
Digitale sessie over Loonkostensubsidie

Vraag 1: In welke applicatie gaan jullie het onderdeel
loonkostensubsidie realiseren?

Antwoord op jouw vragen

Vraag 2: Wat is jullie stappenplan in het realiseren
van deze module?

Vraag 3: Hoeveel gemeenten gaan er aansluiten op
het landelijke proces?

Vraag 4: Waar in de applicatie komt de verwerking van
LKS te staan?

Vraag 5: Adviseer je ons dit te gebruiken en waarom?

Vraag 6: Is er nog meer informatie over deze module?

Antwoord: We realiseren dit in de applicatie CiVision
Samenlevingszaken. Uiteraard kan je er voor kiezen om het proces
van de aanvraag te laten starten vanuit de regieapplicatie.
Eventueel kunnen wij jullie hierbij helpen.

Antwoord: Deze module realiseren wij in co-creatie. Landelijk is er een
preferent proces opgesteld voor gemeenten. Hieraan committeren wij
ons graag. We hebben nu inzichtelijk wat we willen realiseren in de
software. De volgende stap is om de gemeenten waarmee wij spraken
aan te haken. Zij denken mee over de ontwikkeling en realisatie van deze
module. Is jouw gemeente nog niet benaderd? Je kan nog steeds mee
doen! Laat het ons even weten. 

Antwoord: Naar verwachting gaat het 70 tot 80% zijn.

Antwoord: De verwerking van Loonkostensubsidie ontwikkelen we
onder de re-integratiebetalingen. Uiteraard kan jouw gemeente deze
component zelf ergens anders opnemen. Dit kan nadat je het in
gebruikt neemt. Uiteindelijk bepaal je als gemeente zelf hoe je het
gebruikt.

Je sluit aan op het landelijk preferent proces. Dit stelden onder andere de
VNG, Divosa en De Normaalste zaak samen op.
De applicatie maakt berekeningen in combinaties met mutaties Zo zijn
online tools of Excelbestanden niet meer nodig!
Je bent altijd op de hoogte van toekomstige mutaties door middel van
signaallijsten. Nu corrigeer je vaak betalingen achteraf. Dat is hiermee
verleden tijd. De module signaleert namelijk proactief in toekomstige
mutaties of ontbrekende stukken.
In de specificaties van de uitbetalingen van loonkostensubsidies staat de
berekening. Zo sluit je aan op de landelijke standaard voor communicatie
tussen gemeenten en werkgevers. Je maakt het t mogelijk dat de
werkgevers de ontvangen specificaties van de uitbetaling van
loonkostensubsidie kunnen inlezen in hun systemen.

Antwoord: Jazeker! Het levert jullie namelijk op een aantal punten winst op:

Antwoord: Jazeker! We verzamelen op dit moment zo veel mogelijk
informatie voor een factsheet. Zo heb je informatie over de inhoud en
implementatie van deze module bij jouw gemeente. Je kan ook een
demo aanvragen. Als je dit wilt, neem dan even contact met Ingmar Uijl
of jouw accountmanager.  


