ten laste van het lump sum
budget inkomensdeel Participatiewet.. Voor UWV gelden deze financiële prikkels
niet omdat Wajong-uitkeringen niet op lump sum basis worden bekostigd.
Op basis van de beleidstheorie vinden we weinig steun voor de aanname dat loonkostensubsidie en loondispensatie werkgevers motiveren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Wel blijkt uit de literatuur dat
loonkostensubsidie en loondispensatie fungeren als noodzakelijk randvoorwaarde
om werkgevers te laten overwegen iemand met een beperking in dienst te nemen.
De prikkel die van de instrumenten uit moet gaan om werkzoekenden te stimuleren
te gaan werken en werkenden te stimuleren meer te gaan werken blijkt niet altijd
op te gaan en bovendien voor de doelgroep vaak te complex om te begrijpen en
daarmee vaak te complex om effect te kunnen hebben op mensen met een arbeidsbeperking. Op basis van de literatuur kunnen we niet concluderen dat het ene instrument meer potentie heeft dan het andere instrument of omgekeerd.
Zijn loonkostensubsidie en loondispensatie effectief volgens eerste aanwijzingen?
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek waren gesprekken met uitvoeringsorganisaties, werkgevers en werknemers in acht arbeidsmarktregio’s. Op basis van
deze gesprekken en op basis van beschikbaar cijfermateriaal kunnen we uitspraken
doen over de mate waarin de instrumenten effectief zijn volgens eerste aanwijzingen.
Het wordt door zowel werkgevers als uitvoeringsorganisaties heel belangrijk geacht
dat er sprake is van financiële compensatie voor werkgevers voor de verminderde

3

Wanneer het betaalde bedrag aan loonkostensubsidie lager is dan de uitkeringslasten
voor de persoon om wie het gaat.
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inzetbaarheid van werknemers met een arbeidsbeperking. Zonder financiële compensatie zouden de meeste werkgevers waarschijnlijk geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, zeggen zowel werkgevers als uitvoeringsorganisaties. Werkgevers zijn tevreden met beide instrumenten. Dit wijst op de effectiviteit
van zowel loonkostensubsidie als loondispensatie om werkgevers te verleiden mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De administratieve lasten bij
loondispensatie zijn voor werkgevers lager, maar dit weegt volgens de meeste
werkgevers niet op tegen de voordelen van loonkostensubsidie voor de werknemer. Grote werkgevers hebben vaak meer moeite met loonkostensubsidie, omdat
zij te maken kunnen hebben met meerdere gemeenten, die gebruik maken van
flankerende regelingen die, als gevolg van de decentralisatie van de Participatiewet, qua inzet en uitvoering af kunnen wijken.
Op dit moment is het aantal tijdelijke contracten van mensen met loonkostensubsidie en loondispensatie vrij groot4. De instrumenten moeten zich bewijzen op de
langere termijn wanneer het gaat om het duurzaam in dienst houden van werknemers met een arbeidsbeperking.
De financiële prikkel voor werkzoekenden en werknemer heeft effect: volgens betrokkenen van uitvoeringsorganisaties zijn financiële overwegingen één van de motieven die mensen met een arbeidsbeperking kunnen hebben om te gaan werken
vanuit een uitkeringssituatie. Ook werknemers zelf zeggen dat ze het verdienen van
een (eigen) inkomen heel belangrijk vinden. Andere motieven zijn ook heel belangrijk bij de overweging van mensen om (meer uren per week) te gaan werken, zoals
plezier in het werk en het gevoel hebben er (weer) bij te horen. De mate waarin de
instrumenten er in slagen om de werknemer, in diens beleving, daadwerkelijk voldoende te belonen voor het werk dat zij doen, verschilt. Gaan werken vanuit een
uitkeringssituatie of meer uren per week gaan werken, loont niet altijd voor de
werknemer. De mate waarin werken loont is afhankelijk van de loonwaarde en het
aantal uur per week dat de werknemer werkt, en de inregeling van loonkostensubsidie en loondispensatie binnen het regime van de Participatiewet en de Wajong.
Elke inkomensstijging is waardevol wanneer je weinig inkomen hebt, maar tegelijkertijd roept de veelal beperkte inkomensstijging vragen op over de mate waarin
financiële motieven voldoende zijn om de werknemer daadwerkelijk te stimuleren
om meer te gaan werken. Daar komt bij dat een inkomensstijging tot gevolg kan
hebben dat toeslagen worden afgebouwd, met een netto inkomensverlies tot gevolg5.
Vanuit het klantperspectief geredeneerd heeft loonkostensubsidie duidelijk de
voorkeur boven loondispensatie. De geraadpleegde gemeenten zijn daar heel duidelijk over. Ook de geraadpleegde werkgevers en UWV geven over het algemeen
4
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Maar ook zonder loonkostensubsidie en loondispensatie hebben steeds meer werkenden een flexibel of tijdelijk contract.
Dit is de ‘armoedeval’, die ook vaak optreedt bij andere mensen die gaan werken vanuit
een uitkeringssituatie.
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de voorkeur aan loonkostensubsidie boven loondispensatie. Dit ondanks de complexiteit van het instrument loonkostensubsidie voor met name grotere werkgevers, die met diverse gemeenten te maken hebben. Betrokkenen zijn van mening
dat loonkostensubsidie beter rekening houdt met de kwetsbare werknemers doordat er (vaak) sprake is van één inkomstenbron, in tegenstelling tot loondispensatie,
waar de werknemer altijd met twee inkomstenbronnen te maken heeft. Voor de
eigenwaarde van werknemers is het van belang dat zij hun volledige salaris van de
werkgever ontvangen en zij zich daarmee gelijkwaardig voelen aan hun collega’s.
Bovendien vinden betrokkenen loonkostensubsidie eerlijker, doordat zij dezelfde
arbeidsvoorwaarden hebben als hun collega’s. Dit is bij loondispensatie vaak niet
het geval.
