
Eenmalige krant voor de start van de 
banencampagne ‘Alleen talent telt!’ 
in de regio Utrecht-Midden.

Bunnik, 19 mei 2015.
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Vandaag zijn we met de banencampagne van 

start gegaan. We willen 1.145 banen creëren in de 

arbeidsmarktregio Utrecht-Midden voor mensen met 

een arbeidsbeperking. Dat is een grote opgave, en 

daar hebben wij u als werkgever hard bij nodig. In 

deze krant brengen we enkele hoofdpunten uit het 

dagprogramma bij elkaar. U vindt meer informatie 

over de campagne, over de doelen en over hoe allerlei 

partijen u kunnen helpen. Ook de plaatsen waar we 

campagne voeren vindt u in deze krant.  Belangrijkste 

is misschien nog wel de uitgebreide contactinformatie. 

We staan klaar om u met raad en daad te helpen. We 

geloven er namelijk echt in: een functiebeperking is 

meestal helemaal geen beperking, en degenen waar 

het om gaat zijn vaak supergemotiveerd om aan de 

slag te gaan.  Wij van de Utrechtse Werktafel, die de 

campagne hebben ingezet, hebben er in elk geval 

het volste vertrouwen in dat we samen met u deze 

opdracht gaan waarmaken. Banen creëren doen we 

samen, in onze regio, met zijn allen. Alleen talent telt!

Lees verder op pagina 3  

Contact!
Vijf WekgeversServicePunten 
In Utrecht-Midden zijn er vijf 
WerkgeversServicePunten. 
Welk WSP zit bij u in de buurt?

Utrecht-Midden
Postbus 16400 - 3500 CK Utrecht 

Stadsplateau 1 - 3521 AZ Utrecht 
Telefoon (030) 300 2922 
werkgeversservicepunt-utrecht-midden@uwv.nl

Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13 - 3700 AA Zeist 

Het Rond 6e - 3701 HS Zeist
Telefoon (030) 692 95 92
wgsp@rsdkrh.nl

Lekstroom
Postbus 2708 - 3430 GC Nieuwegein 

Stadsplein 1b - 3431 LZ Nieuwegein
Telefoon (030) 7022300
info@wgsp-lekstroom.nl

Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212 - 3600 BE Maarssen

Endelhovenlaan 1 - 3601 GR Maarssen
Telefoon (0346) 25 40 00
info@stichtsevecht.nl

Woerden (Ferm Werk)
Ferm Werk voert de gemeentelijke taken 
uit voor Woerden, Oudewater, Montfoort en 
Bodegraven-Reeuwijk.  

Carrosserieweg 1 - 3445 BC Woerden
Telefoon (0348) 497000
info@fermwerk.nl

www.alleentallenttelt.nl

Wie zit er 
achter de 
campagne?

Wat zijn 
de opties?

Alleen Talent Telt is een initiatief van de Utrechtse 

Werktafel, een samenwerkingsverband in de regio Utrecht-

Midden. Met een convenant is in januari 2015 afgesproken 

om 1.145 banen voor mensen met een arbeidsbeperking 

te creëren. De deelnemende partijen zijn FNV, VNO-NCW 

Midden, MKB-Nederland, UWV en vijftien gemeenten: 

Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 

Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 

Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Als u een kandidaat 
geschikt vindt, heeft u 
de keus uit drie soorten 
dienstverbanden:

• U neemt de kandidaat in loondienst.

•  U leent de kandidaat in 

(individuele detachering). 

•  U besteedt werk uit dat wordt 

gedaan door kandidaten

(groepsdetachering).

Aan tafel met wethouders, werk gevers 
en vakbonden.
In gesprek met afgevaardigden van het 
bestuur van het regionaal Werkbedrijf ’De 
Utrechtse Werktafel’.

Aan de slag
Wat komt er kijken bij het aannemen 
van mensen met een arbeidsbeperking? 
Enkele business-cases en (vervolg)
cursussen kwamen aan bod. Deze 
workshop werd gegeven door Kim 
Shumacher, programmamanger bij 
werkgeversvereniging AWVN.

Duurzame plaatsing 
Hoe maakt u uw bedrijf enthousiast 
voor de komst van iemand met een 
arbeidsbeperking? Ook kwam het Harrie-
concept aan bod, om met goede begeleiding 
op de werkvloer de plaatsingen te 
verduurzamen. Deze workshop stond onder 
leiding van Anneke Westerlaken, directeur 
CNV Jongeren, in samenwerking met Nicole 
de Rooij, arbeidsdeskundige bij het UWV. 

Hoe creëert u nieuwe banen uit 
bestaande functies?
Bij job carving worden de eenvoudiger 
taken uit een bestaande functie gehaald 

en gebundeld tot een takenpakket voor een 
medewerker met een arbeidsbeperking. Dit 
houdt in dat de bestaande functie blijft 
bestaan, maar wordt verlicht door er taken 
uit te halen. 

