
Loonkosten verlagen? Het is mogelijk!

Lukken gaat graag 
naar school

Met meer dan dertig jaar ervaring is Lukken Projecten 
een bekende naam in Oss. Het bedrijf legt onder meer 
PVC-, houten- en gietvloeren. Een snelle blik op hun 

opdrachtgevers laat opvallend veel scholen zien. Hoe komt dat 
eigenlijk? Eigenaar Willie Hoefnagel legt uit.

Vanaf 2018 worden de moge-
lijkheden voor het verkrijgen 
van subsidies uitgebreid. Goed 

nieuws, want dat betekent dat onder-
nemers in veel gevallen kunnen korten 
op hun loonkosten. Organisatieadviseur 
Pim Hovens van Konings & Meeuwissen 
legt uit hoe dat precies zit.

“Zodra het nieuwe kalenderjaar aanvangt, ko-
men er nieuwe loonkostenvoordelen”, vertelt 
Pim. “Bijvoorbeeld voor oudere werknemers, 
arbeidsgehandicapte werknemers, herplaatste 
arbeidsgehandicapte werknemers en groepen 
met banenafspraken en scholingsbelemmerden. 
Voor ondernemers is het zinvol om tijdig uit te 
zoeken of ze recht hebben op deze voordelen.”
 

Eisen
Eén van de eisen is een doelgroepverklaring die 

ondernemers of medewerkers moeten aanvra-
gen bij de gemeente of het UWV. Daarnaast zijn 
ondernemers verplicht om het loonkostenvoor-
deel bij de loonaangifte te melden. Pim: “Ver-
der mogen werkgevers bij sollicitaties niet altijd 
vragen stellen over een functionele beperking. 
Die vragen kunnen ze daarom beter stellen in 
de eerste twee maanden na de indiensttreding 
van een medewerker. Na de derde maand mag 
je de verklaring namelijk niet meer aanvragen.”
 
Pim besluit: “Ondernemers die geen loonkos-
tenvoordeel willen mislopen, kunnen samen 
met ons een draaiboek opstellen. Daarmee 
houden ze zicht op alle voordelen en weten ze 
precies wanneer ze welke acties moeten onder-
nemen.”

“Een school is bij uitstek een gebouw van ruim-
tes met verschillende functies,” aldus Willie. “Een 
technieklokaal wordt bijvoorbeeld op een heel 
andere manier gebruikt dan een wiskundelokaal. 
Elke ruimte stelt bijzondere eisen aan zaken als 

veiligheid en onderhoud. Gelukkig is de diversiteit 
van ons vloerenpalet erg groot; voor iedere ruimte 
is er wel een praktische vloer. Daarnaast snappen 
we dat het oog van een scholier ook wat wil. We 
hebben scholen dus veel te bieden.”
 

Veelzijdigheid
“Onlangs hebben we diverse marmoleum vloeren 
gelegd in de nieuwe schoollokalen van Het Hoog-
huis De Singel aan de Euterpehof in Oss”, vervolgt 
Willie. “Een coatingvloer in de technische ruimte 
en de toiletten, een sportvloer in de ontspannings-
ruimte, een troffelvloer in de keuken, Striato vloe-
ren in de reguliere leslokalen… En dan was er ook 
nog een anti-slipcoating voor de autowasplaats. 
Heel wat vloeren dus! Scholen zijn dan ook een 
perfecte plek om onze veelzijdigheid te tonen.”
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