Loonkostensubsidie brengt kosten mee voor gemeenten die zij moeten financieren
vanuit het BUIG-budget. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de
loonwaarde en het aantal uur per week dat de werknemer werkt. Gemeenten hebben er belang bij om werknemers uit de uitkering te laten stromen en vinden onafhankelijkheid van de gemeente ook voor de klant van belang, maar tegelijkertijd
proberen gemeenten de kosten aan loonkostensubsidie te beperken. In de praktijk
blijkt een deel van de gemeenten erop te sturen om werknemers te bemiddelen
naar een baan voor ongeveer 28 uur per week: het punt waarop de werknemer net
uit de uitkering is en de loonkostensubsidie voor gemeenten laag is. Dit kan werknemers belemmeren in hun professionele ontwikkeling en in het ontplooien van
hun verdiencapaciteit. Desondanks werkt 40 procent van de werknemers die met
loonkostensubsidie aan het werk is fulltime.
Op basis van de gesprekken met werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganisaties concluderen we dat loonkostensubsidie de voorkeur geniet boven loondispensatie. Het instrument is minder complex voor werknemers en voelt eerlijker omdat
de werknemers volledig in dienst zijn bij de werkgevers en volledig loon krijgen van
de werkgever, inclusief opbouw van aanvullend pensioen en sociale verzekeringsrechten. Dit is voor de geraadpleegde uitvoeringsorganisatie en de meerderheid
van de werkgevers die we gesproken hebben de belangrijkste reden om loonkostensubsidie te verkiezen boven loondispensatie. Op de vraag naar effectiviteit volgens eerste aanwijzingen concluderen we, op basis van ons kwalitatieve onderzoek,
dat loonkostensubsidie effectiever is dan loondispensatie.
Hoe bewezen effectief zijn loonkostensubsidie en loondispensatie?
Om niveau vier van de effectladder (bewezen effectiviteit) te bereiken is het van
belang om een zo goed mogelijke vergelijking te maken tussen een groep jonggehandicapten voor wie loondispensatie is ingezet en een vergelijkbare groep voor
wie loonkostensubsidie is ingezet. Beide instrumenten zijn niet tegelijkertijd ingezet voor vergelijkbare groepen jonggehandicapten. Loondispensatie wordt ingezet
in de Wajong, waarin instroom van jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden
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mogelijk was tot 1 januari 2015. Loonkostensubsidie wordt ingezet in de Participatiewet, waarin jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden vanaf 1 januari 2015
terecht komen. Een zuivere vergelijking van de instrumenten loondispensatie en
loonkostensubsidie is daarom niet mogelijk. Dat zou een onderzoeksopzet vereisen
waarbij alleen het instrument (loonkostensubsidie of loondispensatie) varieert en
alle andere omstandigheden gelijk blijven. Omdat een dergelijke opzet niet mogelijk is, hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk toch een vergelijking te maken
tussen de groep van voor 1 januari 2015 en de groep van na 1 januari 2015. We
hebben daarom gekeken naar de mensen van 18 t/m 22 jaar (bij instroom in de
Wajong of de Participatiewet) en die een TOG-indicatie hadden op jongere leeftijd
en/of vso hebben gevolgd.6 Met deze afbakening of ‘proxy’ hebben we, gegeven de
beschikbare gegevens, zo goed mogelijk vergelijkbare cohorten geconstrueerd. Er
zijn echter aanwijzingen voor een beperkte vergelijkbaarheid van de cohorten. Het
cohort Wajong 2014 is kleiner dan het cohort Participatiewet 2015 en het cohort
Participatiewet 2016. Verschillen in de toelatingscriteria tussen de Wajong en de
Participatiewet lijken hier een voor de hand liggende verklaring voor. Een belangrijke beperking is dat we geen informatie hebben over diagnose en aard van de
beperking. Als deze informatie wel beschikbaar was geweest dan hadden we dit
verder kunnen onderzoeken en de proxy mogelijk nog beter kunnen maken.
Bij benadering zijn de cohorten vergelijkbaar en bieden zij de basis voor de effectiviteitsanalyse. Deze houdt in dat we voor de cohorten onderzoeken hoe lang het
duurt vanaf instroom in de Wajong of Participatiewet tot het vinden van een baan
(baankans) en als er dan een baan is gevonden onderzoeken we de verschillen in
het baanbehoud tussen beide cohorten. Om een zo goed mogelijke vergelijking te
maken is stapsgewijs gecorrigeerd voor verschillen in persoonskenmerken en baankenmerken (tussen en binnen de cohorten) en voor de conjunctuur.
De inzet van loonkostensubsidie of loondispensatie valt altijd samen met een baan.
Bij de analyses van de kans op een baan kunnen we dus niet spreken van causale
effecten van loondispensatie en loonkostensubsidie.
Van de mensen die voldoen aan de proxy en die in 2014 de werkregeling (eventueel
via de studieregeling) van de Wajong zijn ingestroomd heeft binnen 1,5 jaar na instroom 13% een baan gevonden zonder loondispensatie en 15% met loondispensatie. Van de mensen die voldoen aan de proxy en die tussen 1 januari 2015 en 1 juli
2016 de Participatiewet zijn ingestroomd heeft 33% binnen 1,5 jaar na instroom
een baan zonder loonkostensubsidie en 12% met loonkostensubsidie. Binnen het

6

In de vergelijking blijft een deel van de groep NUG’ers buiten beeld. Alleen de NUG’ers
voor wie in het kader van de Participatiewet een voorziening is ingezet of NUG'ers met
een advies beschut werk worden in de vergelijking meegenomen.
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Participatiewet cohort is dus een groter deel aan het werk gegaan. Dit kan te maken
hebben met het verschil in financiële prikkel In de Participatiewet en de Wajong.
Het kan ook een aanwijzing zijn dat de mensen in het cohort Participatiewet, ondanks dat zij voldoen aan de proxy, kansrijker/minder beperkt zijn dan de mensen
in het cohort Wajong.
Na correctie voor verschillen in de persoonskenmerken binnen en tussen de cohorten, verschillen in baankenmerken en verschillen in conjunctuur heeft het cohort
Wajong minder kans (naar schatting gemiddeld 69% minder) op een baan zonder
instrument dan het cohort Participatiewet, maar meer kans (naar schatting gemiddeld 141% meer) op een baan met een instrument. Uitgaande van een vergelijkbare verdiencapaciteit tussen beide cohorten betekent dit dat het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet in de waarnemingsperiode minder vaak wordt
ingezet dan het instrument loondispensatie in de Wajong.
Misschien opmerkelijk is het aantal mensen in de cohorten dat werk vindt zonder
loondispensatie of loonkostensubsidie. Het blijkt dat een behoorlijk aantal mensen
met de juiste begeleiding erin slaagt in een reguliere baan het WML te verdienen.