Deze aanpak biedt het voordeel dat duur-
dere mede werkers minder worden belast. 
De taken worden deels door medewerkers 
op een lager niveau uitgevoerd. Deze work-
shop stond onder leiding van Ton Kraaij, 
specialist functiecreatie bij Pauw Bedrijven.

De Participatiewet
De Participatiewet vervangt de Bijstandswet, 
de Wet sociale werkvoorziening en een deel 
van de Wajong. Het doel van de wet is om 
meer mensen met een arbeidsbeperking, 
die niet zelfstandig het minimumloon 
kunnen verdienen, te laten instromen 
op de arbeidsmarkt. In de periode tot en 
met 2026 moeten er 125.000 extra banen 
komen voor mensen met een beperking: 
100.000 bij private werkgevers en 25.000 
bij de overheid. In de arbeidsmarktregio 
Utrecht-Midden is dit vertaald in een 
eerste doelstelling: 1.145 extra banen in 
2017, ingevuld door mensen met een 
arbeidsbeperking.

De workshops van 19 mei
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Zoals u weet zijn we in de workshops aan de slag 

gegaan met de belangrijkste praktische punten. Hopelijk 

inspireren de workshops om zelf aan de slag te gaan, het 

WSP bij u in de buurt helpt u graag verder. 
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tegen
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Andersom melden werkgevers hier hun 
vacatures aan waar mensen met een 
arbeidsbeperking op kunnen reageren. 
Hoe meer vraag en aanbod, hoe meer 
matches er gemaakt kunnen worden. Een 
van de actiepunten in de banencampagne 
is dan ook: meld uw vacatures aan! Liever 
vandaag dan morgen.

Ontmoetingen
U kunt het allemaal zelf doen, maar dat 
hoeft niet. Specialisten kunnen zowel de 
deelnemer als de werkgever begeleiden 
en facilliteren zodat het niet alleen tot een 

match komt, maar ook resulteert in een 
duurzame plaatsing. De ontmoetingen 
van vraag en aanbod vindt plaats op het 
platform, maar ook tijdens de maandelijkse 
Meet en Greets. Op deze manier wordt 
er gewerkt, samen met werkzoekenden, 
werkgevers en bureaus, aan een echte 
inclusieve arbeidsmarkt. Doet u ook mee?
Onbeperktaandeslag.nl is een initiatief 
van werkgevers in samenwerking met het 
regionaal Werkbedrijf. 

utrechtmidden.onbeperktaandeslag.nl

Op onbeperktaandeslag.nl komen vraag en aanbod 

samen. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen 

zich hier inschrijven en zich met een profi el kenbaar 

maken; werkgevers kunnen zich oriënteren op 

geschikte kandidaten. 
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De abri- en billboardcampagne begint op 1 juni. 

Dan kunt u de posters zien op diversen locaties in de 

regio Utrecht-Midden. Zie voor een actueel overzicht de 

locaties hiernaast. Bovendien zijn we ook online sterk 

aanwezig op de social media.

De locaties

Victor Everhardt, wethouder Werk en 
Inkomen van Utrecht, en Delia Buitenhuis, 
FNV Bondgenoten.

Rob Eradus
VNO-NCW Utrecht
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Als u wilt u weten welk werk een mede-
werker met een arbeidsbeperking 
kan doen binnen uw bedrijf, laat 
dan een werkgeversscan uitvoeren. 
Via een arbeidsanalyse sporen wij 
eenvoudige, simpele werkzaamheden 
op in uw bestaande werkprocessen. 
Deze combineren we tot een nieuw 
takenpakket, waar we vervolgens een 
geschikte werkzoekende uit de doelgroep 
bij zoeken. 

Wanneer u twijfelt of uw toekomstige 
medewerker met een arbeidsbeperking het 

werk aan kan, kunt u een proefplaatsing 
aanvragen. Een proefplaatsing biedt u de 
mogelijkheid om de medewerker maximaal 
twee maanden in uw bedrijf te laten 
werken, met behoud van zijn uitkering. 

Sommige medewerkers met een 
arbeids beperking hebben tijdelijk extra 
begeleiding nodig. Zij kunnen een 
jobcoach krijgen. Deze ondersteunt de 
medewerker bij het inwerken en bij het 
wennen aan nieuwe collega’s, routines 
en werkzaamheden. Ook adviseert de 
jobcoach u bij het omgaan met de nieuwe 
medewerker. 

Medewerkers met een arbeidsbeperking 
zijn niet vaker ziek dan andere mede-
werkers. Maar als de medewerker toch 
ziek wordt, dan kunt u een beroep doen 
op de no-riskpolis. De no-riskpolis is een 
vergoeding van het doorbetaalde loon bij 
ziekte, ongeacht de oorzaak van de ziekte. 

