
• Banenafspraak; wat houdt het in?

• Wat doet de aanjager/verbinder?

• De praktijk: hoe gaat het?

• Vragen
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Onderwerpen



Banenafspraak ?

Kabinet en werkgevers hebben in 

het sociaal akkoord van 2013 

afgesproken dat meer mensen met 

een arbeidsbeperking gaan werken 

bij een “gewone” werkgever

100.000 banen in bedrijfsleven en 

25.000 bij de overheid



Om wie gaat het (nu)?
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Mensen die onder de 

Participatiewet vallen, 

maar niet 100% van het 

wettelijk minimumloon 

kunnen verdienen

Mensen met een 

WIW/ID-baan

Mensen met een 

WSW-indicatie

Mensen met een 

Wajong indicatie 

D o e l g r o e p r e g i s t e r



Werknemers

Regionaal werkbedrijf (WIZ)

Gemeenten  (27)

SW

onder

wijs

Re-in 

tegra 

tie 

Uit 

zend 

buro

Aanjager/verbinder? 



om dit te voorkomen……



Wat valt op?

• Er ontstaan mooie nieuwe samenwerkingen / 

initiatieven tussen bedrijven en tussen bedrijven en 

overheid

• Ondernemersbereidheid groeit om mee te doen     

• Onvoldoende begrip voor elkaar

• Werkgevers zouden (nog) meer het stuur zelf kunnen 

nemen
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Signaleren en ombuigen

• Pilot 1: 20 beschikbare vacatures voor leer-
werkplekken voor duurzame banen

• Pilot 2: 27 vacatures voor verschillende afdelingen

• Pilot 3: nieuwe afdeling (10 medewerkers) voor 
uitbreiding bedrijfsactiviteiten

– 1 regisseur bij werkgever en 1 bij de overheid  i.p.v. 9

– Mensen selecteren i.p.v. “doelgroep”, zonder “label”

– Banen creëren op basis van taken
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Intentie voor pilots

– Voor bedrijven op een bedrijvenpark de 

regisseursrol invullen om baanafspraken in te 

vullen 
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Werkgevers Werknemers

SW bedrijven

UWVGemeente

Re-integratie

buro’s

Onderwijs

Uitzenburo’s

De weg korter maken
Werkgevers ondersteunen om sneller mee te kunnen bij veranderende 

arbeidsmarktomstandigheden en tegelijkertijd werkgevers en 

werknemers direct met elkaar in contact te laten komen



Jantinus bij Jumbo in Scheemda
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Michel; leren-werken in de catering



Hoe doen anderen het?



Matchen op 
taken  

draagvlak 
Directie

Management 

Draagvlak op 
werkplek

Matchen op 
taken  

Juiste 
begeleiding  
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Een duurzaam bedrijf krijg je 

alleen door een goed sociaal 

beleid


