
 

 

 

Tips voor draagvlak  

 Duidelijke communicatie 

Maak direct duidelijk dat de komst van medewerkers met een arbeidsbeperking niet 

kan en mag leiden tot een verminderde productie, verminderde patiënttevredenheid 

en een hogere werkdruk voor de collega’s. Laat zien dat het kán. 

 

 Realistische communicatie 

Wees realistisch, benoem ook lastige dingen.  

 

 Laat een andere manager of medewerker vertellen over zijn ervaring 

Is er al een afdeling waar een medewerker met een arbeidsbeperking werkt? Neem 

de manager / collega mee en laat hem* vertellen waar hij* tegenaan liep, hoe hij dat 

heeft opgelost én wat de toegevoegde waarde nu van hem is. 

 

 Laat zien wat mensen met een arbeidsbeperking kunnen 

Vaak kennen managers de doelgroep niet en onbekend maakt onbemind. Stuur 

bijvoorbeeld anonieme CV’s zodat de manager een beeld krijgt van wat iemand kan. 

Deze anonieme CV’s zijn op te vragen bij het werkgeversservicepunt.  

Of neem contact op met het SW-bedrijf in de regio en vraag of je bij hen op bezoek 

kunt. 

 

 Ontzorg de manager  

Zorg er bijvoorbeeld voor dat hij de contactgegevens heeft van de HR-adviseur die 

alles weet over de banenafspraak en waar hij terecht kan met zijn vragen.  

 

 Betrek de ondernemingsraad  

Ook de OR heeft een stimulerende rol in de uitvoering van de banenafspraak. Betrek 

ze daarom tijdig bij het proces en informeer ze regelmatig. Vraag bij de OR ook na 

wat er leeft bij de medewerkers. Zo krijgt u inzicht waar mensen knelpunten of 

belemmeringen zien.  

 

 Voed de manager met informatie 

De manager moet goed weten wat het werken met iemand met een arbeidsbeperking 

inhoudt. Wat betekent het voor zijn budget? Hoe kan hij de begeleiding organiseren? 

Welke taken zijn er op zijn afdeling die door een medewerker met een 

arbeidsbeperking gedaan kan worden?  

 

 Begin laagdrempelig  

Bijvoorbeeld door te starten met een proefplaatsing. Zo kan de manager en de 

medewerker ontdekken wat een medewerker met een arbeidsbeperking op de 

afdeling kan betekenen. 

 

 Vragen van medewerkers 

Bespreek met de manager de vragen die hij kan krijgen van medewerkers. Zoals: 

o ‘Hoe kan het dat er nu iemand bijkomt terwijl we net afscheid hebben moeten 

nemen van medewerkers?’ 

o ‘Gaat deze medewerker mijn werk overnemen?’ 

o ‘Mijn werk kan niet door iemand met een arbeidsbeperking gedaan worden’.  

o ‘Ik wil niet dat mijn eenvoudigere taken door iemand anders gedaan worden. Dit 

zijn taken waardoor ik wat rust creëer tijdens mijn werkdag.’ 

o ‘Ik heb geen tijd om deze medewerker te begeleiden.’ 

o ‘Wat levert het mij op?’ 

o ‘Patiënten willen door mij geholpen worden.’ 

 
* Overal waar hij staat, kan natuurlijk ook zij gelezen worden. 