Dit biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van de inzet van loonkostensubsidie
en loondispensatie op het behoud van werk te onderzoeken. Dit doen we door de
duur van het behoud van werk van mensen die binnen de Participatiewet met en
zonder loonkostensubsidie aan het werk zijn en mensen die binnen de Wajong met
en zonder loondispensatie aan het werk zijn te vergelijken.
De belangrijkste conclusies met betrekking tot het baanbehoud zijn als volgt:
• Rekening houdend met samenstellingseffecten, persoons- en baankenmerken en conjunctuur hebben de quasi-Wajongers met loonkostensubsidie in het cohort Participatiewet naar schatting 55% minder kans op beeindiging van het werk binnen 360 dagen dan quasi-Wajongers zonder
loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie bevordert daarmee aantoonbaar
de duurzaamheid van arbeidsparticipatie van de quasi-Wajongers in de
Participatiewet.
• Rekening houdend met samenstellingseffecten, persoons- en baankenmerken en conjunctuur hebben de Wajongers met loondispensatie in het
cohort Wajong naar schatting 36% minder kans op beëindiging van het
werk binnen 360 dagen dan Wajongers zonder loondispensatie. Loondispensatie bevordert daarmee aantoonbaar de duurzaamheid van arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen.
We vinden dus in de gemeten periode empirische ondersteuning voor beide instrumenten voor wat betreft de kans op behoud van werk. Het verschil in baanbehoud voor mensen met en zonder loonkostensubsidie in cohort Participatiewet is
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groter dan het verschil in baanbehoud met en zonder loondispensatie in de Wajong. Dit indiceert een grotere effectiviteit van loonkostensubsidie in vergelijking
tot loondispensatie in de duur van het baanbehoud. Deze conclusie kan echter
niet zo hard getrokken worden, omdat er verschillen zijn waarvoor niet kan worden gecorrigeerd in de analyse zoals het verschil in financiële prikkels in de Participatiewet en de Wajong. Daarnaast is een belangrijke beperking dat er geen informatie beschikbaar is over de diagnose of de aard van de beperking.
Slotconclusie
In dit onderzoek is op verschillende wijzen inzicht gegeven in de verschillen in de
effectiviteit van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie. Dit hebben we gedaan aan de hand van de effectladder. Dit betekent dat datatriangulatie
is toegepast: we hebben verschillende bronnen gebruikt om de instrumenten te
onderzoeken (bestaande documenten en onderzoeken, gesprekken in de arbeidsmarktregio’s, beschrijvende kwantitatieve bronnen en verklarende statistiek).
Wanneer we puur naar de beleidstheorie van de beide instrumenten kijken, dan
blijkt dat er geen verschillen zijn tussen de instrumenten. Bij de analyse van de
werking van de instrumenten in de uitvoeringspraktijk blijkt loonkostensubsidie
de voorkeur te hebben van de meeste uitvoeringsorganisaties en de meeste werkgevers. Voor werknemers is loonkostensubsidie prettiger omdat het minder complex is en eerlijker voelt. We constateren op basis van de effectiviteitsanalyse tenslotte dat beide instrumenten aantoonbaar een positief effect hebben op behoud
van werk. Bij de inzet van loonkostensubsidie binnen de Participatiewet lijkt het
positieve effect op baanbehoud groter dan bij de inzet van loondispensatie binnen de Wajong in de gemeten periode. We kunnen echter niet concluderen dat
dit aan de het verschil tussen loonkostensubsidie of loondispensatie ligt. Een belangrijke reden is dat het niet mogelijk is om te controleren voor verschillen in financiële prikkels in de Wajong en de Participatiewet.
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Conclusies per onderzoeksvraag
Effectladder niveau 1: Deelvragen om loonkostensubsidie en loondispensatie goed
te beschrijven
1. Wat is het doel van loonkostensubsidie en loondispensatie?
Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn beschikbaar voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon
(WML) te verdienen. Het doel voor beide instrumenten is om de werkgever financieel te compenseren voor de verminderde productiviteit van werknemers met een
arbeidsbeperking. De werkgever betaalt in beide systemen in beginsel alleen de
vastgestelde loonwaarde. Dit moet de drempel voor werkgevers verlagen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, wat moet leiden tot een hogere uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk.
2. Wat is de doelgroep van loonkostensubsidie en loondispensatie?
De doelgroep van loondispensatie zijn mensen in de Wajong met arbeidsvermogen
die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. De doelgroep
van loonkostensubsidie zijn de mensen die vallen onder de Participatiewet en die
niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen, maar die wel
arbeidsvermogen hebben.
3. Binnen welke context en randvoorwaarden worden loonkostensubsidie en
loondispensatie ingezet?
Het UWV is verantwoordelijk voor de inzet en uitvoering van het instrument loondispensatie. De doelgroep waarvoor zij verantwoordelijk zijn wordt geleidelijk kleiner omdat met ingang van de Participatiewet de Wajong is gesloten voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Het inkomen van de werknemer bestaat uit
twee componenten: het loon dat past bij de arbeidsproductiviteit van de werknemer betaald door de werkgever en een aanvullende uitkering betaald vanuit de
overheid om het loon aan te vullen tot 70% bruto WML. Over de aanvullende uitkering bouwt de werknemer geen aanvullend pensioen en sociale verzekeringsrechten op.
Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inzet
en uitvoering van het instrument loonkostensubsidie. De doelgroep waarvoor zij
verantwoordelijk zijn wordt geleidelijk groter door de instroom van de nieuwe doelgroep. Dit zijn de mensen die voorheen onder de Wajong en Wsw vielen. Bij
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loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het reguliere functieloon van de werkgever. De werkgever ontvangt subsidie ter compensatie van de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer. De werknemer bouwt een aanvullend pensioen over het volledige brutoloon op en volledige sociale verzekeringsrechten.
4. Op welke wijze en hoe vaak worden loonkostensubsidie en loondispensatie
door gemeenten, respectievelijk UWV ingezet?
Op 1 januari 20167 werd door de gemeenten voor 1.883 mensen het instrument
loonkostensubsidie ingezet. Op datzelfde moment zette UWV het instrument loondispensatie voor 6.177 mensen in de Wajong2010 in8. In juni 2018 werd voor
13.870 mensen het instrument loonkostensubsidie (inclusief forfaitaire loonkostensubsidie) ingezet9.
