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Samen Inclusief werkt 

• Ambitie Radboudumc  

•    Doelstelling Radboudumc 

•    Hoe? 

•    Ondersteuning 

 

 

 

 



Ambitie Radboudumc 
 Inclusieve werkgever: 

1. Werknemersbestand is een afspiegeling van de samenleving 

2. Werk bieden aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (arbeidsbeperkten) en hen naar vermogen 

betalen 

3. Meerwaarde van diversiteit benutten 

 

Dit alles  uit zich in de wijze waarop het werk wordt organiseert en de 

inrichting van onze organisatie 



Landelijke regelgeving 
Doel participatiewet  

Zoveel mogelijk mensen doen volwaardig mee in de samenleving, 

bij voorkeur via een reguliere baan.  De wet richt zich specifiek 

op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

Doel wet Banenafspraak 

Landelijk creëren van 125.000 extra banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk 

minimumloon te verdienen. 

 



Doelstelling 
 

Doelstelling Radboudumc (regionaal Convenant & landelijke afspraak UMC’s) 

•  Realiseren van 237 Fte / banen vóór 2023 voor mensen met een arbeidsbeperking 

•  Omvang van 1 Fte = 25,5 uur 

   Banen van kleinere omvang tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee 

 

Te realiseren Fte Radboudumc 

 

 
 
 
 

Jaar Totaal fte (1 fte = 25,5 upw) 

2016 27 

2017 57 

2018 87 

2019 117 

2020 147 

2021 177 

2022 207 

2023 237 



Hoe kunnen we dat bereiken? 

Vacatures bewust invullen met arbeidsbeperkten 

 

Denk aan vacatures 

1. ontstaan door een vrijgekomen positie binnen een afdeling  

2. ontstaan door nieuwe werkzaamheden/taken 

3. ontstaan vanuit jobcarving & jobcreatie 



Welke ondersteuning kunnen wij bieden? 

•Arbeidsanalyses op de afdeling 

•Ondersteuning bij: 

     - opstellen profiel om vacatures geschikt te maken  

       voor arbeidsbeperkten 

     - de werving & selectie 

     - realiseren randvoorwaarden zoals begeleiding 

     - aanvraag diverse voorzieningen (denk aan loonwaardemeting,    

       loonsubsidies, jobcoaching etc) 

 



Intranet Radboudumc Participatiewet   

Ervaringen binnen het Radboudumc 

http://portal.umcn.nl/organisatie/projecten/Participatiewet/Pages/Nietmeerverlegen.aspx
http://portal.umcn.nl/organisatie/projecten/Participatiewet/Pages/GewoonTom.aspx
http://portal.umcn.nl/organisatie/projecten/Participatiewet/Pages/Wewildenhemgewoonterug.aspx
http://portal.umcn.nl/organisatie/projecten/participatiewet/Pages/home.aspx


Waar staat de afdeling? 


