
AAN DE SLAG MET INCLUSIEF WERKGEVEN

Verlaag de drempel

Het ‘Branchemodel inclusief werkgeven’ laat zien welke 
functies en taken in uw branche geschikt zijn voor mensen 
uit de doelgroep, geeft concrete praktijkvoorbeelden en 
een financiële onderbouwing. Hiermee doen directeuren, 
P&O-adviseurs en controllers voldoende kennis op om werk 
te maken van het plaatsen van mensen met een beperking.
Met voorbeelden van collega’s in hun eigen branche, zien uw 
leden wat er mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten 
zijn. Dat verlaagt de drempel voor inclusief werkgeven. Elke 
branche kan gebruikmaken van het model en dit, met hulp 
van AWVN en SBCM, toespitsen op de eigen situatie.

AWVN en SBCM

Werkgeversvereniging AWVN en SBCM (Kenniscentrum en 
A&O-fonds sociale werkgelegenheid) ontwikkelen voor u 

het ‘Branchemodel inclusief werkgeven’. AWVN en SBCM 
geven daarnaast voorlichting over inclusief werkgeven, 
ontwikkelen instrumenten, verzamelen en verspreiden 
 praktijkvoorbeelden, organiseren themabijeenkomsten en 
bieden ondersteuning en advies aan werkgevers.

Verspreiding in de branche

Branches, die met het model aan de slag gaan, krijgen een 
eigen, op maat gesneden ‘Branchemodel inclusief werk-
geven’. De verschillende modellen komen op de websites 
van zowel SBCM als AWVN te staan. Zodra een branche-
model gereed is, wordt dit digitaal en eventueel op papier 
 verspreid. In aanvulling daarop kan het model in regio-
bijeenkomsten of werkconferenties worden toegelicht en 
besproken. We stemmen de eindredactie van het model voor 
uw branche af met uw brancheorganisatie. 

Branchemodel inclusief werkgeven van AWVN, SBCM en Cedris

Steeds meer werkgevers bieden werk aan medewerkers met een arbeidsbeperking. Toch heerst er nog veel 

onbekendheid over de mogelijkheden. Wilt u als brancheorganisatie kansen bieden aan mensen met een 

arbeidsbeperking, maar merkt u dat ‘inclusief werkgeven’ bij een deel van uw leden nog niet leeft? Het 

‘Branchemodel inclusief werkgeven’, dat speciaal op uw branche is afgestemd, kan u helpen. 

 Aan de slag 
met inclusief werkgeven



AAN DE SLAG MET INCLUSIEF WERKGEVEN

Voorbeeld

Hieronder vindt u een (anoniem) voorbeeld van een  financiële onderbouwing.

Meer informatie

De modellen zijn al ontwikkeld voor: primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en sport. U vindt ze op: 
sbcm.nl 
  > Creëren van passend werk 
     > Producten 
        > Inclusief werkgeven

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op 
met:

Henk van der Pas     Henk van de Pol
06 5333 6503    06 5374 9026
henk@pasgovernance.nl  pol@awvn.nl

SBCM - FINANCIEEL MODEL INCLUSIEF WERKGEVEN

Organisatie:
Functie

                €
Baten

B.1 besparing reguliere medew. 9.584
B.2 besparing kosten uitbesteding 0
B.3 indirecte besparingen 0

Totaal baten 9.584

Kosten
K.1 loonkosten/inleenvergoeding -/- subsidie, premie, no risk 6.304
K.2 (extra) kosten 1.554

Totaal kosten 7.858

Jaarresultaat 1.726

De conciërge werkt 28 uur en de loonwaarde is door UWV bepaald op 21%. Indien de conciërge niet tegen
gunstige condities beschikbaar zou zijn  zou de organisatie zonder conciërge werken. De leerkrachten zouden
de betreffende taken er bij moeten doen. Dit zou tot hogere werkdruk leiden en minder tijd beschikbaar voor
de leerlingen. Het betekent dat de inzet van de conciërge de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

De toelichting per rubriek is:
B.1 De conciërge vervult taken die anders door de leraren zouden worden gedaan. Een leraar kost in LA10

58.675,- per jaar incl. werkgeverslasten. De berekende waarde is 28/36 uur  x 21% x  58.675 = 9.584,-
B.2 en B.3 zijn hier niet van toepassing.
K.1 De medewerker is geplaatst met loondispensatie op basis van Wajong. De school betaalt salaris 

naar rato van de door UWV bepaalde loonwaarde van 21%.  De medewerker is geplaatst in
schaal 4. Salarislasten per fte 40.630.  De salariskosten bedragen dan 21% x 40.630 x 28/36 = 6.636,-
Verder is de no-risk-polis van toepassing. Dit betekent dat de kosten van verzuim niet voor rekening 
van de school komen. Bij 5% verzuim is dit voordeel 5% x 6.636 = 332,-.
Per saldo zijn dan de salariskosten 6.636 -/- 332 = 6.304,-.

K.2 Gerekend is begeleiding  door een leerkracht ongeveer 15 minuten per dag (1.254,-) + de kosten 
van een laptop (300,-)

De organisatie
concierge 28 uur
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