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Participatiewet in de Praktijk 

150 melkkoeien 

100 stuks jongvee 

draaimelkstal 22 stands 

Fokko werkt 15 uur per week bij ons 

Aandacht zit in aansturing  

Hij werkt hard en zorgvuldig 

Gerrit(64) FJ(1) Henk(39) 

Fokko: onze oplossing 



Iedereen doet mee 

Sociaal akkoord 2013:  

 

125.0000 extra banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking 

100.000 bij bedrijven 

25.000 bij de overheid 



Regionale samenwerking 

• 35 arbeidsmarktregio’s 

• 30 Werkgeversservicepunten 

• Elke regio 1 aanspreekpunt per sector 

 

• Landelijk werkgeversservicepunt 

• Elke sector 1 landelijk adviseur UWV 

 

• Samenwerking in de regio: Appelpluk Betuwe 

• Samenwerking landelijk: DSM, AH, PostNL, PriMark, Shell, 
KPN, NePluVi, LTO Noord, etc. 
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Motieven voor werkgevers om mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst te nemen 
 

 Personeelsbehoefte bij werkgever (korte of langer termijn) 

 MVO-motief 

 Cao-afspraken 

 Imago en prestige 

 Gunstige verhouding tussen de financiële kosten en baten; 

 

 

Straks: Quotumwet? 
Bron: Meer werkplekken bij werkgevers, Regioplan SZW 2012 
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Praktijkvoorbeelden samenwerking 
 

• The Dutch Career Cup (regionaal) 

• KCC UWV Groningen (ook WWB!) 

• DSM (regionaal) 

• Primark (samenwerking SD en UWV) 

• Betuwse Bloem – Appelpluk Tiel e.o. 

• Albert Heijn (landelijk in regio) 
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Succesfactoren bij plaatsing 

 
 Intern draagvlak is vereiste (directie/rvb) 

 Projectmatig werken (m.n. bij grote werkgevers) 

 ‘Andere’ typen dienstverband  

 Matchingsmethodiek (vraaggericht, aanbodgericht, 
geïntegreerde matching en functiedifferentiatie) 

 Extra begeleiding  

 Aanpassen administratieve processen 

 

Bron: Meer werkplekken bij werkgevers, Regioplan SZW 2012 
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Voorwaarden voor matching 

 

 Maatwerk 

 Branchekennis/sectorkennis 

 Netwerk 

 Kennis van de organisatie +kennis van ‘de klant’ 
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Ondersteuning door middel van: 

 

 Loondispensatie (alleen voor Wajongers) 

 Arbeidsplaats-of vervoersvoorzieningen 

 Premiekorting 

 Proefplaatsing 

 Jobcoach 

 No-risk polis 

 Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 
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WerkgeversServicepunt (gemeenten én 
UWV) helpt werkgevers aan de juiste 
kandidaat 

 

 Adviseur WSP + Arbeidsdeskundige WERKbedrijf 
Branchekennis van bedrijf + Inhoudelijke kennis van klant 

 Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (UWV) 

 SBCM 

 Locus Netwerk 

 AWVN 

 



Vragen? 

 

 



Iedereen doet mee! 

 

Contact: 

 

– UWV Werkgeverstelefoon 0900 –9295 

– Dichtstbijzijnde wsp te vinden op 
www.werk.nl. 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: pwet@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– Donderdag 23 oktober in Zwolle 

– Donderdag 20 november in Alphen a/d Rijn 

– Donderdag 11 december (locatie nnb) 

 

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