5. Welke andere re-integratie instrumenten worden samen met loonkostensubsidie en loondispensatie ingezet? Hoe vaak en bij welke doelgroepen?
Beide instrumenten worden over het algemeen vaak samen met begeleiding door
een jobcoach ingezet. Van de mensen die werken met loondispensatie werd bijna
60% ook ondersteund door een jobcoach op 1 januari 2016. Voor de mensen die
met loonkostensubsidie werken, op hetzelfde moment, verwachten we dat dit percentage ongeveer gelijk is. Echter kunnen we hier geen uitspraken over doen omdat
de beschikbare gegevens hier onvoldoende betrouwbaar over zijn. Uit gesprekken
met tien gemeenten blijkt dat de inzet van een jobcoach voor de mensen die met
loonkostensubsidie werken veel voorkomend is.

Effectladder niveau 2: Deelvragen om loonkostensubsidie en loondispensatie goed
te onderbouwen
6. Wat is de beleidstheorie/interventietheorie van loonkostensubsidie en
loondispensatie? Met andere woorden: via welke mechanismen zouden
loonkostensubsidie en loondispensatie de arbeidsparticipatie van de doelgroep kunnen verhogen?

7

8
9
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Het peilmoment 1 januari 2016 is gekozen omdat we in Hoofdstuk 5 en 7 groepen mensen (cohorten) volgen over een tijdsperiode van anderhalf jaar vanaf het instroommoment in 2014 (Wajong), 2015 en 2016 (Participatiewet). Begin 2016 komt in de onderzoeksperiode van alle drie de cohorten voor. Hierdoor is dit een natuurlijk en recent
peilmoment binnen de onderzoeksperiode voor een beschrijving van de cohorten en
de doelgroepen.
oWajong wordt hier buiten beschouwing gelaten.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83062NED&LA=NL
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Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn instrumenten die worden ingezet als
onderdeel van activerend arbeidsmarktbeleid voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het doel en de werking van beide instrumenten komen in belangrijke mate
overeen. Loonkostensubsidie en loondispensatie zijn vooral gericht op de werkgever: het doel is de loonkosten voor de werkgever in overeenstemming te brengen
met de productiviteit van de werknemer. Per saldo betaalt een werkgever bij beide
instrumenten in beginsel alleen de vastgestelde loonwaarde. Dit betekent dat de
kosten van de arbeid van mensen met een arbeidsbeperking lager zijn dan het minimumloon voor werkgevers. Dit moet de drempel voor werkgevers verlagen om
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Dit moet uiteindelijk leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.
Naast deze prikkel voor werkgevers gaan er van de instrumenten ook prikkels uit
naar mensen met een arbeidsbeperking om hen te stimuleren te gaan werken en
aan werkenden om méér te gaan werken. Zij kunnen wanneer zij gaan werken of
meer gaan werken een hoger inkomen verwerven dan zij ontvangen vanuit de Participatiewet of de Wajong.
Van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie zelf gaat geen prikkel
voor gemeenten en UWV uit.
7. Welke aanwijzingen zijn er in de literatuur voor de effectiviteit van loonkostensubsidie en loondispensatie?
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de besparing op de loonkosten deels teniet wordt
gedaan door (administratieve) handelingen die samenhangen met het in dienst nemen en houden van een werknemer met arbeidsbeperkingen die de werkgever tijd
en geld kosten. Verder blijkt uit de literatuur dat de werkgevers loonkostensubsidie
en loondispensatie niet ervaren als motivatie om mensen aan te nemen. Werkgevers zien de instrumenten eerder als financiële compensatie en belangrijke randvoorwaarde voor het in dienst nemen en houden van iemand met een beperking.
Naast deze beoogde prikkel voor werkgevers gaan er van de instrumenten ook prikkels uit naar mensen met een arbeidsbeperking om hen te stimuleren te gaan werken en aan werkenden om méér te gaan werken. Uit de literatuur blijkt dat de prikkel om meer te gaan werken niet altijd tot uiting komt. Dit heeft vooral te maken
met de inregeling van loonkostensubsidie en loondispensatie binnen de Participatiewet en de Wajong. Bovendien is de prikkel voor werknemers complex, en voor
mensen met een arbeidsbeperking vaak té complex om te begrijpen.
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Uitvoeringsorganisaties hebben een taak om werkzoekenden te ondersteunen bij
het vinden van werk. Van de instrumenten loonkostensubsidie en loondispensatie
zelf gaat geen prikkel voor gemeenten en UWV uit. Door de manier waarop de Participatiewet is ingericht, zijn gemeenten financieel gebaat bij zoveel mogelijk uitstroom uit de uitkering. Daar staan echter kosten tegenover voor de inzet van loonkostensubsidie. Er is op dit moment geen directe financiële prikkel voor UWV om
instroom uit de Wajong te stimuleren.

Effectladder niveau 3: Deelvragen om aanwijzingen te vinden voor de effectiviteit
van loonkostensubsidie en loondispensatie
8. Wat is de uitkomst van een kwalitatieve vergelijking van de ervaringen met
loondispensatie en loonkostensubsidie?
Financiële vooruitgang is één van de motieven om aan het werk te gaan vanuit de
uitkering en om te blijven werken. Daarnaast spelen ook andere motieven een rol,
zoals intrinsieke motivatie en plezier in het werk. Dit geldt zowel voor mensen die
werken met loonkostensubsidie als voor de mensen die werken met loondispensatie. Het hebben van twee inkomstenbronnen is voor een deel van de Wajongers
lastig. Het wordt door de doelgroep niet altijd begrepen en levert praktische problemen op. Naast de inkomenstechnische problemen die het hebben van twee inkomstenbronnen voor Wajongers met zich mee kan brengen, kan deze werkwijze
ook consequenties hebben voor het zelfbeeld van Wajongers. Voor Wajongers
geldt dat zij slechts een deel van hun inkomen van de werkgever krijgen. Zij realiseren zich vaak terdege dat andere werknemers dus meer salaris ontvangen van de
werkgever. Dit kan Wajongers het gevoel geven dat zij geen volwaardige werknemers zijn en dat zij minder waard zijn dan hun collega’s. Dit wordt volgens een aantal klantmanagers door sommige Wajongers als frustrerend en demotiverend ervaren. Ditzelfde geldt ook voor de loonwaarde: voor sommige Wajongers is het
onverkoopbaar dat zij een verminderde loonwaarde hebben.
