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Werkwijze

Wanneer u medewerkers aanneemt heeft u mogelijk recht op  
instroomsubsidies en (loon)kostenbesparingen. Daarbij valt te denken 
aan premiekortingen (per 1-1-2018 het loonkostenvoordeel), maar ook 
gemeenten hebben vaak verschillende subsidiemaatregelen. Het belang 
om inzicht te hebben én te houden in het arbeids- en uitkeringsverleden 
van personeel dat instroomt wordt steeds groter. In de praktijk blijkt dat 
veel organisaties de instroomsubsidies niet of niet volledig benutten  
terwijl men daar wel recht op heeft. 

Met InstroomManagement van OAZ subsidieadvies maakt u niet alleen  
gegarandeerd gebruik van alle mogelijke subsidies en kostenbesparingen 
op het gebied van nieuwe medewerkers, maar informeren wij u ook tij-
dig over nieuwe ontwikkelingen. Wij bieden u ook inzicht in de mogelijke  
financiële risico’s vanuit de nieuwe Participatiewet (met als onderdeel de 
Quotumwet in reactie op het Banenplan). Ook kunnen wij u ondersteunen 
bij de administratie in het kader van de  ‘social return on investment’ ver-
plichtingen die u wellicht vanuit uw  gemeente opgelegd heeft gekregen.

Als specialist op het gebied van instroomsubsidies weten 
wij precies aan welke eisen u moet voldoen om aanspraak 
te maken op de betreffende subsidies. Na inventarisatie van 
uw huidige processen zetten we de benodigde formulieren 
in. Hiernaast komen onze adviseurs ook op locatie om hun 
werkzaamheden voort te zetten. 

De formulieren worden altijd door onze medewerkers  
gecontroleerd en teruggekoppeld inclusief bevindingen 
en advies. Hiermee garanderen we juist gebruik van de  
mogelijke subsidieregelingen en voldoet u altijd aan de 
gestelde eisen.

Altijd controle over instroom van personeel

Tot slot dragen we zorg voor de maximale toepassing van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en  
zorgen wij ervoor dat uw administratie klaar is voor het Loonkostenvoordeel (LKV) dat per 1 januari 2018 
de premiekortingen gaat vervangen. Om een optimaal resultaat te behalen zijn kennis en ervaring met  
administratieve verplichtingen van groot belang. Dankzij onze jarenlange ervaring kunt u rekenen op een 
optimale kwalitatieve toepassing van subsidies en kostenbesparingen, ook in de toekomst! Dit voorkomt  
onaangename verrassingen als boetes of terugbetalingen.

-     Optimale kwalitatieve toepassing
-     Advies op maat
-     Werk wordt uit handen genomen
-     Kennis
-     Financieel voordeel 
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OAZ subsidieadvies is gespecialiseerd in het financieel en administratief optimaliseren van subsidiestromen, 
fiscale regelingen en kostenbesparingen op het gebied van personeel en arbeid. 

De overheid stelt hoge eisen aan het juiste gebruik van subsidies. Dit vergt kennis en een deskundig  
advies. OAZ subsidieadvies heeft de expertise en ervaring in huis om u dit werk uit handen te nemen. Onze  
specialisten houden alle ontwikkelingen met betrekking tot subsidies en andere regelingen nauwlettend 
in de gaten. Daarnaast worden wij intensief betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van subsidies.  
Hierdoor kunnen wij u vroegtijdig adviseren en ondersteunen op basis van de laatste actualiteit. 

Uiteraard houden wij u tijdens het gehele proces van intake, onderzoek, uitvoering en einddeclaratie op de 
hoogte  van onze bevindingen.

Omdat wij veelal op basis van no-cure-no-pay werken, leveren onze werkzaamheden u altijd meer op dan het 
u kost. 

Als werkgever kunt u te maken krijgen met werknemers met een verschillend arbeidsverleden, waaronder  
arbeidsgehandicapten en oudere werknemers. Hiervoor bestaan diverse subsidies en steunmaatregelen. 
Deze subsidies zijn gericht op het herintreden van bepaalde doelgroepen, maar ook op werknemers die al 
reeds (weer) werkzaam zijn. 

Vanaf 1 januari 2018 treed de wet tegemoetkoming loondomein volledig in werking. Dit houdt in dat de  
huidige wetgeving met betrekking tot de premiekortingen komt te vervallen. Om dit administratief goed 
ingericht te hebben is het van belang om het proces rondom de premiekortingen in 2017 op orde te hebben.

Met InstroomManagement van OAZ subsidieadvies blijft u altijd op de hoogte van deze ontwikkelingen 
toegepast op uw eigen organisatie. Wij nemen de werkzaamheden uit handen en zorgen ervoor dat u altijd 
voldoet aan de gestelde eisen, ongeacht de ontwikkelingen. Dit kan in sommige gevallen zelfs met terug-
werkende kracht. Onze werkzaamheden leveren u als werkgever dus daadwerkelijk voordeel op!

Contact
Soesterberg
Amersfoortsestraat 124
3769 AN Soesterberg
088-5600700
0118-421700

Goes
Schermerhornstraat 2

4463 XD Goes
088-5600700

www.oazsubsidie.nl
info@oazsubsidie.nl

Postbus 8
 4460 AA Goes


