
 

 

 

Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking 

aan het werk. Dat is het doel van de Wet 

banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten 

die in januari 2015 in werking is getreden. Het is ook 

de doelstelling van het project Hoorn werkt aan werk.  

Personen met een arbeidsbeperking moeten zo binnen 

twaalf jaar in 125.000 extra banen aan de slag, 

waarvan 25.000 bij de overheid.  

Een sector die onvoldoende banen realiseert, krijgt te 

maken met de quotumregeling, inclusief sancties. De 

wet brengt ook voor gemeenten een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met zich mee, net als nieuwe 

uitdagingen, oplossingen én voordelen.  

 

Wat wordt er van ons verwacht?  

DE WETGEVING IN HET KORT 

Doel 

Doel van de wet is een beter perspectief op een 

reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking 

en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de 

samenleving. De wet betekent ook minder regels voor 

werkgevers en werknemers.  Wie in staat is om te 

werken maar een afstand heeft tot de arbeidsmarkt 

heeft voortaan met één regeling te maken.  

Aantal banen gemeenten 

Voor de sector gemeenten gaat het in totaal om 525 

extra banen van elk 25,5 verloonde uren die vanaf 2014 

jaarlijks tot en met 2023 moeten worden gerealiseerd 

voor personen met een arbeidsbeperking. Die kunnen in 

dienst treden via een reguliere aanstelling of een 

detacheringsconstructie.  

Participatiewet en banenafspraak 

Hoorn werkt aan werk! 

Werkgeven aan mensen met een 

arbeidsbeperking bij de gemeente Hoorn 

  

Voor de arbeidsmarktregio Westfriesland  is afgesproken 

dat over de jaren 2015 en 2016 bij de 

overheidswerkgevers totaal 36 banen/plaatsingen 

worden gerealiseerd. 

Ook gemeenten moeten dus als werkgever actief aan de 

slag met meer arbeidsmarktparticipatie! Voor Hoorn is 

de ambitie bepaald op vier banen per jaar (2,8 fte.) 

 

Diverse doelgroepen 

De doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking is 

divers. Het gaat om mensen met  

 een Wsw-indicatie op de wachtlijst, 

 Wajong met arbeidsvermogen, 

 een Wiw-baan of ID-baan, en 

 mensen die onder de Participatiewet vallen en 

niet het minimumloon kunnen verdienen. 

  

 



 

   

VOORDELEN 

 

Meewerken aan meer arbeidsmarktparticipatie heeft 

voordelen. Zoals de kans om maatschappelijk verantwoord 

te ondernemen, de bedrijfsprocessen te verbeteren, taken te 

laten uitvoeren die nu blijven liggen en nieuwe 

gemotiveerde collega’s aan te nemen. Meer 

arbeidsparticipatie is zo een verrijking van de organisatie, 

zeker op de langere termijn. Investeren in personen met een 

arbeidsbeperking is uiteindelijk investeren in mensen. En 

dat is altijd zinvol. 

 

Motto: van participatiebeleid naar cultuur! 
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TEGEMOETKOMING KOSTEN 

 

Werkgevers die personen met een arbeidsbeperking in 

dienst nemen, kunnen extra risico lopen door lagere 

productiviteit of ziekte. Daarom komt de overheid 

werkgevers tegemoet met korting op premies voor deze 

werknemers en een compensatie van de loonkosten in geval 

van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan de 

overheid de gemeente op andere manieren financieel 

tegemoet komen. Bijvoorbeeld met een tegemoetkoming 

voor aanpassingen op de werkplek, in de loonkosten 

(loonkostensubsidie) of het inzetten van een jobcoach. 

 

 

Aan de slag!  

STAPPENPLAN GEMEENTE HOORN 

De wet gaat uit van wat personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt wél kunnen. En hoe dat zoveel mogelijk is 

in te passen in regulier werk. Dat vraagt van de gemeente 

Hoorn om maatregelen en maatwerk. Een succesvolle 

instroom van personen met een arbeidsbeperking is ook 

aan voorwaarden verbonden, zoals draagvlak bij 

leidinggevende en medewerkers, heldere 

beleidsafspraken en een open vizier. Voordelen zijn er 

ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staan de stappen hoe Hoorn met de wet 

aan de slag gaat.  

 

Ken de doelgroep 

Wie precies onder de banenafspraak valt, wordt via 

beoordelingscriteria vastgesteld door het UWV. Dit 

uitvoeringsinstituut zorgt ook voor een 

doelgroepenregister met daarin alle personen die in 

aanmerking komen voor een participatiebaan. 

Ondertussen is het aan werkgevers om, via WerkSaam 

Westfriesland en het UWV (het werkgevers servicepunt), 

zoveel mogelijk mensen te bemiddelen naar een 

passende baan.  

Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die tijdelijk ziek 

zijn, maar wel arbeidsvermogen hebben. Maar ook 

mensen met psychische problemen, een lichamelijke 

aandoening of een verstandelijke beperking komen in 

aanmerking voor een participatiebaan. Aandoeningen 

als migraine of chronische vermoeidheid kunnen 

eveneens het zicht op regulier werk belemmeren, zodat 

ook deze groep onder de wet valt. Uiteindelijk gaat het 

om mensen die wel kunnen werken, maar om 

uiteenlopende redenen ondersteuning of begeleiding 

nodig hebben bij het instromen naar een reguliere 

baan. 
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Stap 1: Bewustwording en draagvlak 

Als overheidsorganisatie heeft Hoorn een 

voorbeeldfunctie wanneer het gaat om voldoen aan de 

wet. Iedere succesvolle verandering vergt draagvlak. 

Heldere communicatie en informatie over het waarom 

van de wet, de verplichtingen daarvan, de betekenis 

qua benodigde faciliteiten, baten en kosten, en de 

doelgroepen waar het over gaat, draagt bij aan 

bewustwording en draagvlak in de organisatie voor de 

instroom van personen met een arbeidsbeperking.  

Stap 2: Functiecreatie 

Er moeten extra banen komen voor personen met een 

arbeidsbeperking. Dit kan met functiecreatie. Dit is de 

overkoepelende term voor het herinrichten van 

bedrijfsprocessen en het herschikken en samenvoegen 

van taken tot een of meer nieuwe functies die geschikt 

zijn voor iemand uit de doelgroepen.  

Met functiecreatie kun je bijvoorbeeld de eenvoudigere 

taken uit verschillende functies samenvoegen tot een 

nieuwe functie. Bijkomend voordeel daarvan is dat 

hoger opgeleide medewerkers meer tijd krijgen voor 

het werk waarvoor zij zijn opgeleid.  

Met jobcarving wordt de functie nog beter passend 

gemaakt voor een bepaalde persoon uit de doelgroep. 

Stap 3: Voorbereiding aanstelling 

Ook bij het aannemen van een medewerker met een 

arbeidsbeperking geldt: een goede voorbereiding is het 

halve werk. Heldere afspraken met de nieuwe 

medewerker over het takenpakket en de bijbehorende 

verwachtingen zijn daarvan van belang. Net als de 

juiste begeleiding.  

Zorg dat de collega’s voldoende kennis hebben van de 

situatie, beperkingen en mogelijkheden van de nieuwe 

medewerker zodat er ook voor hen passende 

begeleiding gekozen kan worden. 

De meeste werknemers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben een interne begeleider en/of een 

externe begeleider, bijvoorbeeld vanuit WerkSaam 

Westfriesland of het UWV. Externe begeleiders of 

jobcoaches hebben veel ervaring met het begeleiden 

van mensen met een arbeidsbeperking in de 

werksituatie en staan daarnaast leidinggevenden bij 

met advies en ondersteuning. 

 

 

Zo kan de jobcoach vragen over financiële zaken en 

vergoedingen beantwoorden, meedenken over 

eventuele werkplekaanpassingen of samen een 

ontwikkelplan opstellen voor de nieuwe collega. Hij 

of zij fungeert tevens als vraagbaak voor de nieuwe 

collega en eventuele interne begeleiders.  

Een goede voorbereiding betekent ook dat de andere 

medewerkers zicht hebben op het takenpakket en het 

te verwachten outputniveau van hun nieuwe collega, 

maar ook op zijn of haar beperkingen. Zorg voor een 

aangepast introductieprogramma waarin de 

medewerker alvast kennis maakt met de 

ongeschreven regels op de werkvloer.  

Stap 4: Begeleiding en ontwikkeling 

Eenmaal aan het werk verdient de nieuwe collega net 

als de andere medewerkers voldoende aandacht. 

Voor het opbouwen van een duurzame relatie met 

nieuwe collega’s is het belangrijk om regelmatig 

positieve feedback te geven, maar ook om het 

gesprek aan te gaan als iets beter kan. 

Eerlijke communicatie, oprechte betrokkenheid en 

een open blik vergroten de kans op en blijvende 

aanstelling.  

Stem voortgang en functioneren regelmatig af met de 

nieuwe medewerker, maar ook met collega’s, 

begeleiders en jobcoaches.  

Het doel is dat de medewerker blijft. Stel daarom ook 

samen met een begeleider of jobcoach periodiek een 

ontwikkelplan op, zodat de nieuwe collega zich via 

scholing of op de werkplek kan blijven ontwikkelen!  

 

Meer informatie en antwoorden op vragen 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/