Volgens gemeenten en werkgevers is het belangrijk voor de werknemers dat zij het
gevoel hebben erbij te horen. Dat uit zich onder andere in het salaris van de werknemer. Daarom vinden betrokkenen het belangrijk dat de werknemer een volwaardig salaris van de werkgever krijgt, naar rato van het aantal uur dat hij werkt. Werknemers hebben volgens sommigen de neiging om zich te vergelijken met anderen,
en dan merken zij dat ze bij loonkostensubsidie net zoveel verdienen als andere
werknemers. De werknemer merkt zelf niets van de loonkostensubsidie die de gemeente aan de werkgever vergoedt. Volgens gemeenten is dat voor de werknemer
wel zo prettig vanuit praktisch oogpunt.
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9. Welke ervaringen hebben werkgevers/uitvoerders/cliënten met de inzet
van beide instrumenten? (Financieel, procesmatig)
Zie vraag 8.
10. Wat zouden werkgevers/uitvoerders/ cliënten ervan vinden als beide instrumenten binnen de Participatiewet naast elkaar bestaan?
Werkgevers zien het liefste één instrument en één uitvoeringsorganisatie. Ze signaleren dat er twee instrumenten zijn die hetzelfde doel dienen, maar die qua opzet en uitvoering van elkaar verschillen en die worden uitgevoerd door twee verschillende uitvoeringsorganisaties. Een aantal geïnterviewde werkgevers geeft aan
dit complex te vinden. Uitvoeringsorganisaties herkennen ook uit hun eigen praktijk
dat werkgevers deze situatie complex vinden. Dit geldt het meeste voor die werkgevers die al lange tijd werkten met loondispensatie en voor wie de invoering van
loonkostensubsidie om die reden verwarrend en erg wennen was. Voor werkgevers
die maar met één instrument te maken hebben geldt dit veel minder. De complexiteit voor werkgevers zit niet alleen in twee instrumenten, maar ook in twee uitvoeringsorganisaties. Werkgevers vragen om eenvoud. De eenvoud is er niet altijd omdat gemeenten beleid rondom loonkostensubsidie en flankerend beleid op eigen
wijze in richten. Zo kunnen er verschillen tussen gemeenten zijn in loonwaardemethodiek, de duur van de proefplaatsing, de mate waarin forfaitaire loonkostensubsidie wordt verstrekt en bijvoorbeeld het recht op een jobcoach.
11. Hoeveel mensen zijn met loondispensatie aan regulier werk geholpen? Onderscheid naar wel/niet begeleid werken, omvang van de dienstbetrekking,
publiek/privaat, tijdelijk(duur)/vast.
UWV zette het instrument loondispensatie voor 6.177 mensen in op 1 januari 2016,
het gaat om de Wajong2010. Bijna 60% van deze mensen kreeg naast loondispensatie begeleiding van een jobcoach. Drie op de tien mensen met loondispensatie
werkt 36 uur per week of meer. 8% werkt minder dan 2 dagen per week. Bijna iedereen (97%) werkt in de private sector. Een kwart van de mensen die met loondispensatie werkt, heeft een vast dienstverband.
12. Hoeveel mensen zijn met loonkostensubsidie aan regulier/nieuw beschut
werk geholpen? Onderscheid naar omvang van de dienstbetrekking, publiek/privaat, tijdelijk(duur)/vast.
Op 1 januari 2016 werd door de gemeenten voor 1.883 mensen het instrument
loonkostensubsidie ingezet. Het grootste deel kreeg enige vorm van begeleiding
(zie ook vraag 5.) Vier op de tien mensen met loonkostensubsidie werkt 36 uur of
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meer per week. Slechts 3% werkt minder dan 2 dagen per week. Bijna iedereen
(95%) werkt in de private sector. Een op de vijf mensen die met loonkostensubsidie
werkt, heeft een vast dienstverband.
13. Wat was bij aanvang van plaatsing de productiviteit/loonwaarde10 van de
onderscheiden mensen genoemd in de deelvragen 11 en 12?
De gemiddelde loonwaarde is alleen beschikbaar voor de mensen die aan het werk
zijn met loonkostensubsidie. Van 55% van de mensen die op 1 januari 2016 een
baan met loonkostensubsidie hebben weten we de gemiddelde vastgestelde loonwaarde bij aanvang van de baan. Voor deze groep is de gemiddelde vastgestelde
loonwaarde 56%. De loonwaarde verschilt nauwelijks voor de mensen met een tijdelijk of vast dienstverband, voltijd of deeltijd contract of de mensen die in de publieke dan wel private sector werkzaam zijn.
14. In welke mate hebben de onderscheiden mensen genoemd in de deelvragen 2 en 4 hun productiviteit/loonwaarde11 ontwikkeld?
Van de 524 mensen met loonkostensubsidie die een eerste loonwaarderegistratie
hadden in 2015, neemt voor bijna de helft de loonwaarde over 2 jaar toe met circa
10 procentpunt; voor drie op de tien neemt de loonwaarde over 2 jaar af met circa
10 procentpunt; bij de rest blijft de loonwaarde over twee jaar gelijk.
15. Zijn er instrumenten naast loonkostensubsidie respectievelijk loondispensatie voor de mensen genoemd in de deelvragen 2 en 4 ingezet, zoals jobcoach/begeleiding?
Zie vraag 5, 11 en 12.
Effectladder niveau 4: Deelvragen om te komen tot het niveau bewezen effectief
16. A. Wat zijn de persoonskenmerken van de Wajongers waarvoor gebruik kan
worden gemaakt van loondispensatie en de mensen die onder de Participatiewet vallen en waarvoor gebruik kan worden gemaakt van loonkostensubsidie?
Op 1 januari 2016 zijn er 60.644 Wajong2010-gerechtigden met arbeidsvermogen
die in aanmerking komen voor loondispensatie. Bijna drie kwart van deze mensen
is jonger dan 25 jaar. Iets meer dan de helft van de doelgroep is man. De
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Dit onder voorwaarde dat de bestanden van gemeenten en UWV de loonwaarde bevatten.
Idem.
