
 

 

INCLUSIEPAMFLET       Juni 2019 
VOORSTELLEN VOOR MEER BANEN VOOR MENSEN MET EEN 
ARBEIDSBEPERKING IN REGIO TWENTE 

In november 2018 en juni 2019 kwamen bij onze praktijktafel in Twente 40 ondernemers en 
vertegenwoordigers van publieke partijen bijeen. We bespraken de problemen die inclusieve werkgevers 
tegenkomen en werkten samen aan oplossingen voor vier belangrijke thema's in de regio Twente.  
Doel: een gezamenlijk plan van aanpak voor de regio, samengevat in dit inclusiepamflet. 

Werkgeversdienstverlening 
 Met name mkb'ers missen capaciteit om zich te verdiepen in de complexe wet- en regelgeving. 
✓ We stellen voor dat gemeente en UWV meer samenwerken en voor uniformiteit zorgen: één 
aanspreekpunt per werkgever, één loonwaarde methodiek en één jobcoach per werkgever. 
 
Doorstroom van kandidaten 
 Als een contract niet verlengd wordt en een werknemer stroomt uit, gaat de kennis die de werkgever over 
hem of haar heeft opgedaan vaak verloren en dat is zonde. 
✓ Er is behoefte aan een 'bijsluiter' waarin de werkgever competenties, maar ook aandachtspunten 
(belastbaarheid) kan noteren voor een volgende werkgever. Talentenportaal denkt graag mee over de 
ontwikkeling en Roessingh Arbeid in definities en criteria voor begeleiding en ondersteuning in de bijsluiter.  
✓ Werkgevers moeten het einde van een dienstverband op tijd melden. Laat ook het WSP ruim voor het 
einde van het contract naar de stand van zaken vragen. Het WSP kan werkgevers attenderen op de bijsluiter, 
zodat er een warme overdracht naar de volgende werkgever kan plaatsvinden. 

Regelingen en harmonisatie 
 Iedere gemeente hanteert de regels op haar eigen manier en de informatievoorziening aan werkgevers is 
niet altijd eenduidig. 
 Veel gemeenten werken met targets, waardoor zij getriggerd worden om vooral aan de kandidaten uit de 
eigen bestanden te denken (‘eigen gemeente first’). Dit bevordert het aantal matches niet. 
✓ De instrumentenkoffer waarin werkgevers worden geïnformeerd over financiële regelingen wordt 
aangevuld met een lijst relevante contactpersonen binnen Gemeente en UWV. Daarnaast wordt er een 
campagne opgezet, zodat deze brochure meer werkgevers bereikt. 
✓ Laat de woonplaats van de kandidaat niet leidend zijn bij het zoeken naar matches, dus werk als gemeente 
en UWV intensief samen. 

Vindbaarheid van en inzicht in kandidaten 
 Gemeenten en UWV zijn meer gericht op het correct en rechtmatig verstrekken van uitkeringen dan met 
het begeleiden naar werk. 
✓ Zorg dat medewerkers van UWV/gemeenten bij werkgevers over de vloer komen, zodat ze beter zicht 
krijgen op wat bedrijven nodig hebben.  
✓ Zorg voor een Twenteportaal waarop werkgevers in contact kunnen komen met kandidaten uit de 14 
gemeenten en hun (competentie)profielen kunnen inzien. Hiervoor is samenwerking vanuit alle gemeenten 
noodzakelijk en werkgevers willen dit portaal graag in samenwerking met hen (door)ontwikkelen. 
 

Een afvaardiging van werkgevers wil dit inclusiepamflet graag presenteren aan de 14 wethouders met de 
juiste portefeuille tijdens hun maandelijkse, gezamenlijke overleg. 

In het kort 

Actiepunten 

https://www.talentenportaalhellendoorn.nl/
https://www.werkpleintwente.nl/nieuws/financiele-regelingen-voor-werkgevers/

