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Beïnvloeden is vooral luisteren! 

Wat is beïnvloeden ?





• Heb je een overzicht van jouw prospects?

• Wat weet je van ze?

• Wie is de bestuurder ( beslisser)?

• Wat is je ingang?

Wat wil je bereiken?



• Wat is de vraag van de werkgever of wat is 

jouw vraag aan de O&O werkgever?

• Waarom moet ik?/ maar wil je?

• Hoe zie je het voor je?

• Wat kost het?/ heb je budget of moet binnen 

de formatie?

Met wie ga je in gesprek?



• Wat is de ambitie van de sector en van de 

individuele organisatie?

• Van wie is de opdracht om de ambitie te 

realiseren?

• Wat is het plan?

• Een P&O-er met de wil is niet voldoende!

• Waar kan ik helpen?

Pel het af!



• Bezuinigingen

• Krimp

• Kerntaken discussie

• Bestuurlijk: andere macht beslist (mee) over 

budgetten en organisatie vraagstukken 

• A&O fondsen helpen, cao afspraken en 

leercirkels

Verschil tussen overheid en markt



• http://www.vso-werkgevers.nl/dossiers-

banenafspraak.html

Informatie

http://www.vso-werkgevers.nl/dossiers-banenafspraak.html


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/




• Gemeenschappelijke regelingen: zijn 

samenwerkingsverbanden, meestal met 

deeltaken van gemeenten (en/of andere 

overheden), die gezamenlijk worden 

uitgevoerd zoals: Veiligheidsregio, 

milieudienst, etc.

Gemeenten en gemeenschappelijk regelingen



• 5250 banen in 2023 en verder

Ondersteuning VNG:

https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaard
en-en-personeelsbeleid/werk-voor-
arbeidsbeperkten

Praktijkvoorbeelden: 
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/arbeidsz
aken-en-personeelsbeleid/werk-voor-
arbeidsbeperkten.aspx

Doel gemeenten en GR

https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/arbeidszaken-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten.aspx


• 290 banen in 2023 en verder

• Liggen als geheel op schema 

• http://hrm.aenowaterschappen.nl/

• https://www.uvw.nl/

• Elke Waterschap heeft een contactpersoon

Waterschap

http://hrm.aenowaterschappen.nl/
https://www.uvw.nl/


• 340 banen in 2013, hebben een 

onderverdeling per provincie

• Liggen als geheel op schema

• http://www.ipo.nl/beleidsvelden/werkgeversza

ken/werkgelegenheid-voor-mensen-met-een-

afstand-tot-de-arbeidsmarkt

Provincie

http://www.ipo.nl/beleidsvelden/werkgeverszaken/werkgelegenheid-voor-mensen-met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt


• 4570 banen in 2023 en verder

• https://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-

organisatie-personeel/inhoud/instroom-en-behoud-

medewerkers-met-een-arbeidsbeperking

• http://www.aofondsrijk.nl/

Rijk en Rijksoverheid

https://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatie-personeel/inhoud/instroom-en-behoud-medewerkers-met-een-arbeidsbeperking
https://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatie-personeel/inhoud/instroom-en-behoud-medewerkers-met-een-arbeidsbeperking
http://www.aofondsrijk.nl/


• Primair onderwijs ( POraad)

• Voortgezet onderwijs (VO raad)

• Middelbaar beroeps Onderwijs (MBO raad)

• HBO (HBO raad)

Deze raden zijn belangen behartigers en 

stippelen beleid uit/ cao onderhandelaars. 

Scholen vallen onder besturen, soms groot, 

soms bestuur van een school. Deze bepalen 

specifiek beleid ( uitvoering)

Onderwijs



Doel Banenafspraak PO

Jaar Extra banen per jaar
Cumulatief percentage extra 

banen
(van formatie 1 januari 2013)

2015 482 0,4%

2016
563 0,9%

2017
563 1,4%

2018 en verder 402
Oplopend met 0,34% per 
jaar tot 3,4% in 2023

Aantal medewerkers Wet banenafspraak binnen het primair onderwijs:



Banenafspraak algemeen: 
https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/arbeidsrecht-
actueel/banenafspraak

Ondersteuning bij het creëren van banen op school: 
Lerend netwerk

Over de scholen: www.scholenopdekaart.nl 

Contactgegevens

Dian van Erp                            Helpdesk

d.vanerp@poraad.nl helpdesk@poraad.nl

Informatie PO-raad

https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/arbeidsrecht-actueel/banenafspraak
https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/arbeidsrecht-actueel/banenafspraak/lerend-netwerk-banenafspraak
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:d.vanerp@poraad.nl
mailto:helpdesk@poraad.nl


Doel Banenafspraak VO



Gemma Hufen: gemmahufen@vo-raad.nl

06-31780465

http://www.vo-raad.nl/themas/cao-

vo/vervolgbijeenkomsten-voor-het-realiseren-

van-de-banenafspraak-

Informatie VO raad

mailto:gemmahufen@vo-raad.nl
http://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo/vervolgbijeenkomsten-voor-het-realiseren-van-de-banenafspraak-


• In 2023 totaal 1290 banen

MBO werkt aan een plan/ strategie

Contact: Evelijn Plantenberg via 

e.plantenberg@mboraad.nl

Doel MBO

mailto:e.plantenberg@mboraad.nl


MBO werkt aan een plan/ strategie

Contact: Evelijn Plantenberg via 

e.plantenberg@mboraad.nl

Informatie MBO

mailto:e.plantenberg@mboraad.nl


• hogescholen  zullen in de periode 2014-2024 

jaarlijks 99 banen creëren voor 

arbeidsgehandicapten.

Doel HBO



• http://www.zestor.nl/thema/inclusieve-

arbeidsorganisatie

• Erna Luijendijk, Projectadviseur

• 070 - 312 26 36

• luijendijk@zestor.nl

Informatie HBO

http://www.zestor.nl/thema/inclusieve-arbeidsorganisatie
mailto:luijendijk@zestor.nl


SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, 

voert projecten en onderzoek uit en subsidieert 

activiteiten op het gebied van de academische 

arbeidsmarkt. Het fonds deelt zijn kennis met de 

Nederlandse universiteiten, onderzoekinstellingen en 

universitair medische centra (UMC's).

Contact: 

praktijknetwerk 'Maak werk van de Participatiewet!‘ 

E-mail: sofokles@caop.nl

Universiteiten en UMC


