
De loonwaardebepaling
van UWV

Wilt u weten of u de (toekomstige) werkgever van 
uw burger loonkostensubsidie kunt aanbieden? 
Dan kunt u een loonwaardebepaling aanvragen 
bij UWV.

UWV deelt zijn kennis en ervaring graag met gemeenten. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een loonwaardebepaling. 

Bij de loonwaardebepaling onderzoeken wij de waarde 

van de arbeidsprestatie van een burger met een ziekte 

of handicap. Is die loonwaarde lager dan het wettelijk 

minimumloon? Dan kunt u deze werkgever loonkosten-

subsidie aanbieden. Met deze subsidie neemt de kans toe 

dat de burger de baan krijgt.

Wat onderzoekt UWV?
De arbeidsdeskundige meet de arbeidsprestatie van een 

werknemer met een ziekte of handicap op de werkplek.  

Hij vergelijkt de uitkomst van die meting met de 

arbeidsprestatie van een werknemer zonder ziekte of 

handicap. Hij gebruikt hiervoor de uniforme methode 

loonwaardebepaling. De methode kent 4 stappen: 

1.  De arbeidsdeskundige brengt het functioneren van de 

werknemer in kaart. Hij doet dit door het tempo, de 

kwaliteit van het werk en de netto werktijd van de 

werknemer te bepalen. 

2.  De arbeidsdeskundige stelt de prestatie vast van een 

werknemer zonder ziekte of handicap: de normfunctie.  

Hij doet dit op basis van dezelfde elementen: tempo, 

kwaliteit van het werk en netto werktijd.

3.  De arbeidsdeskundige vergelijkt het functioneren van de 

werknemer met de normfunctie. En stelt de 

arbeidsprestatie en het loonwaardepercentage vast. 

4.  De arbeidsdeskundige geeft advies over mogelijkheden 

om de duurzaamheid van het werk en de arbeidsprestatie 

te verbeteren.  
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Wat ontvangt u na ons onderzoek?
U ontvangt een rapport met de onderzoeksactiviteiten,  

de onderzoeksresultaten en de loonwaardebepaling.  

Het rapport bevat ook een advies over mogelijkheden om  

de duurzaamheid van het werk en de arbeidsprestatie  

te verbeteren.

Voor wie is de loonwaardebepaling bedoeld?
U kunt een loonwaardebepaling voor een burger aanvragen 

als u denkt dat zijn loonwaarde lager ligt dan het wettelijk 

minimumloon. Op basis van het onderzoek door UWV kunt 

u de hoogte van de loonkostensubsidie bepalen. Bovendien 

kan een burger met een verminderde arbeidsprestatie via de 

Praktijkroute instromen in het doelgroepregister.

Hoe kunt u de loonwaardebepaling aanvragen?
U vraagt de dienst voor een burger aan met het formulier 

‘Aanvraag indicatie of advies’ op uwv.nl. Het ingevulde 

formulier en de eventuele bijlagen stuurt u naar de centrale 

postbus van UWV Dienstverlening aan gemeenten.

Wat kost deze dienst?
De loonwaardebepaling is een aanvullende dienst van 

UWV. Aan aanvullende diensten zijn kosten verbonden. 

De tarieven vindt u in het document ‘Werkafspraken 

aanvullende diensten’ op uwv.nl.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over deze en andere diensten van 

UWV kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw 

arbeidsmarktregio.

https://www.uwv.nl/zakelijk/formulieren-documenten/aanvragen-indicatie-of-advies-participatiewet.aspx
https://www.uwv.nl/zakelijk/downloads/document-werkafspraken-aanvullende-diensten.aspx

