Loonwaarde is meer
dan een cijfer

Na de invoering van de Wwnv is de uitkomst van een
loonwaardemeting in belangrijke mate bepalend voor de
hoogte van het inkomen van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Toch ontbreken tot op heden duidelijke
richtlijnen die bepalen waaraan een loonwaardemeting
moet voldoen.
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Laenen, arbeidsdeskundige/bestuurskundige, sinds 2003 betrokken bij de ontwikkeling
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Verbeteringen
De arbeidsprestatie

1 Assessment

• Vragenlijst leidinggevende
• Vragenlijst medewerker
• Validering TNO

2 Controle

• Conceptberekening loonwaardesysteem
• Controle consistentie expert

3. Bedrijfsbezoek

• Analyse functie > vereisten
• Toets assessment aan praktijk

4. Invoeren data

• Assessment
• Vereisten functie

5. Loonwaarde

• Subsidiepercentage naar productiviteit,
begeleiding en inzetbaarheid
• Goedkeuring expert
• Match kernvereisten <> kerncompetenties
medewerker
• Advies verbetering loonwaarde

wordt bepaald door de
productiviteit, begeleidingsbehoefte en inzetbaarheid van
een medewerker in vergelijking
tot regulier werkende collega’s. Productiviteit is de
output van de medewerker in een bepaalde tijdseenheid. Bijvoorbeeld hoeveel stoelen
iemand in een week in
elkaar zet. Of hoeveel
toiletten iemand op
een dag schoonmaakt. Het werktempo, de efficiëntie en de kwaliteit
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