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Raamwerk voor werkafspraken tussen werkgevers en 

arbeidsmarktregio’s 

Introductie 

Voor u ligt een raamwerk voor de werkafspraken tussen werkgevers en arbeidsmarktregio’s 

in het plaatsen van werknemers met een arbeidsbeperking. Aanleiding voor dit document 

was de groeiende diversiteit aan regelingen bij gemeenten, wat voor bovenregionale 

werkgevers het plaatsen van kandidaten bemoeilijkt. Vanuit de behoefte van werkgevers aan 

meer eenduidigheid, is De Normaalste Zaak (DNZ) samen met zo’n 10 arbeidsmarktregio’s, 

30 werkgevers en UWV tot een raamwerk gekomen waar de belangrijkste uitgangspunten 

voor hun samenwerking in zijn opgenomen. 

Arbeidsmarktregio’s en werkgevers worden gevraagd om met het raamwerk en 

achterliggend formulier aan de slag te gaan en over en weer aan te geven dat dit het 

uitgangspunt is voor de samenwerking. Praktisch gesproken gaat dit document over: 

• een set samenwerkingsafspraken tussen een groep werkgevers en een zo groot 

mogelijk aantal arbeidsmarktregio’s; in het geval van samenwerkingen met 

uitzendbureaus kunnen zij de rol van werkgevers voor hun rekening nemen; 

• de samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen arbeidsmarktregio’s en 

werkgevers voor het plaatsen van kandidaten uit de doelgroep van de participatiewet; 

• de samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en hebben 

geen juridische status of gedefinieerde looptijd (stoppen kan altijd); 

• het raamwerk bevat basis uitgangspunten voor de samenwerking tussen werkgevers 

en arbeidsmarktregio’s. Werkgevers maken aan de hand van deze uitgangspunten 

concrete afspraken met arbeidsmarktregio’s (gemeentelijke doelgroep) en het 

Landelijk Werkgeversservicepunt (Wajong-doelgroep);  

• werkgevers en arbeidsmarktregio’s die met de afspraken aan de slag gaan monitoren 

gezamenlijk, met support van DNZ, de voortgang. 

In de volgende paragraaf zijn de belangrijkste uitgangspunten voor grote werkgevers in een 

goede samenwerking opgenomen. In aparte bijlages zijn de (stapsgewijze) werkprocessen 

en invullingsvarianten van trajectafspraken met individuele regio’s (gemeentelijke doelgroep) 

opgenomen.  
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Raamwerk samenwerking  

 

1 Eén aanspreekpunt/contactpersoon per werkgever en arbeidsmarktregio (waarin de gemeenten en 
UWV samenwerken) 
- Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. tussen contactpersoon en werkgever is essentieel. 
- Aanspreekpunt moet zelf kunnen handelen en aanspreekbaar zijn op proces en resultaat. 
- Helderheid scheppen over achtervang/vervanging bij verlof/wisselingen. 

2 Afspraken samenwerking 
- Wederzijdse samenwerkingsafspraken maken tussen werkgevers en arbeidsmarktregio’s over de 

snelheid en kwaliteit van het proces en de intenties ten aanzien van duurzaamheid en doorstroom in 
werk. Dit vraagt een proactieve houding van zowel arbeidsmarktregio als werkgever.  

3 Vacatures & sollicitatieprocedure 
- Heldere afspraken maken over procedure voor uitzetten vacatures en sollicitatieprocedure. 

4 Proefplaatsing  
- De intentie van de werkgever is om de persoon na de proefplaatsing bij gebleken geschiktheid een 

arbeidscontract te bieden. 
- Kandidaten krijgen standaard een proefplaatsing van 2 maanden, tenzij geschiktheid op voorhand is 

vast te stellen.   
- Indien noodzakelijk om geschiktheid vast te stellen is verlenging proefplaatsing incidenteel 

mogelijk1.  
- Loonwaarde bepalen tijdens de proefplaatsing. Als de loonwaardebepaling niet binnen de 

afgesproken termijn bepaald wordt, dan krijgt de werkgever 6 maanden forfaitaire vergoeding van 
50% loonkostensubsidie. Doel is dat na proefplaatsing het dienstverband daadwerkelijk direct in kan 
gaan.  

5 Loonwaardebepaling 
- Het betrekken en erkennen van de inbreng van de werkgever bij de loonwaardebepaling. Intentie is 

om er samen uit te komen. 
- Indien er sprake is van loonkostensubsidie (in plaats van suppletie, zoals geldt voor de 

Wajong/UWV) verdient het aanbeveling om de korting op de loonkosten voor de werkgever 
zichtbaar te maken. 

- Een duidelijke uniforme plek creëren waar de formulieren kunnen worden gevonden. 
- Heldere afspraken maken over betalingstermijnen. 

6 Jobcoaching/begeleiding 
- Mogelijkheid voor de werkgever om, indien passend bij individuele behoefte kandidaat en overleg 

met AMR zelf keuzes te maken voor de invulling van de jobcoaching;  

• interne jobcoaching, of  

• één externe partij of  

• een jobcoach vanuit de gemeente2 
- Vergoeding aan werkgever (indien sprake is van interne jobcoaching) volgens bijgaande tabel met 

vergoedingen. 
- Geen urenminimum hanteren voor de inzet van jobcoaching (dus eis minimaal 12 uur loslaten of 

cumulatief maken  2 medewerkers die samen 16 uur werken vragen meer begeleiding dan 1 
medewerker die 12 uur werkt en een arbeidsbeperking heeft).3 

- Mogelijkheid bieden tot het verlengen van de jobcoachregeling na 3 jaar indien medewerker dit 
nodig heeft om duurzaam aan de slag te blijven (sommige beperkingen leiden tot blijvende 
kwetsbaarheid). 

- Afspraken maken over verwijzing door werkgever naar gemeentelijke ondersteuning bij niet arbeid 
gerelateerde problemen die impact hebben op het functioneren van de medewerker. 

- Idem als het gaat om vragen van kandidaten over voor de consequenties van indiensttreding op 
financieel gebied (bv. wegvallen voorzieningen zoals huursubsidie etc.).   

7 Ziekte 
- Procedure overeenkomen voor het melden van ziekte en doorbetaling bij ziekte. 

8 Scholingsbudget (optioneel) 
Afspraken maken met betrekking tot het nemen van een (gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor het 
scholen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om ze gereed te maken voor hun werk. 

 

                                                           
1 Bij UWV geldt (bij noodzakelijke verlenging) een maximale proefplaatsing van 6 maanden 
2 Niet van toepassing voor Wajong-doelgroep  
3 Urenminimum UWV afspraken zijn nader te bepalen 


