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De nieuwe context 

• Sociaal Akkoord 2013 
• 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de 

overheid in 2026 
• Afsluiten SW > transformatie SW-bedrijven 
• Regionale Werkbedrijven 



Wet Banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten 

• 25.000 banen bij overheid: verdeling per sector: 

– 2015:  630 banen bij gemeenten >  5250 banen in 2023 

• Uitgangspunt: het aantal ‘verloonde uren’ (bestaand gegeven 
in de polisadministratie) 

• Een volledige baan = 25,5 verloonde uren per week 

• Werkgeversservicepunt adviseert en bemiddelt 

• Ondernemingen moeten in hun sociaal jaarverslag melden 
hoeveel mensen met een arbeidsbeperking bij hen werken 

 



Doelgroep  

• Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder 
de Participatiewet vallen 

• Huidige Wajongers met arbeidsvermogen 

• Mensen met een Wsw-indicatie 

• Mensen met een Wiw- of ID-baan 

• UWV beheert doelgroepregister: www.uwv.nl  

 

• Prioriteit aan Wajongers en wachtlijst -SW 

 

 

http://www.uwv.nl/


Uitvoering 

Nulmeting en monitoring 
• 63.837 mensen uit de doelgroep zijn op 1-1 -2013 werkzaam (ingeleenden 

en niet ingeleenden) 

• UWV koppelt doelgroepregister met polisadministratie 

• Jaarlijkse monitoring  (eerste beoordelingsmoment in 2016)  

Inleenverbanden 
• Inleenverbanden worden meegeteld bij inlenende werkgever 

• Wsw-detacheringen tellen mee en worden opgenomen in de nulmeting  

• Bij banenafspraak: extra (t.o.v nulmeting) Wsw-detacheringen tellen mee 
als vrijgevallen werk (bij gemeente of sw-bedrijf) is herbezet door mensen 
in beschut werk  

 



Eerste ervaringen: pilots 

• Pilots functiecreatie: 3 gemeenten en 2 provincies 

 

• Rol overheidswerkgever: het “goede voorbeeld” 
geven 

• Gemeenten: uitvoerder en werkgever 

• Accent op beleidsregie : uitvoerende taken bij 
derden 

• Creëren in krimpende organisaties  

 



Functiecreatie 

Analyseren 

• Arbeidsanalyse van bestaande werkprocessen 

• Opsporen bestaande elementaire taken of taken die niet 
uitgevoerd worden 

Distilleren 

• Eenvoudige, elementaire taken uit bestaande functies halen 

• Voorkomen van verstoring van werkprocessen 

Combineren 

• Samenvoegen elementaire taken tot een nieuw takenpakket 

• Matching van kandidaten 



Ervaringen 

• Urgentie wordt gevoeld 

• Draagvlak en communicatie cruciaal 

• Lijnverantwoordelijkheid 

• Brede kijk : ook bij beleidsafdelingen 

• Vragen over verdringing en arbeidsvoorwaarden 

• Budget en randvoorwaarden regelen 

• Geef ruimte aan flexibiliteit en creativiteit: functiecreatie, 
jobcarving, nieuwe taken, nieuwe samenwerking 

 



Tips en aandachtspunten 
voor d eprakrijk 

• Formuleer visie op “de inclusieve organsiatie” 

• Richt een duidelijke projectorganisatie in 

• Investeer in draagvlak en communicatie 

• Investeer in kennisontwikkeling met collega-organsiaties: 
leercirkels 

• Kijk breed en zorg voor co-creatie met betrokkenheid van 
medewerkers 

• Regel tijdig de randvoorwaarden: 

– Begeleiding, training, budget, arbeidsvoorwaarden 

• Zoek tijdig contact met WSP / intermediairs 

 



Meer informatie - 1 

• Brochure: “De overheidswerkgever werkt 
inclusief!” van het VSO 

• Aanjager Hans Spigt vsosecretariaat@vng.nl 

• www.samenvoordeklant.nl 

• A&O fonds van uw sector 

 

mailto:vsosecretariaat@vng.nl
http://www.samenvoordeklant.nl/


Meer informatie - 2 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedag 28 mei in Veenendaal 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