Kandidatenselectie

Werkgeversscan

Proefplaatsing

Jobcoaching

No-riskpolis

Loonsubsidie 

Loondispensatie

Als de medewerker met een arbeids-
beperking minder productief is dan 
uw andere medewerkers, dan kunt u 
loonkostensubsidie of loondispensatie 
aanvragen. Een arbeidsdeskundige stelt 
op de werkvloer vast wat de loonwaarde 
van uw medewerker is ten opzichte van 
medewerkers die volledig productief zijn. 
Met loonkostensubsidie of loondispensatie 
betaalt u alleen voor de loonwaarde van 
de nieuwe medewerker. 

In specifieke gevallen zijn er nog andere 
vormen van ondersteuning mogelijk. Denk 
daarbij aan een werkplekaanpassing of het 
toegankelijk maken van de werkvloer voor 
mensen met een handicap. Hierbij wordt 
altijd gekeken naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden binnen uw bedrijf en de 
aard van de handicap van de werknemer. 

Hoe kan het WSP 
u helpen?
Het WerkgeversServicePunt bij u in de buurt kan u op 

verschillende manieren van dienst zijn bij het selecteren, 

aannemen en begeleiden van mensen met een arbeids-

beperking. Allereerst en vooral kan het WSP u in contact 

brengen met geschikte kandidaten. 

Kom op, creëer die  
extra banen!
“Als voorzitter van VNO-NCW Utrecht vind ik dat iedereen 

die kan en wil werken, ook echt een kans moet krijgen. 

Het sociale stelsel wordt onbetaalbaar en daardoor 

wordt arbeid te duur. Daarom willen we zoveel mogelijk 

werkgevers meenemen in het gedachtengoed van de 

inclusieve arbeidsmarkt, waarin plaats is voor iedereen 

die wil werken. Dus werkgevers: wat let u, creëer die 

extra banen! Dat willen we ook op plaatsen waar dat 

niet direct voor de hand ligt. Daar laten we voorbeelden 

van zien om werkgevers op ideeën te brengen. We gaan 

kortom de kansen laten zien.”

Rob Eradus, VNO-NCW Utrecht 

Wat vindt VNO-NCW?

We geven 
graag het goede 
voorbeeld
Als overheid voelen wij ons verantwoordelijk dat ook 

mensen met een arbeidsbeperking écht aan het werk 

kunnen. Wij realiseren ons ook dat niet elke werkgever 

aan die vraag kan voldoen. Wij willen én kunnen werk-

gevers daarin tegemoet komen. Onder andere door 

te werken met een proefplaatsing, job coaching, loon-

kostensubsidie en de no-riskpolis. Aan de andere kant 

gaan we met werkzoekenden met een arbeidsbesparing 

hard aan de slag om te zorgen dat zij meer ‘jobready’ 

zijn door bijvoorbeeld trainingen en werkervaringen aan 

te bieden. Wij geven ook graag het goede voorbeeld en 

zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking in onze 

eigen organisatie aan de slag kunnen! Doet u ook mee?

Wat vinden de gemeenten?

Ons uitgangspunt is dat mensen met 
een  beperking duurzaam aan de slag 
gaan tegen goede arbeidsvoorwaarden 
en met passende begeleiding en 
ondersteuning. De gemeenten en de 
uitvoerende instanties moeten goede 
nazorg bieden. De mensen moeten 
zich bovendien welkom voelen op het 
werk, met voldoende draagvlak bij 
collega’s en de direct verantwoordelijke 
leidinggevenden. Met hun steun en inzet 
is van de plaatsing een succes te maken. 

Wij dragen als vakbonden ons steentje 
bij door:
•  cao-afspraken te maken over het aantal 

te realiseren garantiebanen in een sector 
of bedrijf;

•  voor deze doelgroep loonschalen op te 

nemen in de cao tussen de 100% en 
120% van het minimumloon;

•  maatjestraining voor collega’s aan te 
bieden om deze doelgroep te kunnen 
begeleiden op de werkplek;

•  voorlichting en informatie aan OR’en over 
de mogelijkheden om garantiebanen 
voor mensen met een arbeidsbeperking 
te realiseren.

De FNV is de campagne “Ik tel mee!” 
gestart, waarin we samen met de  
doelgroep voor de garantiebanen de vinger 
aan de pols houden, zodat de afgesproken 
banen worden gerealiseerd. Het mooiste 
resultaat zou zijn: “De quotumafspraak is 
niet nodig. De arbeidsmarkt is inclusief.”

Delia Buitenhuis, FNV Bondgenoten

Iedereen telt mee!
Iedereen verdient goed en duurzaam werk, óók mensen 

met een arbeidsbeperking. Daarom vinden wij het een 

goede zaak dat ook zij aan het werk kunnen in een baan 

bij een gewoon bedrijf. Dit gaat niet vanzelf en daarvoor 

hebben wij elkaar hard nodig. 

Wat vindt FNV?


