
Ik geef altijd 100%

dat geeft mijn hele zaak energie



De kracht van sociaal 
ondernemen

Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke  
en economische meerwaarde van deze arbeidskrachten.  
Nog veel meer bedrijven en organisaties kunnen de kracht van 
sociaal maatschappelijk ondernemen ervaren. In het Sociaal 
Akkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Om de werkgevers 
en werknemers in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en 
Noordwest-Veluwe hierbij te helpen, is het regionaal werkbedrijf 
FactorWerk opgericht.

Op het omslag:
Medewerker Ryan van Etten en directeur Mark van der Lingen

van ACM Fleetforce, Putten 3



Ontdek de kracht 
van mensen met een afstand 
tot werk

Werkgevers werken niet vanuit liefdadigheid met mensen met  
een afstand tot de arbeidsmarkt, maar omdat ze met de kracht 
van deze medewerkers een win-win situatie hebben gecreëerd. 
Voor henzelf en voor de mensen die ze hebben aangenomen.  
Zij geloven in de kracht van sociaal ondernemerschap. U ook?  
Dan helpen we u graag bij het selecteren van goede kandidaten. 
Gemotiveerde mensen met bijvoorbeeld een WAO-, WIA-, Wajong, 
Ziektewet-, of WW-uitkering en mensen met een SW-dienst-
verband. Een keuze voor deze mensen is kiezen voor duurzame 
werkgelegenheid en voor sociaal maatschappelijk ondernemen 
met vaak een economisch voordeel.
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Medewerker Peter Badjie en directeur Iwan Göbel 
van Burton Car Company, Zutphen

Inzet is mijn kracht

en versterkt mijn bedrijf



FactorWerk helpt u verder
Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het in dienst nemen  
van een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Zo regelen we voorzieningen en deskundige begeleiding. Waarom? 
Omdat we het belangrijk vinden dat u en de medewerker een 
duurzame werkrelatie aangaan.

Welke ondersteuning krijgt u?
U kunt bij ons terecht voor informatie over:

• subsidies, regelingen en financiële compensatie

• arbeids-juridische zaken

• de banenafspraak en het Sociaal Akkoord

• het maken van een werkgeversscan

We geven advies en ondersteuning bij het in dienst nemen van 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De mogelijk-
heden hangen af van de medewerker die u in dienst neemt. Het is 
dus altijd maatwerk. Kijk voor een overzicht van de verschillende 
regelingen en subsidies, en de begeleiding op www.factorwerk.nl 
onder ‘Regelingen’. Daar vindt u alle relevante informatie. Via de 
regiokaart op de website vindt u gemakkelijk uw accountmanager 
in uw gemeente.
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De Participatiewet
De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet 
sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong.  
Het doel van de wet is om meer mensen met een arbeids-
beperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen 
verdienen, te laten instromen op de arbeidsmarkt.  
Het zijn mensen die veel kunnen en zeer gemotiveerd  
zijn. Door ze een kans te geven, onderneemt u maat-
schappelijk verantwoord, en kunt u rekenen op passende 
ondersteuning en begeleiding.
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Medewerker Klaasje Rademaker en teamleider Jan Ligtenberg 
van Auping, Deventer

Wat is FactorWerk?

FactorWerk is een samenwerking tussen verschillende organisaties 
in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe:

•  Gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, 
Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, 
Voorst, Zeewolde en Zutphen

• UWV

•  Sociale werkvoorzieningen: Delta, Felua-groep, Inclusief-groep, 
Proson en Sallcon

•  Belangenorganisaties: VNO-NCW Midden, CNV en FNV

Samen staan we voor u klaar voor al uw vragen die gaan over 
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze dienst-
verlening is gericht op de beste match tussen uw bedrijf en de 
medewerker.

Ik doe waar ik goed in ben

daar wordt ons bedrijf beter van



10

Samen sterk voor de kracht 
van sociaal ondernemen

In het Sociaal Akkoord tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties en de overheid is besloten dat er tot 2025 
125.000 banen worden gerealiseerd voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Voor onze 
regio betekent dit het creëren van 860 extra banen in 2016.

Als FactorWerk willen we dat aantal dit jaar samen met u gaan 
halen. Samen geloven in de kracht van mensen met een afstand 
tot werk. Samen geloven in de kracht van sociaal ondernemen.

Van ondernemer tot 
ondernemer

Veel ondernemers bij u in de buurt hebben de kracht van 
sociaal ondernemen al ontdekt. Wilt u leren van hun ervaringen? 
Kijk dan op www.factorwerk.nl en lees de succesverhalen van  
de ondernemers die u voorgingen.

Wij zijn er voor u
De accountmanagers van FactorWerk in uw gemeente 
wijzen u graag de weg en regelen alles wat u nodig heeft. 
Daarnaast kunt u bij hen terecht voor kosteloos advies  
en werving en selectie.

Neem contact op met FactorWerk via:

• de interactieve regiokaart op www.factorwerk.nl

• e-mail naar contact@factorwerk.nl



www.factorwerk.nl


