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Samen voor de klant 





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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Praktijkvoorbeelden samenwerking 
 

• The Dutch Career Cup (regionaal) 

• Primark (samenwerking SD en UWV) 

• Albert Heijn (landelijk in regio) 
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Motieven voor werkgevers om mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst te nemen 
 

• Werkgevers willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

• De (naderende) krapte op de arbeidsmarkt tegengaan. 

• Zij zoeken gemotiveerd personeel voor eenvoudige werk. 

• Zij kennen persoonlijk iemand die ze een baan gunnen. 

• Klanten of opdrachtgevers verlangen een social return 

• De werkgever ziet nieuwe business met hulp van de doelgroep. 

 

 

Straks: Quotumwet? 
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Hoe maken werkgevers ruimte 
 

• Werven op bestaande functies 
Aanpassingen in het W&S proces 

• Aanpassen van bestaande functies  
Soms zijn aanpassingen in het takenpakket nodig om functies geschikt te maken.  

• Creëren van functies 
Creëren van specifieke arbeidsplaatsen, bijvoorbeeld door werkdruk te verminderen 
of eenvoudige taken door de doelgroep te laten uitvoeren. 

• Uitbesteden van werk  
Het geheel laten uitvoeren van een werkproces door mensen uit de doelgroep, onder 
eigen aansturing.  

• Door afspraken te maken met leveranciers 
Afspraken met leveranciers dat geschikt en arbeidsintensief werk mede door de 
doelgroep wordt uitgevoerd.  
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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 

• www.samenvoordeklant.nl is er ook in het 
nieuwe jaar! Houd de website in de gaten.  
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