
 

 

 

 

 

Sociale Verzekeringsregelingen kennen elk hun 

eigen regels, administratieve vereisten en 

aanvraagprocedures, die continu aan 

veranderingen onderhevig zijn. Naast de 

hoeveelheid en dynamiek van deze regelingen 

vraagt ook de diversiteit aan doelgroepen om 

specialistische kennis.  

 

Door routinematig te werken en continu up-to-

date te blijven over de nieuwe ontwikkelingen en 

veranderingen, zorgt u dat u ontvangt waar recht 

op is en loopt u geen onnodige risico’s op boetes 

of naheffingen. 

 

  

 

Benutten 

regelgeving  

 

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te 

bieden, kent Nederland tientallen subsidies, kortingen, stimuleringsregelingen en andere 

compensatieregelingen om de vermeende financiële risico's van werkgevers te beperken. Het 

is voor werkgevers belangrijk om deze regelgeving optimaal te benutten, maar dat is geen 

gemakkelijke taak. 
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1. Diversiteit aan regelingen 

 

De overheid verstrekt tal van kortings- en subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren specifieke 

categorieën werknemers in dienst te nemen én te houden, zoals arbeidsgehandicapten, jonggehandicapten 

en ouderen. Werkgevers krijgen daarnaast steeds meer de opdracht om verzuim, arbeidsongeschiktheid en 

werkloosheid terug te dringen. Dit betekent meer administratieve taken, maar ook mogelijkheden om de 

werkgeverskosten positief te beïnvloeden.  

Voor de meeste organisaties staat uitvoering van de sociale zekerheid niet hoog op de prioriteitenlijst. Om 

optimaal gebruik te maken van alle regelingen op het gebied van sociale zekerheid, is actuele kennis van 

wet- en regelgeving én inzicht in het werknemersbestand noodzakelijk. De wet- en regelgeving op het 

gebied van werkgeverslasten is namelijk complex en continu aan verandering onderhevig.   

1.1  De belangrijkste SV-regelingen 

De diverse sociale verzekeringsregelingen hebben elk eigen voorwaarden en administratieve verplichtingen. 

Deze zijn in vier categorieën in te delen: 

 

Regeling om participatie op de arbeidsmarkt te bevorderen 

De overheid streeft naar optimale arbeidsparticipatie voor iedereen. Sommige groepen hebben echter een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan andere. Voor tientallen doelgroepen bestaan er 

stimuleringsregelingen om deze mensen toch een eerlijke kans te geven op een betaalde baan. Door deze 

subsidies en kortingen voor werkgevers wordt het aannemen van mensen uit deze speciale doelgroepen 

gestimuleerd. 

 

Vangnetregelingen om financiële werkgeversrisico’s te beperken 

Bepaalde groepen werknemers hebben een grotere kans op verzuim dan anderen. Als gevolg van de 

loondoorbetalingsverplichting bij verzuim, zouden werkgevers terughoudend kunnen zijn bij het aanbieden 

van een baan aan deze doelgroep. De overheid heeft zogenaamde vangnetregelingen in het leven geroepen 

om dit te voorkomen. Worden de werknemers uit deze doelgroep ziek, dan wordt de werkgever financieel 

gecompenseerd. 

 

Subsidies om de ontwikkeling en opleiding van werknemers te stimuleren  

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker 

te maken voor werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen gebruikmaken van een tegemoetkoming 

voor loon- of begeleidingskosten van bijvoorbeeld een leerling of student. Daarnaast stelt de overheid geld 

beschikbaar om te zorgen voor extra praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen. 

 

Regelingen om mobiliteit te bevorderen  

Voor mensen die – op een aangepaste manier - kunnen werken is het vinden van een betaalde baan vaak 

moeilijk. De overheid heeft regelingen in het leven geroepen om hen een eerlijke kans te geven op het 

verdienen van hun eigen inkomsten,  eventueel met behulp van ondersteuning door een specifieke 

begeleider. Ook worden werkgevers gecompenseerd bij verminderde productiviteit van een werknemer 

wanneer zij toch het minimumloon moeten vergoeden. 
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1.2 Geen focus 

Het is tijdsintensief om de kennis up-to-date te houden en deze te vertalen naar juiste processen en 

administraties. De SV-materie spreekt niet tot de verbeelding van de gemiddelde HR-medewerker en het 

beheer van de HR-gerelateerde SV-regelingen is vaak een klein onderdeel van het overvolle takenpakket 

van de HR-medewerker. De omvang en het belang van de werkgeverslasten zijn echter behoorlijk groot, 

waardoor aandacht voor het onderwerp wel belangrijk zou moeten zijn. 

