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• Aanleiding

• Proces aannemen en plaatsen medewerker 

met een beperking

• Rondje ervaringen

• Verdieping processtappen

• Afronding

• Bronnen

• Tot slot

Inhoud



• Onderzoeksrapporten over 

werkgeversdienstverlening

• In periode 2011-2016

• Divers onderzoek:

– literatuur onderzoek

– evaluatie (beleid) onderzoek

– interviews werkgevers, professionals

– enquête onder 2500 werkgevers

• Doel: uitkomsten benutten voor praktijk

Aanleiding



• Dienstverlening aan werkgever

• Specifiek medewerker met beperking

• Gebaseerd op onderzoek naar praktijk

• Proces werkgever in 4 fasen:

1. Afweging door werkgever

2. Voorbereiding door werkgever

3. Werving & selectie

4. Arbeidsrelatie

Proces aannemen en plaatsen



• Persoonlijke betrokkenheid (en overtuigingen)

• Mogelijkheden en belang bedrijf

• Vergelijking financiële kosten en baten

• Baten -niet alleen in geld- ook:

– Grote(re) loyaliteit

– Voorkomen financiële risico’s

– Sociale eisen aanbesteding

– Hogere productiviteit

• Goodwill, sociaal imago en MVO beleid

• Bereidheid om te experimenteren

Afweging werkgever



• Ga uit van belang werkgever

• Breng wervingsproces in beeld

• Sluit aan bij MVO beleid

• Doe beroep op vertrouwensrelaties in 

netwerken

• Zet ambassadeurs andere bedrijven in

• Expertise en advies over: 

werkgeversinstrumenten, begeleiding enz.

• Gebruik detacheringsconstructie

Do’s afweging werkgever



• Redeneren vanuit Quotumregeling 

• Redeneren vanuit tegengestelde overtuiging 

als werkgever

• Werkgever = geen homo economicus

• Dé werkgever bestaat niet

• Meer factoren spelen rol!

Dont’s afweging werkgever



1. Besluitvorming en creëren draagvlak

2. Interne organisatie

3. Globaal beeld van matching

4. Keuze wervingskanaal

5. Beheers kosten en risico’s

6. Organiseer goede begeleiding

Voorbereiding werkgever



1. informeren over wat het betekent om met 

collega met beperking te werken

2. wees sparringpartner en adviseur 

3. adviseer en ondersteun werkgever bij 

zoeken naar kandidaten

4. informeren over mogelijkheden doelgroep 

en maak kosten inzichtelijk, voorzieningen 

en subsidies

5. informeer over externe begeleidings-

mogelijkheden

Do’s voorbereiding werkgever



1. Denk niet alleen vanuit ‘eigen’ aanbod

2. Schakel tijdig – niet pas na elkaar

3. met SW, UWV, gemeenten, scholen en 

private partijen

4. in zoeken naar passende kandidaten

5. niet enkel hoogopgeleide autist

Dont’s voorbereiding werkgever



• Werven van kandidaten

• Manier van zoeken

– Vraaggericht

– Aanbodgericht

– Geïntegreerd

• Goede match

Werving en selectie (1)



• Vraaggericht zoeken

– Bestaande functie die niet of nauwelijks wordt 

aangepast

– Vooral voor laaggeschoold werk passend bij 

mogelijkheden doelgroep

• Aanbodgericht zoeken

– Op basis van profiel kandidaat wordt gezocht naar 

passende functie of taken

• Geïntegreerd zoeken

– Individuele aanpassing van functies, creëren van leer-

werkplekken, functiedifferentiatie, isoleren van werk-

processen

Werving en selectie (2)



1. Informeer goed naar eisen en wensen

2. Beschikbaarheid geschikte kandidaten op 

korte termijn

3. Maken heldere afspraken wie wat doet

4. Organiseer informatiebijeenkomst of 

rondleiding bedrijf

5. Schakelen met partners

6. Eénduidig aanleveren kandidaten

Do’s werving en selectie (1)



1. Bespreken mogelijkheden en 

onmogelijkheden rondom taken en eisen

2. Realiseren benodigde aanpassingen aan 

functie en werkplek

3. Stimuleer kennismaking met collega’s 

vooraf

4. Informeer leidinggevende en collega’s over 

omgaan met beperking van werknemer

5. Zorg voor of verifieer inzet begeleiding

Do’s werving en selectie (2)



1. Potentiële werknemer moet taken kunnen 

uitvoeren

2. Positieve attitude werkgever = geen 

compensatie voor disfunctioneren

3. Goede match vraagt aandacht en 

inspanning

4. Teveel tijd alvorens kandidaat gevonden!

Dont’s werving en selectie



• Succes korte termijn:

– Ruimte voor aanpassing taken/functie

– Voldoende begeleiding

– Collega’s goed geïnformeerd

• Succes lange termijn:

– Begeleiding niet afhankelijk van 1 persoon

– Leidinggevende gemotiveerd en 

ondersteuning (en beleid op termijn)

– Conjunctuur bedrijf

Arbeidsrelatie



1. ‘Matchingsproces’ gaat na start nog even 

door

2. Informeer werkgever daarover

3. En over ondersteuning daarbij

4. Zolang er ontwikkeling is, blijft bijstellen aan 

de hand

Do’s arbeidsrelatie



1. Plaatsing, vink en klaar

2. Geen pro-actief contact onderhouden met 

werkgever

3. Niet meedenken over ontwikkeling 

medewerker met arbeidshandicap

4. ..

Dont’s arbeidsrelatie



• Dienstverlening aan werkgevers = intensief

• Vraagt (veel) investering in voorbereiding, 

informatievoorziening en facilitering

• Stopt niet met plaatsen!

• Ook nazorg is intensief en essentieel

• Voor succes is netwerk en samenwerking 

met partners en werkgevers van belang.

Afronding



• ‘De vraag van werkgevers naar re-integratiedienstverlening’ -

Ecorys (2011)

• ‘Meer werkplekken bij werkgevers’ - Regioplan (2013)

• ‘Participatiewet bij werkgevers: rapportage fase 1 (peiljaar 

2015)’ - Berenschot (2015)

• ‘Vacatures in Nederland 2015’ - UWV (2015)

• ‘Het werkt niet vanzelf’ - Instituut GAK, Universiteit Tilburg 

(2015)

• ‘Werk aan de… uitvoering’ - Inspectie SZW (oktober 2016)

Bronnen



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



