
Ondernemingsraden maken 

afspraken over duurzame garantiebanen 

voor arbeidsbeperkten 

Gabbie van der Kroef,                                                         
trainer-adviseur SBI Formaat 



2

• Duurzame garantiebanen. 

• Mensen met beperkingen én kracht!

• De eigen rol van de ondernemingsraad.

• Draagvlak op de werkvloer. 

• Betrokken collega’s.

• Werkconferenties in arbeidsmarkregio’s.

• Uw eigen eyeopeners.

• Vragen?

In deze workshop aandacht voor…
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• Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

• De banenafspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 extra banen 

voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd. 

Alle werkgevers kunnen voor deze extra banen (=extra 

plaatsingen) zorgen.

• In 2015 is de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 

aangenomen. De Banenafspraak kwam tot stand als onderdeel 

van het Sociaal Akkoord (2013) en ondersteunt de 

Participatiewet. 

• Als deze vrijwillige afspraak tussen kabinet en werkgever te 

weinig banen oplevert, wordt de quotumregeling geactiveerd.

• Om het quotum af te wenden dienen private werkgevers in 

2017 in totaal 10.000 extra banen gerealiseerd te hebben.

Duurzame garantiebanen
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• Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin 

alle mensen staan die vallen onder de 

banenafspraak. UWV beheert dit register. 

• Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

controleren of werkgevers de afgesproken banen 

creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

• Wie staan er in het doelgroepregister?                             

Zie de volgende dia’s…

Mensen met een beperking én kracht!
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• Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie wij vaststellen dat zij niet 

100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;

• mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken*;

• mensen met een WSW-indicatie;

• mensen met een WIW-baan;

• mensen met een ID-baan;

• mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering 

hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen; 

• leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het 

praktijkonderwijs (pro), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend 

om opgenomen te worden in het doelgroepregister (maandelijks geactualiseerd);

• schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro) 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 

1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven 

(eenmalig toegevoegd);

• mensen die na 1 juli 2015 een aanvraag voor Wajong 2015 hebben gedaan maar 

om een specifieke reden door UWV zijn afgewezen. 

Banenafspraak voor mensen uit doelgroepregister (1)
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De volgende mensen staan wel in het doelgroepregister, maar 

vallen niet onder de banenafspraak:

• mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen. Op 1 januari 2016 zijn zij in 

het doelgroepregister geplaatst.

• Op dit moment zijn alle mensen met een Wajong-uitkering 

opgenomen in het doelgroepregister. Blijkt na de beoordeling 

dat u geen arbeidsvermogen heeft? Dan beëindigt het UVW uw 

registratie in het doelgroepregister.

• Zie ook 

http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-

arbeidsvermogen/mijn-aanvraag/detail/wat-is-een-indicatie-

banenafspraak/wat-is-het-doelgroepregister

Banenafspraak voor mensen uit doelgroepregister (2)

http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag/detail/wat-is-een-indicatie-banenafspraak/wat-is-het-doelgroepregister
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• Ieder bedrijf of organisatie met 50 of meer 

werknemers is volgens de Wet Ondernemingsraden 

verplicht om een OR in te stellen.

• De OR is gekozen en vertegenwoordigt de 

werknemers’.

• De OR toetst en beïnvloedt het bedrijfsbeleid en 

voorgenomen besluiten.

• De OR stelt signalen van de werkvloer aan de orde.

• De OR kan een initiatiefvoorstel doen.

• De OR voert zelf geen beleid uit – de OR heeft 

medezeggenschap.

De eigen rol van de ondernemingsraad (1)
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• De OR informeert zich eerst zelf over thema 

‘Duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ in 

samenhang met interne personeelsbeleid.

• Aandachtspunt: afspraken over in dienst nemen van 

arbeidsbeperkten in de eigen sector cao. 

• De OR denkt na over rollen van betrokkenen binnen 

het eigen bedrijf of de organisatie.

• De OR bespreekt thema en het draagvlak met de 

bestuurder-directeur.

• De OR en de bestuurder-directeur maken afspraken 

over onderzoek en termijnen.

De eigen rol van de ondernemingsraad (2)
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De OR kan een initiatiefvoorstel opstellen:

• Eerst onderzoek met betrokkenheid van Afdeling P&O of HRM, 

Afdeling Financiën, Afdeling Communicatie, Managementteam 

en betrokkenheid leidinggevenden.

