
Participatiewet  

“realiseren van garantiebanen voor 

arbeidsbeperkten” 

 
we zijn lekker op weg en nu verder 

 



Wat ga ik vertellen…. 

 

 

• Doelstelling, motivatie en stand van zaken 

• Het vervolg  samenstellen nieuwe projectgroep 

• Wat kunnen we nu al doen?  tips en filmpjes 

• Waar kun je informatie vinden 

 

 

 



 



De Doelen…. 

Doel participatiewet  

• Dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, 

bij voorkeur via een reguliere baan. De wet richt zich vooral op mensen met 

een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk 

minimumloon te verdienen. 

 

Doelstelling UMC Utrecht 

• Creëren en invullen van het afgesproken aantal (zie hieronder) garantiebanen 

met een omvang van 25,5 uur voor mensen met een arbeidsbeperking, in de 

periode 2015-2018 binnen het UMC Utrecht. 

• Banen van kleinere omvang tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde 

uren mee. 

 

Jaarlijks te realiseren garantiebanen 

 

 

 

 

 



Motivatie 
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Realisatie tot nu toe 

• 15 banen gecreëerd per 15 dec 2015  in dienst o.b.v. 

detachering via UW bedrijf. 

– Op 7 maart 2016: 25 banen ingevuld voor banenafspraak 

verdeeld over 38 medewerkers! 

• 6 medewerkers (al) in dienst bij UMCU conform 

doelgroepregister 

• 4 Divisies doelstelling van 2015 gehaald 

 16 divisies/directies goed op weg 

 2 divisies geven het geen prioriteit 

• Aanpak lijkt te werken, maar meer nodig! 



Huidige realisatie en nieuwe doelstellingen 

Divisie/directie Totaal te realiseren eind 
2016  

Realisatie t/m  
  
31-12-‘15 

Nog te realiseren banen  

Laboratoria en Apotheek  5 1,4 3,6 

Facilitair Bedrijf  5 0 5 

Hersenen  4 0 4 

Vitale Functies  4 0,6 3,4 

Heelkundige Specialismen  4 0 4 

Interne Geneeskunde en Dermat.  4 2 2 

Kinderen  4 2 2 

Hart & Longen  4 0 4 

Vrouw & Baby  4 0 4 

Cancer Center 3 0 3 

Beeld  3 0 3 

Biomedische Genetica  2 0 2 

Julius Centrum  2 0 2 

Dir. Informatie Technologie  2 0 2 

Onderwijscentrum  2 0 2 

Dir. Personeel en Organisatie  2 1,1 0,9 

Raad van Bestuur  2 8 0 

Dir. Informatievoorz. en Fin.  2 0 2 

Totaal 58 15,1 42,9 



Het vervolg…. Wat gaat goed 

• Commitment van divisiemanagers voor doelstelling en 

deze doelstelling onderdeel maken van de planning en 

control cyclus  

• Betrokken en gemotiveerde aanjagers binnen divisie 

• Functiecreatie wordt veelal gedaan zonder externe hulp 

• Samenwerking tussen centrale coördinator, aanjagers 

binnen divisie en met externe samenwerkingspartners 

• Kennisdeling (ook met andere werkgevers en binnen de 

NFU)  wij lopen voor! 

 

 



 

Het vervolg….wat gaat minder 

 

 

 

• Wet en regelgeving rondom participatiewet (quotumheffing 

procedures) 

• Onbekendheid met de doelgroep en communicatie daarover 

– persoonlijke verschillen in talenten 

– verschillen van toepassing in regelgeving per doelgroep 

• functiewaarderingssysteem niet passend voor doelgroep 

• inpassing in ons arbeidsvoorwaardelijke systeem. 

 

 

 

 



Het vervolg…..Wat staat ons te doen? 



Het vervolg ….hoe doen we dat? 

Vernieuwde projectgroep met: 

 

 Projectleider: coördinator participatiewet 

 Vertegenwoordiger m.b.t. communicatie: 

 Vertegenwoordiger team arbeidsvoorwaarden 

 2 Vertegenwoordigers P&O adviseurs 

 Vertegenwoordigers van P&O service centrum, 

functioneel beheer(Management info) en front desk? 

 Vertegenwoordiger van Arbo dienst i.v.m. 

werkplekanalyses, jobcarving en loonwaardebepaling 

 Leidinggevende  



Wat hebben we van jullie nodig? 

Medewerkers nieuwe projectgroep 

 graag z.s.m. aanmelden bij Hester 

 Begin april aftrap nieuwe projectgroep 

 

• Alert zijn dat doelstelling 2016 in management 

contracten staat en begroot wordt tot en met 2018! 

• Goede PR bijdrage aan Maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap Doelstelling aantrekkelijke 

werkgever en opleider 

• Meedenken over een droomscenario rondom de 

inclusieve arbeidsmarkt(de cirkel is nog niet rond….er 

stromen bijvoorbeeld ook medewerkers uit via de WIA). 

 



Wat zijn mogelijkheden? 
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Tips om banen te creëren ihkv de banenafspraak 

• Quickscan  via WGSP (voorbeeld facilitair bedrijf 

afdeling voeding) 

– Stel de vraag: waar wordt je blij van en wat wordt nu niet 

gedaan 

• Functiecreatie: bedrijfsprocessen worden efficiënter 

georganiseerd door werkzaamheden opnieuw te verdelen 

•  dus, relatief eenvoudige taken afsplitsen en deze taken 

samenvoegen tot nieuwe duurzame banen.  

• Jobcarven  houdt in dat je aan een baan sleutelt met 

het doel om deze beter aan te laten sluiten op behoeftes 

(indien je een interessant CV ontvangt vanuit de 

doelgroep). 



Vervolg: tips … 

• Door afspraken te maken met leveranciers 

Via inkoop kun je afspraken maken over de inzet van 

mensen met een beperking.  

 Je stuurt dan op sociale inkoop 

 Indien deze mensen naar ons gedetacheerd worden, tellen 

ze mee voor de banenafspraak. 

• JCI biedt mogelijkheden 

 

Een voorbeeld: Het Elkerliekziekenhuis 

https://www.youtube.com/watch?v=iPU1V33bYgw&feature

=youtu.be 
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Waar kun je informatie vinden? 

• Info op Connect is vernieuwd 

• N: P&O\participatiewet 

• Morgen SBS 6  Heel Holland zorgt! 

• 15 maart congres in het kader van “de week van de 

zorg” 5 plekken voor P&Oérs UMC Utrecht. 

 

 

 




