
project Samenwerkingsafspraken  
grote werkgevers/arbeidsmarktregio’s 
vanuit wederzijds vertrouwen naar een inclusieve arbeidsmarkt 

 
 
Met de komst van de Participatiewet hebben de gemeenten samen met UWV de taak gekregen om 
mensen met een arbeidsbeperking (doelgroepregister) te bemiddelen naar werk. Veel en steeds meer 
werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid door werkzoekenden met een beperking/afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. 
 
Diversiteit aan regels 
Echter, bovenregionaal werkende werkgevers lopen meer en meer aan tegen de diversiteit aan regels, richtlijnen 
en uitvoering van gemeenten. De administratieve afhandeling van de banenafspraak is voor werkgevers zeer 
tijdrovend en complex. Dit is een zwaarwegende remmende factor in de realisatie van het aantal plaatsingen.  
 
Project Samenwerkingsafspraken grote werkgevers/arbeidsmarktregio’s 
Daarom is De Normaalste Zaak met een groep van vijfentwintig werkgevers en tien arbeidsmarktregio’s dit project 
gestart. Doel is de uniformering van regels en werkwijze en ook het verbeteren van de samenwerking op basis van 
vertrouwen. 
 
Uitnodiging: samen verkennen, experimenteren en onderzoeken 
Graag nodigen we dan ook alle arbeidsmarktregio’s uit om samen met 
grote, landelijk werkende werkgevers tot meer eenduidige 
samenwerking te komen. Een eerdere verkenning leverde een 
raamwerk van uitgangspunten voor de samenwerking van grote 
werkgevers met gemeenten op. We willen nu met zoveel mogelijk 
werkgevers en zoveel mogelijk arbeidsmarktregio’s onderzoeken, 
welke elementen wel en niet werken. Zo kunnen we de werkafspraken 
gezamenlijk verder ontwikkelen en daardoor zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep van de banenafspraak aan 
regulier werk te helpen.  
 
Schakelpunt landelijke werkgevers (SLW) is betrokken 
Het SLW en De Normaalste zaak zijn betrokken bij elkaars activiteiten. Over het raamwerk van werkafspraken is 
afgestemd met het SLW en men omarmt de gemaakte afspraken en 
het proces om deze verder te ontwikkelen. Het SLW gaat ook zelf het 
effect van de afspraken beproeven met zes werkgevers in hun eigen 
pilot. Wij zullen de komende tijd de praktische samenwerking met het 
SLW verder uitwerken, naast de wederzijdse betrokkenheid bij 
elkaars activiteiten. 
 
Goede samenwerkingsrelatie 
Zowel werkgevers als publieke partijen vinden  een goede relatie essentieel om succesvol samen te kunnen 
werken. Daarbij helpt het om verbinding te maken, te investeren in de relatie, vertrouwen te krijgen in elkaar en 
begrip op te bouwen voor elkaars perspectief, beweegredenen, bedrijfsvoering en mogelijkheden.  
 
Belangstelling? Meer informatie? 
Neemt u dan contact met ons op via AnnemiekeVisscher@denormaalstezaak.nl  

Simone Jansen (Albert Heijn): “We willen met 

collega-werkgevers optrekken, kennis en ervaring 

delen en elkaar stimuleren, samen sta je simpelweg 

sterker. Ook zien we als inclusieve werkgever het 

belang van een goede werkrelatie met de publieke 

partijen. Daarbij zijn wederzijds vertrouwen en 

ruimte voor ieders belangen cruciaal om tot goede 

afspraken en succesvolle plaatsingen te komen.” 

 

 

Ivo Schrijvers (gemeente Almere): “Dit project is 

voor ons een kans om relatief eenvoudig met grote 

werkgevers  nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 

Juist omdat de inhoud van de afspraken (door het 

raamwerk) al op tafel liggen.” 
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