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WAAROM LOONWAARDE 

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen 
mee kan doen staat op dit moment volop in 
de belangstelling. We vinden het belangrijk 
dat iedereen een volwaardige plek in onze 
maatschappij kan vervullen.  
Loonwaarde en de daaraan gekoppelde 
loonkostensubsidie en loondispensatie, zijn 
twee instrumenten die hiervoor worden 
ingezet. Allebei hebben ze als doel de 
drempel te verlagen voor werkgevers om 
iemand met een verminderde loonwaarde in 
dienst te nemen en zo te zorgen voor meer 
inclusiviteit. 

Veel organisaties hebben echter 
onvoldoende capaciteit of kennis in huis om 
loonwaarde metingen uit te voegen. Hierin 
kan PTC Werkstap ondersteunen. 

Uitgangspunten 

• Deadline uitvoering loonwaarde meting 
na aanmelding is twee maanden.  

• Uitgaande van minimaal 3 loonwaarde 
metingen per dag.  

• Prijs is exclusief BTW en exclusief 
reiskosten € 0,52 per km. 

• PTC Werkstap ontzorgt door plannen, 
coördineren, uitvoeren, rapportage en 
advies voor loonwaarde metingen. 

 

  

UITVOEREN VAN UNIFORME 
LOONWAARDE METINGEN 

PTC Werkstap is een landelijk erkende 
partner voor loonwaarde metingen en 
loonwaarde trainingen. 

PTC Werkstap is ISO27001 gecertificeerd 
en erkend door Blik op Werk. De register 
loonwaarde deskundigen van PTC Werkstap 
voeren uniforme loonwaarde metingen uit 
voor klanten.  

De rapportage 

• De rapportage is opgebouwd volgens de 
stappen van de uniforme 
loonwaardebepaling:  
o doel van de loonwaarde meting;  
o gegevens werknemer en werkgever;  
o taak- en urenanalyse;  
o normfunctie;  
o bepaling arbeidsprestatie en 

loonwaarde;  
o advies herbeoordeling loonwaarde. 

• Elke stap is uitgewerkt in grafisch 
duidelijk gescheiden blokken.  

• De vormgeving en lay-out dragen bij aan 
een heldere en goed leesbare 
rapportage.  

  

SAMENVATTING 

Landelijk erkend 
Ja 

Totaal aanbod 
Plannen, coördineren, uitvoeren, 
rapportage en advies 

 
 € 495,- 

Prijs per 
loonwaarde meting 
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UITVOERING VAN LOONWAARDE METINGEN 

De uniforme loonwaarde meting wordt uitgevoerd in de volgende stappen:  

Aanmelding  

De opdrachtgever plaatst een aanvraag voor het uitvoeren van een 
loonwaarde meting via ons digitaal portaal. De aanvraag wordt automatisch 
omgezet in een ticket waarmee het proces van de uitvoer van de loonwaarde 
meting wordt gestart. De deadline wordt hierbij vastgesteld conform gemaakte 
afspraken.  

Het voortraject  

De ticket wordt gekoppeld aan een loonwaarde deskundige van PTC 
Werkstap waarna de loonwaarde meting wordt ingepland met de werkgever. 
Zodra de afspraak is gepland ontvangen zowel medewerker als werkgever 
informatie over de loonwaarde bepaling en een vragenlijst. Bij elke stap wordt 
de status van de ticket aangepast. De opdrachtgever kan de voortgang inzien 
door in te loggen in het portaal.  

De loonwaarde bepaling  

De loonwaarde meting wordt conform de uniforme loonwaarde methodiek 
uitgevoerd aan de hand van een gesprek met werknemer en werkgever en 
een observatie in de praktijk. De loonwaarde deskundige vermeldt tijdens de 
introductie expliciet dat de loonwaarde meting objectief wordt uitgevoerd op 
basis van feitelijke waarnemingen en bronnen.  

De loonwaarde deskundige toetst de uitspraken en aannames van 
medewerker en werkgever door feitelijke observaties tijdens de uitvoering van 
het werk en door het raadplegen van bronnen. Hiermee wordt voorkomen dat 
het proces of het advies wordt beïnvloed door medewerker, werkgever of 
persoonlijke inzichten.  

De rapportage  

Na de uitvoering van de loonwaarde meting worden de gegevens ingevoerd in 
de applicatie Werkstap. Als alle gegevens zijn ingevoerd wordt het 
adviesrapport gegenereerd. Werkstap ondersteunt bij het doorlopen van de 
stappen van de uniforme loonwaarde bepaling, controleert of informatie is 
ingevuld en checkt of gegevens correct zijn ingevoerd.  

De loonwaarde deskundige zal in het advies een toelichting geven waarbij ook 
het ontwikkelperspectief en eventuele interventies worden beschreven.  
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Het rapport wordt op locatie opgesteld. Zowel medewerker als werkgever 
krijgen inzage in het rapport. De zienswijzen van de medewerker en 
werkgever worden separaat vermeld in het rapport.  

Na het goedkeuren van de rapportage krijgt deze de status definitief. De 
opdrachtgever kan het definitieve rapport te allen tijde inzien in Werkstap 
onder de cliëntdocumenten en in het overzicht van loonwaarde bepalingen.  

Werkt je organisatie met Werkstap voor arbeidsontwikkeling? Dan kan de 
consulent op basis van het advies een ontwikkelplan genereren in Werkstap 
op gebied van werknemers- en/of vakvaardigheden. Dit heeft als doel de 
productiviteit en loonwaarde van de medewerker te verhogen én de kans op 
duurzame plaatsing te vergroten. In het ontwikkelplan zijn leermiddelen 
opgenomen waarmee werkgevers worden ondersteund bij de uitvoering van 
praktijkleren. In Werkstap is het mogelijk om (korte) erkende leerlijnen in te 
zetten, met begeleidingssubsidie voor de werkgever vanuit de overheid.  

Afronding  

Nadat de loonwaarde meting is uitgevoerd wordt de ticket afgemeld en wordt 
de opdrachtgever geïnformeerd. De opdrachtgever kan de loonwaarde 
rapportages op een veilige manier inzien in Werkstap.  

Werkt u al met Werkstap? Dan is Werkstap eenvoudig uit te breiden met de 
loonwaarde module. Optioneel kan een koppeling worden gemaakt met de 
financiële applicatie waarmee de gemeente werkt.  

 

Over PTC Werkstap 
PTC Werkstap is het kenniscentrum voor duurzame arbeidsontwikkeling en Inclusieve 
Functiecreatie. 
  
Onze ambitie is een inclusieve arbeidsmarkt met ontwikkel- en doorstroommogelijkheden 
voor iedereen die kan werken en hierbij ondersteuning nodig heeft. Wij werken vanuit het 
principe van methodische arbeidsontwikkeling en Inclusieve Functiecreatie. Hiermee maken 
we arbeidsontwikkeling met passende banen bereikbaar, effectief én op maat voor iedereen 
die hierbij ondersteuning nodig heeft. 
  
Om dit realiseren bieden we bouwstenen en begeleiding aan onderwijs, ontwikkelbedrijven, 
overheid en ondernemers. We verbinden partijen en werken zo samen aan duurzame 
arbeidsontwikkeling met aantoonbare meerwaarde voor werkgevers. Zo maken we 
individuele leerroutes in de praktijk toegankelijk én creëren we de nieuwe norm in Nederland. 