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arbeidsmarktregio’s Rijnmond en Groningen huisvesten de meeste potentiële loondispensatie ontvangers. Een derde van de doelgroep heeft een mbo-opleiding als
hoogste afgeronde opleiding, gevolgd door het basisonderwijs (29%).
Op 1 januari 2016 zijn er 497.007 mensen die onder de Participatiewet vallen.12
Voor deze groep valt op basis van de beschikbare data geen verder onderscheid te
maken naar arbeidsvermogen. Het overgrote deel van de doelgroep Participatiewet
ontvangt een bijstandsuitkering (ruim 95%), een derde ontvangt een re-integratievoorziening in het kader van de Participatiewet en minder dan een procent heeft
een advies beschut werk. Bijna de helft van de mensen is op 1 januari 2016 tussen
de 45 jaar en de AOW-leeftijd, 6% is jonger dan 25 jaar. Iets meer dan de helft van
de doelgroep is vrouw. Groot Amsterdam en Rijnmond zijn de twee arbeidsmarktregio’s waar de meeste mensen wonen die onder de Participatiewet vallen en die
mogelijk in aanmerking komen voor loonkostensubsidie.
16. B. Welke mensen die onder de Participatiewet vallen kunnen gezien
worden als quasi-Wajongers?
De combinatie van de kenmerken leeftijd bij instroom 18 t/m 22 en een TOG-indicatie op jongere leeftijd en/of het gevolgd hebben van vso is de best mogelijke
proxy om mensen in de Participatiewet te selecteren die redelijk vergelijkbaar zijn
met de mensen die in de oude situatie (voor 1 januari 2015) in de Wajong stroomden. Een belangrijke beperking hierbij is dat we geen informatie hebben over diagnose of aard van de beperking.
17. Wat is de effectiviteit van het instrument loondispensatie voor de Wajongpopulatie van UWV? (zie Paragraaf 7.4 en 7.5)
Van de mensen in het cohort Wajong 2014 vindt 15% binnen anderhalf jaar na instroom in de Wajong een baan met loondispensatie en 13% zonder loondispensatie. Het cohort Wajong 2014 bestaat uit de mensen die in 2014 voor het eerst de
Wajong-werkregeling zijn ingestroomd en die voldoen aan de bovengenoemde
kenmerken onder vraag 16B. Er is een aantoonbaar effect van loondispensatie op
de baanduur. De gemiddelde baanduur van de mensen uit het cohort Wajong 2014
die aan het werk zijn gegaan met loondispensatie is langer dan de gemiddelde
baanduur van de mensen uit het cohort die zonder loondispensatie aan het werk
zijn gegaan. Het verschil is naar schatting 72 dagen. Na een jaar heeft 56% van de
mensen die werkt met loondispensatie nog een baan. In de groep zonder loondispensatie is dit 34%.

12

De NUG’ers blijven hier voor een deel buiten beeld. Alleen als een NUG’er een voorziening krijgt in het kader van de Participatiewet (volgens de Statistiek Re-integratie Gemeenten) wordt de persoon hier meegeteld.
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Rekening houdend met samenstellingseffecten, persoons- en baankenmerken en
conjunctuur hebben de Wajongers met loondispensatie in het cohort Wajong 36%
minder kans op beëindiging van het werk binnen 360 dagen dan Wajongers zonder loondispensatie. Loondispensatie bevordert daarmee aantoonbaar de duurzaamheid van arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen.
18. Wat is de effectiviteit van het instrument loonkostensubsidie voor de gemeentelijke populatie, onderscheiden naar uitkeringsontvangers, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een advies voor nieuw beschut werk?
(zie Paragraaf 7.4 en 7.5)
Binnen het cohort Participatiewet 2015 en eerste helft 2016 vindt 12% binnen anderhalf jaar na instroom een baan met loonkostensubsidie en 33% zonder loonkostensubsidie. Het cohort bestaat uit de mensen die in 2015 en de eerste helft 2016
voor het eerst de Participatiewet zijn ingestroomd en die voldoen aan de bovengenoemde kenmerken onder vraag 16B. Er is een aantoonbaar effect van loonkostensubsidie op de baanduur. De gemiddelde baanduur van de mensen die in het cohort
werken met loonkostensubsidie is gemiddeld 283 dagen. De mensen die met loonkostensubsidie aan het werk gaan werken naar schatting 114 dagen langer dan
mensen in het cohort die zonder loonkostensubsidie aan het werk gaan. Na een
jaar heeft 65% van de mensen met loonkostensubsidie nog steeds werk. In de groep
zonder loonkostensubsidie is dit 25%.
Rekening houdend met samenstellingseffecten, persoons- en baankenmerken en
conjunctuur hebben de quasi-Wajongers met loonkostensubsidie in het cohort
Participatiewet 55% minder kans op beëindiging van het werk binnen 360 dagen
dan quasi-Wajongers zonder loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie bevordert
daarmee aantoonbaar de duurzaamheid van arbeidsparticipatie van de quasi Wajongers in de Participatiewet.
Op basis van de beschikbare databronnen is het niet mogelijk om niet-uitkeringsgerechtigden in beeld te brengen. De groep mensen met een advies voor nieuw
beschut werk is te klein om over te rapporteren.
19. Hoe verschillen de baanvindkans, baanduur en productiviteitstoename/loonwaarde tussen de doelgroep Participatiewet die met een loonkostensubsidie werkt en een vergelijkbare groep uit de Wajong die met
loondispensatie aan de slag is gegaan? Wordt daarbij in vergelijkbare mate
gebruik gemaakt van aanvullende instrumenten? (zie Paragraaf 7.4 en 7.5)
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We kunnen geen uitspraak doen over de baanvindkans van mensen die ofwel van
loondispensatie ofwel van loonkostensubsidie gebruik maken. Iedereen die gebruik
maakt van één van beide instrumenten heeft immers een baan wat de baanvindkans in feite voor beide groepen 100% maakt. We zien wel verschillen tussen beide
groepen in de inzet van beide instrumenten. De kans op een baan met instrument
is hoger voor het cohort Wajong dan voor het cohort Participatiewet, namelijk naar
schatting gemiddeld 37% hoger. Als we voor baan-, persoonskenmerken en conjunctuur corrigeren dan is de kans op een baan met een instrument voor mensen
in cohort Wajong naar schatting gemiddeld 141% hoger dan voor mensen in het
cohort Participatiewet. Uitgaande van een vergelijkbare verdiencapaciteit tussen
beide cohorten betekent dit dat het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet minder vaak wordt ingezet dan het instrument loondispensatie in de Wajong.
