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Hieronder vindt u een groot aantal voorbeelden van werkpakketten die binnen het Rijk 

via de IHW-methode gecreëerd zijn voor medewerkers uit de doelgroep banenafspraak.

Het gaat hierbij om voorbeelden van 

U kunt deze werkpakketten als voorbeeld of ter inspiratie gebruiken voor het creëren 

van werkpakketten in uw eigen organisatie.

 

1. Medewerker ‘de Bus’ – Rijkswaterstaat

a. Opruimen van één of meerder ruimtes op een locatie

b. Ordenen van spullen 

c. Schoonmaak van de ruimtes

d. Schilderen van wanden/plafond/vloer etc.

e. Afvoeren van overbodige materialen

f. Assistentie bij het gebruiksklaar maken van ruimtes voor bijzondere gebeurtenissen

g. Onkruid rondom de locatie verwijderen

 

 

2. Medewerker Inkoopproces 

a. Verkrijgen van de ‘natte handtekening’ op inkooporderbrieven 

b. Afleveren inkooporderbrieven bij afdeling DIV 

c. Printen van de relevante beoordelingsstukken en afleveren bij de inkoopmedewerker 

 

 

3. Klusteam-medewerker – Ministerie van Buitenlan

a. Ondersteunen bij sociale gebeurtenissen op de afdeling

b. Data invoegen in systemen

c. Helpen van de secretariaten 

d. Helpen van de managementondersteuners, opruimen en archiveren

e. Ontvangen van gasten bij receptiebalie, koffie rondbrengen

 

 

4. Ondersteunend baliemedewerker 

a. Opstellen van inventarisatielijsten bij Wob verzoeken 

b. Lakken/arceren van eenvoudige stukken in Wob verzoeken 

c. Voorbereiden/scannen van stukken voor publicatie op Rijksoverheid.nl 

d. Voorbereiden/printen/ordenen van dossiers voor een zaak bij de rechter 

e. Voorbereiden/printen/ordenen van dossiers voor commissie zaken  

f. Archiveren van Wob verzoeken in het 

g. Overig scan en kopieerwerk van de balie 
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Afleveren inkooporderbrieven bij afdeling DIV  

Printen van de relevante beoordelingsstukken en afleveren bij de inkoopmedewerker 
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5. Ondersteuner bedrijfsvoering – Ministerie van VWS 
a. Scannen en archiveren van wetteksten in het systeem ‘Marjolein’ 

b. Opleidingskalender bijhouden en verspreiden  

c. Invoeren van publicaties uit de Staatscourant  

 

 

6. Medewerker Catering – Raad van State  

a. Magazijn ontvangsten 

b. In goede staat bezorgen van goederen   

c. Alle dozen in magazijnstelling zetten  

d. Karton opruimen 

e. Magazijnvloeren vegen 

f. Spoelkeuken opruimen 

g. Gebruikt keukengerei schoonmaken 

h. Bakken schoonmaken 

i. Snijtafels schoonmaken 

j. Koelingen schoonmaken 

k. Aanvullen servetten 

l. Beide soepkanten schoonmaken 

m. Schoonmaken tafels + tafelpoten + stoelen 

n. Koelvitrine leegmaken en schoonmaken 

o. Opruimen vuile vaat 

p. Vergadertafels schoonmaken 

q. Serviesgoed aanvullen 

r. Stoelen rechtzetten 

s. Gordijnen netjes hangen 

t. Klaarzetten van statafels  

 
 

7. Medewerker veiligheidscontrole – PI Haaglanden 

a. Meerdere malen per dag verrichten van controles op aanwezigheid van personen, 

geplaatst binnen een strafinrichting 

b. Verrichten van controlerondes, zoals nacht-, brand en buitenrondes 

c. Dagelijks controleren van het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten 

 

 

8. Medewerker ontvangst – PI Haaglanden 

a. Verrichten van toegangs- en uitgangscontroles, waaronder het controleren van 

legitimatiebewijzen 

b. In- en uitschrijven van bezoek 

c. Controleren van in- en uitgevoerde goederen 

d. Controleren van de in- en uitgaande voertuigen en de registratie hiervan 

 

 

9. Postverwerker/e-mail to prisoner – PI Grave  

a. Screenen en printen van post (e-mail) die gericht is aan gedetineerden     
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10. Terrein onderhouder – PI Grave 

a. Onderhoud van het gebied van het penitiair hekwerk 

 

 

11. Medewerker Vergaderzalen – PI Grave 

a. Klaarzetten van koffie/thee 

b. Stoelen en tafels in vergaderopstelling klaarzetten 

c. Eventuele ondersteunende middelen klaarzetten 

d. Vergaderzalen opruimen 

 

 

12. Wagenparkbeheerder – PI Grave 

a. Beheer van de reserveringen 

b. Schoonmaken van de auto’s 

c. Bewaken van onderhoudsbeurten 

d. Wagens wegbrengen naar de garage 

e. Controle van gegeven en bekeuringen   

 

 

13. Servicepunt Sanitair –PI Grave 

a. Beheren van sanitaire voorzieningen zoals handdoeken, zeep, hygiënepakketten, etc. 

b. Sanitaire voorzieningen ophalen en vernieuwen 

 

 

De takenpakketten bij de DJI Penitentiaire Inrichtingen (nummers 7 t/m 13) betreft taken en 

processen die niet gedetineerden- en/of bezoekersgebonden zijn. De medewerkers uit de doelgroep 

banenafspraak komen in geen enkel geval direct in contact met gedetineerden.
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 A+O fonds Rijk 

Veel van de activiteiten van Team Inclusief, waaronder de 

IHW-methode, worden financieel ondersteund door het 

A+O fonds Rijk. Het A+O fonds Rijk is een 

samenwerkingsverband van werkgever en de vakbonden 

FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en 

CMHF.  

 

 

 

 

Universiteit Maastricht 

De Universiteit Maastricht heeft met UWV de methode 

Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW) ontwikkeld. 

In de praktijk heeft de Vakgroep Arbeid en Sociale 

Psychologie van de universiteit het Rijk begeleid. 

Inmiddels heeft de Universiteit Maastricht al voor veel 

ministeries en diensten rijksmedewerkers opgeleid en 

gecertificeerd om de analyse IHW uit te voeren. 
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Bezoekadres  

Beatrixpark  

Wilhelmina van Pruisenweg 52  
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