
Een inclusieve arbeidsmarkt, zo doet Hoorn 
dat als werkgever 

Hoorn werkt aan werk! 
 



Hoe maken we 
arbeidsorganis

aties 
toegankelijk 
voor mensen  

met een 
arbeidsbeperki

ng? 
 

De kernvraag 



Mensen met een arbeidsbeperking: 
 
1. Mensen met een Wsw-indicatie 

(wachtlijst) 
2. WAJONGeren met arbeidsvermogen  
3. Mensen met een Wiw- of ID-baan 
4. Mensen die onder de Participatiewet 

vallen en  
 niet het minimumloon kunnen 
verdienen 

Doelgroepen 



Doelstelling Sociaal akkoord 



Wat gaat de gemeente Hoorn doen  
als sociaal, maatschappelijk verantwoorde werkgever  
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
aan duurzaam werk te helpen? 
 

Doelstellingen project 
• Garantiebanen creëren: 2,8fte per jaar 
• Vanaf januari 2018 is minimaal 5% 

werknemers gemeente Hoorn iemand met een 
arbeidsbeperking  

• Voorbeeldfunctie voor andere werkgevers 

De projectopdracht 



Management en begeleiding, voorwaarden voor 
succes 
 Wat hebben leidinggevenden en medewerkers 
nodig?  
0-meting 
 Inzicht in aanwezigheid doelgroep 
Functieanalyse 
 Analyse mogelijkheden functiecreatie per bureau, 
fasegewijs 
Business Cases  
 Kosten/baten, financieringsmogelijkheden 
Aanbevelingen op basis van de praktijk (voorjaar 
2016) 

Resultaten project Hoorn werkt aan 
werk 



0-meting Hoorn  

Peildatum % doelgroep in dienst  

1 januari 2013 3,2% 
1 januari 2014 2,6% 
1 januari 2015 2,9% 
1 januari 2016 4% 



• Bijdrage aan goed werkgeverschap 
• Gemotiveerd management 
• Gemotiveerd personeel, ook voor 

eenvoudig werk  
• Voor bestaande functies en ‘nieuw’ 

werk 
• Functiecreatie & jobcarving  
• Leerwerkplek en proefplaatsing 
• Werk uitbesteden/ in-detacheren 
 

 

Kansen en de praktijk 



• Loondispensatie en Loonsubsidie 
tot WML 

• Vergoeding jobcoaching 
• No-riskpolis UWV 
• Cursus Harrie Helpt 

Middelen? 



OnzeSmaakmaker.nl : Nimal van 
Tilburg 

http://onzesmaakmakers.nl/home/show/38


Philegene Martina 



Werkt goed Kan beter 
Betrokken bestuurders en management 
 
Persoonlijke benadering ‘ken jij iemand in de 
doelgroep’? 
 
Mooi voorbeeld ‘de Action’ uitnodigen in 
management-startbijeenkomst 
 
Projectaanpak en samenwerking met 
Werkgevers Servicepunt 
 
Voor functieanalyse met betrokken 
medewerkers om tafel 
 
Goede werkafspraken tussen P&O – 
management en functie-analisten > regie bij 
P&O 
 
Maatwerk oplossingen in aanstellingsvorm 

Opbrengst van de functieanalyse realiseren 
 
Functieanalyse richt zich op de elementaire 
taken; overige kansen blijven buiten beeld 
 
Registratie (intern): lastig door combinatie 
van eigen aanstellingen, inhuur, 
detacheringen  

Tips en Tops, onze 
leerervaringen 



 Er is werk genoeg te creëren bij een 
gemeente …  maar we moeten ook 
bezuinigen 

 Veel relatief eenvoudig werk is/wordt 
gedigitaliseerd of uitbesteed 

 Verdringing van andere doelgroepen 
 
 
 

Welke vragen en/of antwoorden spelen 
bij jullie? 
   

Struikelblokken? 



Wordt ook een SMAAKMAKER! 
Wat doet u voor de inclusieve 
arbeidsmarkt? 
 
     
       

Daar gaan we samen voor! 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

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