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BANEN SCHEPPEN VOOR ARBEIDSBEPERKTEN

LEREN VAN
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Nieuwe methoden en middelen vinden om arbeidsbeperkten
een volwaardige plaats in bedrijven te geven. Dat is een van
de opdrachten binnen het project ‘Werkgevers gaan inclusief’. Doel is om in twee jaar tijd 7.500 banen te scheppen
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar
het wiel hoeft niet helemaal opnieuw te worden uitgevonden. Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak en Kim
Schumacher van AWVN gingen op onderzoek uit in de VS.
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BROCHURE MET VOORBEELDBEDRIJVEN
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e arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Dat is toch 1-dollarbaantjes, baanonzekerheid en
weinig vrĳe dagen?
‘Ja, dat was ook wel mĳn
beeld, moet ik toegeven’, zegt Kim Schumacher, een van de projectcoördinatoren
van ‘Werkgevers gaan inclusief’, ‘tot ik
me erin ging verdiepen bĳ de voorbereiding op het project.’ Toen ontdekte ze dat
de VS in sommige opzichten juist een aanzienlĳk ‘menselĳker’ arbeidsmarkt hebben gecreëerd dan de meeste Europeanen
weten. Bĳvoorbeeld op het vlak van het
aan werk helpen van arbeidsbeperkten.
Ter voorbereiding op het project ‘Werkgevers gaan inclusief’ reisden Schumacher
(AWVN) en Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak) onlangs naar de overkant

WERKGEVERS GAAN INCLUSIEF
(met gratis advies)
Om banen voor arbeidsbeperkten te
scheppen, heeft AWVN samen met De Normaalste Zaak (www.denormaalstezaak.
nl) het project ‘Werkgevers gaan inclusief’
opgezet. Eind 2015 moet de teller op 7.500
staan. Een van de methodieken die wordt
ingezet is om door het herindelen van functies en bijstelling van organisaties ‘andere’
arbeidsplaatsen te creëren.
Werkgevers kunnen in het kader van ‘Werkgevers gaan inclusief’ gratis analyse en
advies krijgen over de mogelijkheden binnen hun organisatie.

van de oceaan. Om inspiratie op te doen
en vooral: om niet helemaal zelf het wiel
te hoeven uitvinden.
De komende jaren moeten in Nederland
duizenden mensen met ‘een afstand tot de
arbeidsmarkt’ in de marktsector aan werk
worden geholpen. Werkgeversvereniging
AWVN en De Normaalste Zaak, een groot
netwerk van bedrijven die inclusief willen
ondernemen (www.denormaalstezaak.nl),
werken samen aan het behalen van die
doelstelling.
En? Dé oplossing gevonden voor het inpassen
van arbeidsbeperkten in gewone bedrijven?
Schumacher: ‘Ha, dat zou wat zijn, dé
oplossing vinden en die dan in Nederland
toepassen. Maar er zijn in de Verenigde
Staten zeker allerlei ideeën en aanpakken bedacht en uitgeprobeerd die ook in
Nederland kunnen werken. Daarnaast
hebben we gezien dat bepaalde opvattingen die we in Nederland al hadden,
gewoon kloppen.’
Zoals?
‘Het belang van begeleiding bijvoorbeeld.
We waren bij een keten van grote kledingzaken, T.J. Maxx. In het betreffende ﬁliaal
werkten vijf arbeidsbeperkten. Voor die
vijf medewerkers was één jobcoach van
buitenaf aangesteld. Die was vrijwel voltijds bezig bij T.J. Maxx. De bedrijfsleider
was daar zeer over te spreken. Volgens
hem gaf het veel rust op de werkvloer.
Waarmee hij natuurlijk ook bedoelde dat
het hem zorg uit handen nam, dat hij zich
kon richten op de gewone werkprocessen
– gewone tussen aanhalingstekens.’

Personen met ‘een afstand tot
de arbeidsmarkt’ inpassen in de
eigen organisatie. Hoe doet een
werkgever dat? Bijvoorbeeld
door goede voorbeelden na te
volgen.
In de AWVN-brochure ‘Werkgevers gaan inclusief. Jij kan
meer dan je denkt’ vertellen
verschillende werkgevers over
hun werkwijze, hun ervaringen
en de door hen geleerde lessen
bij het aantrekken en inpassen
van arbeidsbeperkten.
Daarnaast geeft de brochure
uitleg over de Participatiewet
en de nieuw in te voeren regels
voor de vergroting van de
arbeidsdeelname van mensen

met een arbeidsbeperking. Ook
staat er informatie in over het
gratis adviestraject dat AWVN
werkgevers aanbiedt.
De brochure is te downloaden
via www.awvn.nl/actueel/publicaties. Onder www.awvn.nl/themas/inclusief-ondernemen is
meer informatie te vinden over
het 7.500-banenproject.