We kunnen wel uitspraak doen over het baanbehoud van mensen die ofwel van
loondispensatie ofwel van loonkostensubsidie gebruik maken. Hiervoor hebben we
een duurmodel geschat waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de groepen
mensen met en zonder loondispensatie binnen de Wajong en met en zonder loonkostensubsidie binnen de Participatiewet. Na correctie voor de samenstelling en
effecten van persoonskenmerken, baankenmerken en de conjunctuur hebben
mensen met loonkostensubsidie naar schatting gemiddeld 55% minder kans op beeindiging van het werk ten opzichte van mensen zonder loonkostensubsidie en
mensen met loondispensatie hebben naar schatting gemiddeld 36% minder kans
op beëindiging van het werk ten opzichte van mensen zonder loondispensatie.
Een vergelijk van de loonwaarde kon niet worden gemaakt, omdat gegevens hierover alleen beschikbaar zijn voor de doelgroep Participatiewet die met loonkostensubsidie werkt.
20. Wat is de uitkomst van een kwantitatieve vergelijking van de effectiviteit
van loonkostensubsidie en loondispensatie voor verschillende waarden
(bijvoorbeeld aard/omvang/duur dienstbetrekking)? (zie Paragraaf 7.5)
Beide instrumenten worden vaker ingezet voor mensen die aan het werk gaan in
een winkel en bij contracten van meer dan 16 uur per week. Daarnaast wordt binnen het cohort Participatiewet loonkostensubsidie minder vaak ingezet voor uitzendkrachten dan voor reguliere werknemers. Loonkostensubsidie wordt ook vaker
ingezet bij dienstverbanden van een grotere omvang (meer uren per week).
21. Is er een relatie tussen de effectiviteit (baankans en baanbehoud) van loonkostensubsidie respectievelijk loondispensatie en de naast deze
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instrumenten ingezette andere instrumenten (zoals jobcoach/begeleiding)? Zo ja, welke?
Voor de groep loonkostensubsidie is er geen betrouwbare informatie beschikbaar
over de inzet van begeleiding door een jobcoach (zie ook vraag 5.) Het is daarom
helaas niet mogelijk om de gevraagde vergelijking te maken.
22. In hoeverre is de werking van het instrument afhankelijk van de uitvoeringsinstantie (gemeente vs. UWV)?
Het effect van de uitvoeringsinstantie op de werking van het instrument kunnen we
niet kwantitatief onderzoeken, omdat het altijd samen gaat. Voor de werkgevers is
het voordeel van UWV dat de aanpak landelijk overeenkomt. Bij loonkostensubsidie hebben werkgevers te maken met circa 380 verschillende gemeenten die allemaal een net iets andere aanpak (kunnen) hebben. Dat kan voor werkgevers die
met meer dan één gemeente werken lastig zijn.
23. Welke conclusies kunnen worden getrokken uit het onderzoeksmateriaal
ten aanzien van werking en effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie wanneer deze onderling worden vergeleken?
Het doel van loondispensatie en loonkostensubsidie is hetzelfde: mensen die niet
zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen aan het werk helpen en
houden. Beoogd wordt om de loonkosten voor de werkgever in overeenstemming
te brengen met de arbeidsproductiviteit van de (kandidaat) werknemer. Voor de
werknemer moet het lonen om (meer) te gaan werken.
Bij de vergelijking tussen de instrumenten dient rekening te worden gehouden met
verschillen die toe te schrijven zijn aan de instrumenten zelf en verschillen die samenhangen met de uitvoerder en de specifieke regelcontext. Voor de werking is dit
mogelijk, voor de effectiviteit ligt dit moeilijker. We benoemen hierna de belangrijkste verschillen.

Werking
De Wajongers ontvangen hun salaris o.b.v. de loonwaarde van de werkgever en de
aanvullende uitkering van het UWV. Door deze werkwijze ontvangen de Wajongers
minder salaris dan hun collega’s zonder arbeidsbeperking die hetzelfde werk doen
bij die werkgever. Veel Wajongers voelen zich daarom geen volwaardige werknemer, ondanks dat zij vaak een hoger totaal inkomen hebben dan collega Wajongers.
De mensen die werken met loonkostensubsidie krijgen hetzelfde salaris als hun collega’s zonder arbeidsbeperking die hetzelfde werk doen. De werkgever ontvangt
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subsidie ter compensatie van het verschil in productiviteit tussen de arbeidsbeperkte werknemer en zijn of haar niet-arbeidsbeperkte collega’s in dezelfde functie. Volgens geraadpleegde werkgevers draagt dit bij aan de voldoening en waardering die arbeidsbeperkte werknemers ervaren en aan hun loyaliteit en motivatie.
Bij loondispensatie worden periodiek de inkomsten met de aanvullende uitkering
verrekend. UWV doet dit veelal om de drie maanden, maar het kan ook maandelijks
of eens per half jaar, afhankelijk van de (verwachte) fluctuaties in het loon. Het
komt voor dat een Wajonger een deel van zijn aanvullende uitkering achteraf moet
terugbetalen en daardoor in financiële problemen komt omdat hij of zij daarvoor
niet heeft gereserveerd. Bij loonkostensubsidie speelt dit probleem voor de werknemer in principe niet. De loonkostensubsidie wordt betaald aan de werkgever. De
werkgever kan hierbij wel te maken hebben met verschillen in uitbetalingstermijnen bij verschillende gemeenten, maar dit is geen eigenschap van het instrument.
De administratieve lasten van de regeling liggen bij loondispensatie deels bij de
toch al kwetsbare werknemer, terwijl bij loonkostensubsidie alleen de werkgever
de administratieve lasten draagt. Hierbij dient te worden aangetekend dat een deel
van de werknemers, die met loonkostensubsidie werkt, aanspraak kan maken op
een aanvullende bijstandsuitkering omdat zij in deeltijd werken en hun loon daardoor onder het sociaal minimum ligt. Zij ontvangen, net als de mensen die werken
met loondispensatie, inkomen uit twee bronnen.
