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Participatiewet:  

Achtergrondinformatie ‘Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ 

 

Aanleiding 
De raad van bestuur heeft op 7 april 2015 het besluit ‘realiseren van garantiebanen voor arbeidsbeperkten 

(Participatiewet)’ genomen.  

Aanleiding voor dit besluit is de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, de afspraken die in 

het kader hiervan zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord van 2013 en ons beleid rondom maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.  

Participatiewet 

Doel van de Participatiewet is 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.  

Sociaal Akkoord 2013  

Naar aanleiding van de Participatiewet is in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 afgesproken dat 

werkgevers banen gaan inrichten voor arbeidsbeperkten die grotendeels niet in staat zijn het wettelijk 

minimumloon te verdienen. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Van jaar tot jaar wordt bijgehouden 

hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. In 2016 wordt per sector 

beoordeeld of de afgesproken aantallen zijn behaald. Als dit niet het geval is treedt alsnog een wettelijke 

quotumregeling in werking. De quotumregeling legt werkgevers een boete op voor de niet gerealiseerde 

garantiebanen.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap  

Binnen het UMC Utrecht is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een relevant thema. MVO 

gaat onder andere over de juiste balans tussen People, Planet en Profit. Het creëren van een inclusieve 

arbeidsmarkt waar arbeidsbeperkten ook deel van uitmaken is een van de vele terreinen van MVO waar 

het UMC Utrecht zich op wil richten. Als grote werkgever in de regio Utrecht willen we graag onze 

maatschappelijke betrokkenheid tonen door te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal 

Akkoord. 

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 

 Aantal te creëren banen Totaal aantal banen (cumulatief) 

2015 26,9 26,9 

2016 31,3 58,2 

2017 31,4 89,6 

2018 22,4 112 
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Doelgroep 

 Mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en  

- niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen 

- alleen met ondersteuning/een voorziening het minimumloon kunnen verdienen 

 Mensen in de Wajong die kunnen werken 

 Mensen met een Wsw-indicatie 

 

Let op: arbeidsbeperkten die onder de bovenstaande doelgroep vallen en na 1 januari 2013 zijn 

aangenomen tellen mee voor de doelstelling van 2015. 

 

Het UWV gaat vanaf 2015 mensen (op verzoek van de gemeente) keuren. Iedereen die onder de 

doelgroep valt wordt door het UWV opgenomen in het zogenoemde doelgroepenregister van 

arbeidsbeperkten en ontvangt een doelgroepverklaring. Werkgevers kunnen bij het UWV vragen of een 

medewerker tot de doelgroep behoort. In de loop van 2015 kan dit via het werkgeversportaal op uwv.nl 

 
Uitgangspunten om doelstelling te behalen 
 commitment van Raad van Bestuur 

 commitment van divisiemanagement en directeuren 

 iedereen in de organisatie draagt bij aan het behalen van de doelstelling (o.a. in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen) 

 creëren en invullen van garantiebanen voor arbeidsbeperkten wordt een doorlopende activiteit: 

verantwoordelijkheden, benodigde activiteiten en maatregelen daarom zoveel mogelijk inbedden in 

gangbare organisatiestructuur, en -systeem 

 positieve instelling van de direct leidinggevende en op de werkvloer 

 doelgroep vraagt bijzondere aandacht en gerichte maatregelen   

 volwaardige participatie van arbeidsbeperkten 

 

Stappenplan ‘realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten’ 

Stap 1: inventariseren van het aantal arbeidsbeperkten binnen de divisie/directie 

Inventariseer het aantal medewerkers in jouw divisie dat valt onder de hiervoor beschreven doelgroep.  

 

Wanneer voldaan wordt aan de onderstaande criteria, telt de betreffende medewerker mee voor het 

behalen van de gestelde doelstelling voor 2015. 

 medewerker valt onder de bovenstaande doelgroep 

 medewerker is na 1 januari 2013 in dienst gekomen 

 intentie is om de medewerker (duurzaam) in dienst te houden of de betreffende functie nog langer 

beschikbaar te stellen voor een medewerker uit de doelgroep 

 

Stap 2:  beschikbaar stellen/creëren van een garantiebaan  

Het grootste deel van de arbeidsbeperkten die behoren tot de gestelde doelgroep zijn: 
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 niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen of  

 alleen met ondersteuning in staat het wettelijk minimumloon te verdienen 

Dit houdt in dat het overgrote deel van onze functies momenteel niet passend zijn voor deze doelgroep. 

Om een passende baan/functie te creëren kunnen o.a.  

 (lage) functies ‘lichter’ gemaakt worden  

 uit bestaande werkprocessen of uit verschillende functies elementaire, simpele werkzaamheden 

opgespoord worden die een interessante baan/functie kunnen opleveren.  

Leidinggevenden kunnen dit zelf doen of we kunnen een externe arbeidsdeskundige van het UWV of 

Gemeente Utrecht (Werkgeversservicepunt) vragen dit voor ons te doen.  

Met name facilitaire en (licht) ondersteunende administratieve en secretariële werkzaamheden zijn 

geschikt. 

 

Stap 3: werven en selecteren  

Partners met wie we samenwerken voor de werving van arbeidsbeperkten zijn: 

- het Werkgeversservicepunt Utrecht (samenwerking tussen UWV, Gemeente Utrecht en UW-bedrijf) 

- Emma at Work 

Als er een vacature is kunnen we die ook bij beide partners uitzetten. Let wel op dat bij Emma at Work 

expliciet aangegeven moet worden dat het gaat om deze specifieke doelgroep.  