1.3 Registratie 

Het is een misverstand om te denken dat alle SV-regelingen automatisch worden toegepast vanuit het 

salarisadministratiesysteem. De meeste fouten worden gemaakt door het niet of verkeerd toepassen van 

wet- en regelgeving. Ook de systemen waarmee organisaties werken, kunnen de kans op fouten vergroten 

doordat er veel handmatige acties zijn vereist. Het is salarisadministrateurs niet altijd duidelijk welke 

regelingen en wijzigingen het systeem zelf doorvoert en welke aanpassingen handmatig gedaan moeten 

worden. Fouten variëren van onterecht betaalde premies (bijvoorbeeld omdat men een private verzekering 

heeft afgesloten) tot een oud percentage dat in de salarisadministratie is blijven staan.  

1.4 Financiële kansen en risico’s 

Wanneer een werkgever zijn administratie voor SV-regelingen en de actuele kennis hiervan niet up-to-date 

heeft, kunnen daar financiële risico’s aan verbonden zijn. De maximale compensatie wordt niet gerealiseerd, 

berekeningen voor het dagloon kunnen foutief zijn, of aanvragen voor subsidies worden te laat 

aangevraagd, waardoor de werkgever inkomsten misloopt. Ook is er het risico van boetes of naheffing 

bijvoorbeeld omdat  een ziek- of herstelmelding te laat wordt verwerkt. 
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2. Uitvoeren regelingen 

 

De continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid verhoogt de uitgaven 

van de werkgever, maar biedt tegelijkertijd wél besparingsmogelijkheden. Door focus op de SV-regelingen 

in het bedrijfsbeleid en het maken van de juiste keuzes, kunnen werkgevers hun uitgaven positief 

beïnvloeden.                                                                                                . 

 

2.1 Inzicht in uw personeelsbestand 

Bijna alle regelingen zijn afhankelijk van de specifieke situatie van een werknemer: 

 Heeft de medewerker in het verleden al eens een WIA-beoordeling gehad? 

 Heeft de medewerker de arbeidsbeperkte status?  

 Ontving de medewerker, vóór indiensttreding bij de nieuwe werkgever, een WW-uitkering? 

 

Bij een zeer beperkte groep mensen zal het zichtbaar zijn dat zij een specifieke status hebben, maar bij 

het merendeel niet. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van de werknemer waardoor veel werkgevers het 

uitvragen van de status een moeilijk onderwerp vinden. Begrijpelijk, maar het bespaart werkgevers erg 

veel geld. Het is dus de moeite waard om iemand zijn/haar status uit te vragen en het goed te registreren 

zodat de werkgever (binnen de wettelijke termijnen en met de juiste onderbouwing) een beroep kan doen 

op de regelingen. 

2.2 Investeren in tijd en kennis 

Het aanvragen van subsidies, voorzieningen en kortingsregelingen kost veel investering in tijd en kennis. In 

iedere organisatie zijn in de praktijk tal van functionarissen op verschillende afdelingen noodzakelijk om 

dit proces van signaleren, aanvragen, administreren, controleren en bewaken goed te laten verlopen. Die 

complexiteit maakt het juist extra belangrijk om de uitvoering goed te regelen. 

2.3 Compliant uitvoering van de regelingen 

Indien de diverse regelingen niet juist worden uitgevoerd, ontstaat het risico op boetes en naheffingen. De 

administratie en dossiers moeten compliant zijn door te voldoen aan alle wettelijke richtlijnen. Naast het 

voorkomen van boetes is compliance ook cruciaal voor ‘de goede naam’ van een organisatie. 