Verreweg de meeste Wajongers die werken met loondispensatie bouwen geen
aanvullend pensioen op, omdat het salaris onder de franchisedrempel ligt. Dit is
financieel aantrekkelijk voor werkgevers, maar toch vinden veel werkgevers dit niet
wenselijk omdat ze hun werknemers geen gelijke behandeling kunnen bieden. Bij
loonkostensubsidie betaalt de werkgever pensioen- en sociale verzekeringspremies
over het volle functieloon. De werknemer bouwt een pensioen op en volledige sociale verzekeringsrechten.
De werking van loonkostensubsidie is voor werknemers minder gecompliceerd dan
de werking van loondispensatie, voornamelijk omdat de werknemer in principe een
volwaardig loon verdient inclusief de opbouw van pensioen en sociale rechten en
geen beroep hoeft te doen op een aanvullende uitkering. Werknemers ervaren dat
als rechtvaardiger. En dat maakt dat veel werkgevers ook de voorkeur geven aan
loonkostensubsidie boven loondispensatie. Werkgevers zien geen verschil tussen
beide instrumenten in effectiviteit wat betreft de synchronisatie van de arbeidskosten met arbeidsproductiviteit.
Bewezen effectiviteit
De effectiviteit van het instrument kan niet los van de uitvoerder worden onderzocht, omdat loondispensatie uitsluitend wordt toegepast door UWV en uitsluitend
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bij Wajongers, terwijl loonkostensubsidie uitsluitend wordt toegepast door gemeenten en uitsluitend bij de doelgroepen van de Participatiewet. Een belangrijk
verschil tussen UWV en de gemeenten is de wijze van sturing door het Rijk en de
bijbehorende verantwoording en bekostiging. Gemeenten hebben een direct financieel belang om mensen aan het werk te helpen en houden, tenzij de kosten daarvan de baten overtreffen. UWV heeft die financiële prikkel niet.
De regelcontext verschilt. De Wajong (met de loondispensatie) kent geen inkomens- en vermogenstoets. De Participatiewet (met de loonkostensubsidie) kent die
wel. De bijstandsuitkering is afhankelijk van de huishoudsamenstelling (aanwezigheid kostendeler, alleenstaand of samenwonend), partner- en overig inkomen en
van de aanwezigheid van vermogen (boven een drempel). Uitkeringsgerechtigden
die hierdoor geraakt worden (en van wie de uitkering daardoor onder het wettelijk
sociaal minimum voor samenwonenden ligt), hebben een sterkere financiële prikkel om aan het werk te gaan. Daarnaast is de bijstandsnorm voor jongeren zo laag,
dat aan het werk gaan meer lonend is. NUG’ers ontvangen geen uitkering waarmee
hun arbeidsinkomen kan worden verrekend. Voor hen is de financiële prikkel om te
werken vooral afhankelijk van het partner- en overig inkomen en vermogen.
Afgezien van de vrijlating van eigen inkomsten gaat een samenwonende in de Participatiewet zonder partner- of overig inkomen en vermogen er pas in inkomen op
vooruit bij een fulltime baan. In de Wajong is de uitkering wat dit betreft voor iedereen hetzelfde. In principe is werken voor Wajongers lonend. Maar de berekening van de inkomenseffecten is zo complex dat deze voor Wajongers moeilijk te
begrijpen is. Dit dempt de financiële prikkel voor de werknemer om (meer) te gaan
werken.
De inzet van een instrument valt samen met het hebben van een baan. Een instrument wordt immers alleen ingezet bij mensen die een baan hebben. Daarom is het
in dit onderzoek niet mogelijk het effect van de inzet van een instrument op de
baankans statistisch te onderzoeken13. Wel zien we dat loonkostensubsidie in de
onderzoeksperiode beduidend minder is ingezet dan loondispensatie, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in persoonskenmerken en arbeidsmarktomstandigheden. Dit is hoogstwaarschijnlijk mede het gevolg van de nieuwigheid van
loonkostensubsidie in de Participatiewet. Het gebruik is in 2017 en 2018 behoorlijk
toegenomen. In juni 2018 werd voor 13.870 mensen het instrument loonkostensubsidie (inclusief forfaitaire loonkostensubsidie) ingezet14.
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Dat zou in principe wel kunnen in een onderzoekopzet met waarnemingen uit de periode vóór de invoering van de instrumenten.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83062NED&LA=NL
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Zowel loondispensatie als loonkostensubsidie verhoogt de kans op behoud van
werk. Het effect is voor beide instrumenten significant en is niet toe te rekenen aan
verschillen in persoonskenmerken en arbeidsmarktomstandigheden. Uit de analyse
blijkt dat het effect van het instrument loonkostensubsidie op de duurzaamheid
van arbeidsparticipatie van quasi-Wajongers in de Participatiewet beduidend groter is dan het effect van het instrument loondispensatie op de duurzaamheid van
arbeidsparticipatie in het cohort Wajongers. Rekening houdend met samenstellingseffecten, persoons- en baankenmerken en conjunctuur hebben de quasi-Wajongers met loonkostensubsidie in het cohort Participatiewet 55% minder kans op
beëindiging van het werk binnen 360 dagen dan quasi Wajongers zonder loonkostensubsidie. In het cohort Wajong is verschil in kans op beëindiging van de baan
36% lager voor mensen met loondispensatie ten opzichte van Wajongers die werken zonder loondispensatie. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden.
Belangrijkste reden hiervoor is het verschil in financiële prikkels in de Participatiewet en de Wajong waarvoor niet gecorrigeerd kan worden.
Het kan geen kwaad op deze plaats de lezer erop te wijzen dat deze conclusie is
gebaseerd op de empirie van de loondispensatie in het Wajong-cohort 2014 en van
de loonkostensubsidie in het quasi-Wajong cohort in de Participatiewet 2015 en
2016. Met name de prille ervaring van gemeenten met de nieuwe doelgroep en
met het instrument loonkostensubsidie in de eerste jaren van de Participatiewet
zal sporen hebben nagelaten in het bereik van het instrument loonkostensubsidie
en in het effect op de duurzaamheid van de arbeidsparticipatie. Het bereik van
loonkostensubsidie is intussen aantoonbaar toegenomen. Hoe het effect op duurzaamheid zich in 2017 en 2018 heeft ontwikkeld kan alleen op basis van nader onderzoek worden vastgesteld.
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