 

Extern samenwerkingspartners 

 Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden (wsp)  

(samenwerking tussen gemeente, UWV en UW-bedrijf):  

- adviseren en faciliteren van werkgevers in de regio 

- informatie over en ondersteuning bij wet- en regelgeving rondom de Participatiewet 

- bemiddeling van doelgroep (Participatiewet, Wajong en Wsw) 

- detachering van doelgroep 

- aanvragen diverse regelingen die gelden voor de doelgroep, zie bijlage 3 

- werkgeversscan om banen te creëren voor de doelgroep  

- contactpersoon voor bepaling loonwaarde doelgroep Participatiewet dat uitgevoerd zal worden 

door Competensus.  

- specifieke afspraken over werkgeversinstrumenten voor grote werkgevers in de regio 

- aanvragen externe jobcoach: voor het coachen van een arbeidsbeperkte en informeren van de 

collega’s van de arbeidsbeperkte 

 Emma at Work  

- expertise over doelgroep Wajongers  

- bemiddeling van Wajongers  

- detachering van (gemiddeld hoger opgeleide) Wajongers   

Let op: kandidaten Emma at Work vallen niet allemaal onder de doelgroep 

De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de selectie. Wanneer getwijfeld wordt of een 

arbeidsbeperkte het werk aankan is een proefplaatsing mogelijk. Dit biedt de leidinggevende de 

mogelijkheid om de arbeidsbeperkte maximaal 2 maanden te laten werken met behoud van zijn uitkering. 
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De leidinggevende moet dan wel de intentie hebben om de nieuwe medewerker minimaal 6 maanden in 

dienst te nemen.  

 

Stap 4: aanstellen 

Aanstelling via detachering in 2015 en 2016 

In 2015 en 2016 zullen we met detacheringscontracten werken. Hierdoor kunnen we:  

 de doelgroep laagdrempelig leren kennen 

 alle (nieuwe) regelingen helder in kaart brengen 

 ons administratief proces goed aan laten sluiten op de nieuwe praktijk 

 

Voor de detachering van arbeidsbeperkten wordt samengewerkt met het UW-bedrijf. Zij zullen alle 

detacheringscontracten voor ons verzorgen, zowel voor de kandidaten die via het Werkgeverservicepunt 

zijn binnengekomen als de kandidaten die via Emma at Work zijn binnen gekomen. 

  

Loonkosten per arbeidsbeperkte 2015 

De grootste groep arbeidsbeperkten die onder de doelgroep vallen van de doelstelling in hoofdstuk 2 is 

niet of net in staat het wettelijk minimumloon te verdienen. In de samenwerking met het 

Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden wordt dit ook als uitgangspunt gehanteerd. Divisies/directies 

moeten rekening houden met minimaal de volgende jaarlijkse loonkosten, per arbeidsbeperkte,  in 2015.  

Bruto jaaruren Uurloon Detacheringsfactor Jaarlijkse loonkosten 

1326 9,63 1,62 € 20.686 

 

Uitgangspunten in de bovenstaande berekening: 

 het wettelijk minimumloon*  

 de detacheringsafspraken met het Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden 

 jaaruren op grond van 12 maanden 

 geen rekening gehouden met de werkgeverssubsidie voor het verschil tussen loonwaarde 

medewerker en het wettelijk minimumloon 

* het is ook mogelijk om een baan boven het wettelijk mimimumloonnievau beschikbaar te stellen/in te 

richten 
 

Stap 5: inwerken 

De inwerkperiode van een arbeidsbeperkte is erg belangrijk. De leidinggevende informeert zijn team over 

de nieuwe medewerker en wijst een werkbegeleider aan als de leidinggevende deze taak niet zelf op zicht 

neemt.  

De interne werkbegeleider is de eerste dagelijkse aanspreekpunt voor de arbeidsbeperkte en zorgt voor 

het daadwerkelijk inwerken van de arbeidsbeperkte in zijn functie/baan. Het is belangrijk dat de interne 

werkbegeleider hier de tijd en ruimte voor krijgt van zijn/haar leidinggevende. Het begeleiden kost tijd en 

inspanning, hier moet rekening mee worden gehouden in de werkbelasting van vast de dagelijkse 

werkbegeleider. 
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De doelgroep is over het algemeen weinig initiatiefrijk en heeft behoefte aan structuur. Een handig 

hulpmiddel om structuur te creëren is het maken van een weekplanning. De werkdruk mag niet te hoog 

zijn.  

Wanneer de arbeidsbeperkte extra begeleiding nodig heeft kan een externe jobcoach ingeschakeld 

worden via het werkgeversservicepunt. De jobcoach ondersteunt de arbeidsbeperkte bijvoorbeeld bij het 

inwerken, het uitvoeren van de werkzaamheden en de samenwerking met collega’s. De jobcoach adviseert 

ook de leidinggevende of de interne werkbegeleider bij et omgaan met de nieuwe medewerker, zodat 

hij/zij zo goed mogelijk kan functioneren.  

 

Stap 6: evalueren en ontwikkelen 

De leidinggevende is net als bij zijn overige medewerkers verantwoordelijk voor de evaluatie van het 

functioneren van de arbeidsbeperkte. Ook faciliteert de leidinggevende de ontwikkeling van de 

medewerker.  
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Bijlage stappenplan: processtappen creëren en invullen van garantiebanen 

 