Wat er zoal verkeerd kan gaan:  

 De organisatie heeft te weinig personeelscapaciteit om zich te verdiepen in actuele wet- en regelgeving; 

 De organisatie heeft onvoldoende kennis van wet- en regelgeving; 

 De organisatie heeft geen inzicht in de status van de werknemers; 

 Een regeling wordt wel aangevraagd maar er vindt, om welke reden dan ook, geen controle op de 

uitbetaling plaats; 

 De organisatie archiveert niet het juiste/volledige bewijsmateriaal dat bij een regeling hoort. 
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3. Beleid 

 

Een juiste uitvoering van wet- en regelgeving gaat verder dan alleen het (volledig en juist) benutten van 

subsidies en kortingen. Met de extra opbrengsten kunnen bedrijven het inzetbaarheidsbeleid financieren 

en kunnen HR-medewerkers zich focussen op de HR-strategie. 

3.1 MVO beleid 

MVO-beleid is het toverwoord van deze tijd. Goed zorgen voor People, Planet en Profit. Vele partijen maken 

zich terecht zorgen over zaken als CO2-uitstoot en werken aan de recycling van afval, biologisch tuinieren 

en proberen bij te dragen aan duurzaamheid: Planet. We horen minder vaak over de duizenden mensen die 

niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien omdat werkgevers het risicovol en niet-economisch vinden om 

hen aan te nemen, terwijl dit juist belangrijk is voor het People-gedeelte van het MVO-beleid. 

 

Daarom staan er tegenover de extra risico’s en kosten ook diverse regelingen die de eventuele financiële 

risico’s beperken en/of compenseren. Dit evenwicht is bedoeld om voor iederéén arbeidszekerheid te 

creëren. Een werkgever kan door middel van deze subsidies, voorzieningen en kortingsregelingen invulling 

geven aan het MVO-beleid met betrekking tot mensen. Dat is goed voor de maatschappij als geheel, goed 

voor de organisatie en goed voor alle werknemers die door deze regelingen de mogelijkheid hebben om 

hun eigen inkomen te vergaren. People en Profit ineen.  

3.2 Verander het perspectief op arbeidsparticipatie 

Werkgevers benutten heel veel premies en subsidies rond sociale verzekeringen niet. Een gemiddelde 

organisatie benut 1,3% van de loonsom aan subsidies, kortingen en dergelijke. Uit de Robidus benchmark 

blijkt echter dat voor een gemiddelde organisatie 2,0% mogelijk is.   

 

De opvatting blijft daardoor bestaan dat medewerkers uit specifieke doelgroepen ‘te duur’ zijn of ‘teveel 

risico’ met zich meebrengen.  

 

Langzaam maar zeker ontstaat bij zowel werknemers als werkgevers het besef dat maximale 

arbeidsparticipatie niet alleen de werknemer helpt, maar ook de concurrentiepositie van de werkgever 

positief beïnvloedt. Uiteindelijk zorgt maximale participatie voor een concurrentievoordeel voor de gehele 

economie, omdat door dalende uitkeringslasten de kosten voor de sociale zekerheid blijvend dalen. 
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4. Conclusie 

 

Volledige verantwoordelijkheid voor uitvoering van alle regelingen op het gebied van sociale zekerheid is 

een vereiste om correcte uitvoering te waarborgen, grip te houden op de kosten en boetes of naheffingen 

te voorkomen. Werkgevers moeten goede kennis hebben van zowel de (nieuwste) regelgeving als de 

bijbehorende procedures. Daarbij moet er goed gelet worden op de juiste registratie. De totale kosten en 

risico’s kunnen alleen beperkt worden door actuele kennis van wet- en regelgeving te combineren met 

inzicht in het werknemersbestand. 

 

Drie belangrijke speerpunten bij het optimaal benutten van wet- en regelgeving: 

 

1. Focus op HR-kerntaken: Focus als HR-afdeling op het productief houden van medewerkers, besteed de 

hoofdpijndossiers uit aan partijen die er actuele, gespecialiseerde kennis over hebben.  

U profiteert daarbij van schaalvoordeel en lagere kosten.   

 

2. Benut alle mogelijkheden met betrekking tot SV-regelingen: Zorg voor voldoende kennis, capaciteit en 

juiste processen om geen regeling onbenut te laten.  

 

3. Invulling goed werkgeverschap: Gebruik subsidies, kortingen, vangnet- en stimuleringsregelingen om 

iedereen een eerlijke kans te geven om hun eigen inkomen te verdienen en daarbij uw risico's te 

beperken. 
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