‘Oók heel interessant, maar dan in een
heel andere richting, waren de technologische hulpmiddelen die we zagen bij
Goodwill Stores. Dat is een non-proﬁt
organisatie geﬁnancierd door het bedrijfsleven die zich helemaal richt op arbeidsbeperkten, hen traint, coacht en aan werk
helpt. Daar stond een enorme variatie aan
elektronica, bijvoorbeeld telefoons voor
doven met een groot beeldscherm. Toen ik
dat zag, realiseerde ik me dat we in Nederland echt nog maar aan het begin staan
van het gebruik van technische middelen
om mensen met een lichamelijke handicap bij te staan in een werkomgeving.’
Veel verschillen en overeenkomsten
met Nederland gezien?
‘Opvallend is dat Amerika, met zijn imago
van geringe overheidsbemoeienis, toch
veel ﬁnanciële steun biedt aan mensen
met een beperking. Een grote groep ontvangt een uitkering bijvoorbeeld. Ook
worden technische hulpmiddelen, zoals
doventelefoons, betaald door een overheidsorganisatie. Noch de gebruiker noch
zijn werkgever betalen er ook maar een
cent voor.’
‘Er zijn natuurlijk ook verschillen in
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PARTICIPATIEWET, SOCIAAL AKKOORD,
QUOTUM EN LOONKOSTENSUBSIDIE
de Amerikaanse situatie rond arbeidsgehandicapten en de Nederlandse, zoals
de samenstelling van de doelgroep. In de
VS betreft dat voor een belangrijk deel
veteranen: oud-militairen die moeten
re-integreren in de arbeidsmarkt. Sommigen daarvan zijn gehandicapt geraakt
en moeten met hun handicap leren
omgaan. Er zijn werkgevers die iets terug
willen doen voor diegenen die voor hun
vaderland hebben gestreden; zij nodigen
expliciet veteranen uit om te solliciteren.
De instroom van gehandicapte veteranen
zet vervolgens de deur ook open voor
mensen die een beperking hebben vanwege een andere oorzaak.’
En de meeste inspiratie kwam van…?
‘Twee voorbeelden. Veel indruk maakte
het verhaal van Microsoft tijdens het
jaarcongres van USBLN, de Amerikaanse
evenknie van De Normaalste Zaak, waarin bedrijven samenwerken om de kansen
van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt

MEEDOEN IS WERKGEVERSBELANG

Voor werkgevers is meedoen
aan het project ‘Werkgevers
gaan inclusief’ van het grootste
belang.
Alleen als werkgevers erin
slagen om in twaalf jaar tijd
100.000 banen voor arbeidsbeperkten te scheppen, ontkomt het bedrijfsleven aan de
verplichting dat een bepaald
percentage van de werknemerspopulatie uit die doelgroep
bestaat.
Ieder bedrijf kan zich bij het pro-

ject aanmelden voor deelname
en een gratis analyse. Dit is in
het bijzonder van belang voor
de uiteindelijk telling van de
opbrengst (in aantal banen) van
het project.
Werkgevers met meer dan 250
werknemers kunnen zich aanmelden voor een gratis analyse
en adviestraject.
Aanmelden kan via e-mail:
7500banen@awvn.nl. De projectorganisatie
neemt dan contact met u op.

De onlangs bij de Tweede Kamer ingediende
Participatiewet heeft als doel meer kansen
te creëren voor mensen met een ‘afstand tot
de arbeidsmarkt. ' Op dit moment zijn er meer
dan een half miljoen; 240.000 van hen zijn
Wajong'ers.
De wet is voor een belangrijk deel een uitwerking van het Sociaal akkoord dat kabinet,
vakbonden en werkgevers vorig voorjaar
sloten. Met het Sociaal akkoord hebben
werkgevers in de marktsector zich vastgelegd op het scheppen van 100.000 banen
voor arbeidsbeperkten in twaalf jaar tijd.
AWVN is hiervoor het project ‘Werkgevers
gaan inclusief’ gestart.

te vergroten. Microsoft gebruikt een
nieuwe technologie, Kinect, waarmee
een computer reageert op gebaren en
lichaamsbewegingen. Je bestuurt dus
de computer met je lichaam zonder iets
aan te raken. Microsoft gebruikte dat om
gebarentaal om te zetten in geschreven
taal. Zo kon een dove Engelstalige manager rechtstreeks communiceren met een
collega in China.
‘De rode draad in het verhaal van Microsoft is ‘inclusief denken’. Dat betekent:
andere doelgroepen omarmen, óók
arbeidsbeperkten. Inclusief denken helpt
om te redeneren in oplossingen, niet in
problemen en bezwaren. Bij Microsoft
geloven ze dat inclusief denken helpt om
het bedrijf te versterken. Bijvoorbeeld
door innovaties te stimuleren en om
callcenters beter te laten communiceren met de klant. Voor mij was het een
openbaring: dat de inzet van mensen met
een beperking wordt gecombineerd met
vergroting van marktaandeel en innovatiekracht.’
‘Het tweede is een praktisch voorbeeld
van baancreatie. In een winkelcentrum
liet Starbucks kofﬁe rondbrengen voor
het winkelpersoneel. Dat werd gedaan
door een dame in een rolstoel. Twee vliegen in één klap: een arbeidsgehandicapte
aan het werk en een nieuw marktsegment
voor Starbucks – het winkelpersoneel
kan immers zelf veelal de winkel niet uit,
maar wil wel graag kofﬁe.’p

Als eind 2015 blijkt dat het de gezamenlijke
werkgevers in de marktsector niet is gelukt
om voldoende banen te creëren, treedt een
wettelijk quotum in werking. Dat betekent
dat werkgevers dan verplicht zijn om een
bepaald aantal mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Werkgevers die een persoon uit de doelgroep
in dienst nemen, kunnen aanspraak maken
op een loonkostensubsidie. Hiertoe wordt de
‘loonwaarde’ van de werknemer bepaald. Als
die loonwaarde kleiner is dan het wettelijk
minimumloon, krijgt de werkgever een subsidie om toch ten minste het minimumloon te
kunnen betalen.

Kim Schumacher
(AWVN) maakte een
videoverslag van haar
inspiratiereis naar de VS.
Kijk op www.awvn.nl/
themas/inclusief-ondernemen/informatie.