• Afdeling P&O of HRM: onderzoek jobcarving en jobcreation. 

Ondersteuning van UWV, Werkgeversservicepunt en externe 

jobcoaches. Ook: mogelijke extra inzet van collega’s werkvloer.

• Afdeling Financiën: onderzoek kosten en baten.

• Afdeling Communicatie en managementteam: informeren van 

leidinggevenden en andere werknemers.

• Doelen en termijn van onderzoek.

• OR doet een schriftelijk voorstel: bestuurder-directeur neemt 

een besluit en geeft de OR schriftelijk zijn of haar antwoord.

De eigen rol van de ondernemingsraad (3)
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Na onderzoekfase maken bestuurder-directeur afspraken:

• Aanpassing functies en/of nieuwe functies voor 

arbeidsbeperkten binnen eigen bedrijf of organisatie.

• Werving en selectie van nieuwe collega’s.

• Ondersteuning van externe jobcoaches voor nieuwe collega’s.

• Begrote kosten en baten.

• Informatie via leidinggevenden in afdelingen of teams.

• Afspraken over rol en taken van betrokken collega’s – via 

Harrie Helpt (CNV) of Werkmaat (FNV).

• Evaluatiemomenten en informatie delen tussen bestuurder-

directeur en OR. 

De eigen rol van de ondernemingsraad (4)
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Niet alleen afspraken op papier, ook samen draagvlak en 

betrokkenheid organiseren in uw bedrijf of organisatie:

• Afdeling P&O of HRM: onderzoek jobcarving, jobcreation, 

plus werving en selectie, afspraken over jobcoaches en 

ondersteuning van betrokken collega’s.

• Afdeling Financiën: financiële regelingen en kosten.

• Afdeling Communicatie: interne en externe communicatie.

• Managementteam: afspraken met leidinggevenden.

• Afdelingen of teams: onderwerp voor werkoverleg.

• Betrokken collega’s: project Harrie Helpt (CNV) of 

Werkmaat (FNV.)

• Bestuurder-directeur en OR: afspraken volgen en toetsen.

Draagvlak op de werkvloer (1)
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Draagvlak op de werkvloer (2)
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Draagvlak op de werkvloer (3)
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Het profiel van de betrokken collega:

• Hij of zij is positief ingesteld en vindt het leuk om een bijdrage 

te leveren aan het toekomstperspectief van een nieuwe collega.

• Hij of zij wil tijd en energie in begeleiding steken.

• Hij of zij heeft geduld en doorzettingsvermogen.

• Hij of zij kan contacten opbouwen, onderhouden en uitbouwen.

• Hij of zij is alert en gevoelig voor signalen van de nieuwe 

collega en zoekt waar nodig contact bij vragen.

• Vanzelfsprekend gaat hij of zij integer om met informatie.

• Hij of zij heeft inzicht in de grenzen van de eigen taak en rol, 

evenals de verantwoordelijkheden van de leidinggevende en de 

externe jobcoach.

Draagvlak op de werkvloer (4)
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• Uitvoering van banenafspraak 2013 binnen                      

35 arbeidsmarkregio’s door regionale werkbedrijven.

• Werkbedrijf  per regio bestaat uit vertegenwoordigers 

van overheid, werkgevers en vakbonden.

• Werkbedrijf neemt initiatief naar werkgevers en 

werknemers om tot afspraken te komen binnen 

bedrijven, organisaties, ook binnen de overheid.

• Werkbedrijf hanteert streefcijfers per regio en volgt 

ook de uitvoering per regio.

• Werkconferenties voor ondernemingsraadleden 

gericht op draagvlak op de werkvloer.

Regionale werkconferenties
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• Wat was uw eyeopener in deze workshop?

• Wat is nu de eerste stap in uw bedrijf of organisatie?

Uw eigen eyeopeners?
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• Heeft u vragen?

• Meer informatie…

http://www.sbiformaat.nl/nieuws/or-en-arbeidsbeperkten

http://www.opnaarde100000.nl/voorbeelden/

http://www.cnvjongeren.nl/projecten/realisten/

• Gabbie.vander.Kroef@sbiformaat.nl

Vragen?

http://www.sbiformaat.nl/nieuws/or-en-arbeidsbeperkten
http://www.opnaarde100000.nl/voorbeelden/
http://www.cnvjongeren.nl/projecten/realisten/
mailto:Gabbie.vander.Kroef@sbiformaat.nl
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• 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/



