
Programma: Team Inclusief  
Rijkspartner realisatie banenafspraak

Instroom en behoud van  
medewerkers met een arbeidsbeperking

De Rijksoverheid vindt het als grootste in Nederland 
gevestigde werkgever belangrijk om het Maatschappelijk 
Verantwoord Werkgeverschap concreet in te vullen. 
Daarom maakt het Rijk al sinds langere tijd werk van de 
instroom van mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Het Sociaal Akkoord 2013 is een belangrijke steun in de rug 
voor verdere invulling van de instroom en het behoud van 
medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor het Rijk als 
werkgever betekent deze afspraak dat tot 2024 jaarlijks 
een afgesproken aantal mensen uit de doelgroep banen-
afspraak in een baan moet worden geplaatst. 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de banen-
afspraak ligt primair bij de (onderdelen van de) ministeries. 

1. Participatiewet, Wet banenafspraak  
 en quotum arbeidsbeperkten
De afspraken uit het Sociaal Akkoord zijn uitgewerkt in de 
Participatiewet en in de Wet banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten.

Participatiewet
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 
zijn de WWB (Wet Werken en Bijstand), Wsw (Wet  
Sociale Werkvoorziening) en Wajong (Wet Werk en 
Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten) samengevoegd 
tot één regeling voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben bij de opstap naar de arbeidsmarkt. De Wsw en 
WWB zijn sinds 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe 
instroom, men stroomt dan de Participatiewet in. In de 
Wajong komen – sinds 1 januari 2015 – alleen nog jongeren 
die geen enkele arbeidsmogelijkheden hebben. 

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Op 31 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met  
het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeids-
beperkten’ (BQA). Hierin zijn zaken als doelgroep- en 
baandefinitie opgenomen en wanneer het wettelijk 
quotum ingaat als het vrijwillig afgesproken aantal extra 
banen niet wordt gerealiseerd. Wanneer het wettelijk 
quotum in werking treedt betalen werkgevers die het 
quotum niet halen een boete van € 5.000 per niet 
ingevulde baan.

2. Doelgroep banenafspraak
In het algemeen kan worden gesteld dat de doelgroep 
bestaat uit mensen die niet in staat zijn op eigen kracht het 
wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Dit zijn 
mensen die over uiteenlopende kwaliteiten, vaardigheden 
en opleidingsniveaus beschikken maar een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking hebben, soms ook 
een combinatie daarvan. Voor alle mensen uit de doelgroep 
geldt dat zij in meer of mindere mate aanpassingen in  
(werk)tijd, hulpmiddelen en goede begeleiding nodig 
hebben.

Beleidskader
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet 
en sociale partners een afspraak gemaakt over het aan 
de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking.
Voor deze doelgroep moeten in totaal 125.000 extra 
banen bij werkgevers worden gecreëerd. Daarbij staat 
een baan gelijk aan 25,5 uur per week.

De overheid stelt zich garant voor 25.000 van de 
125.000 extra banen in tien jaar

De minister van BZK heeft via het Verbond 
Sectorwerkgevers Overheid (VSO) de aantallen 
toebedeeld naar de overheidsectoren. Leidend 
daarvoor was de personele omvang van de sectoren. 

Voor het Rijk betekent de afspraak 3.340 van de  
25.000 extra banen. 

Door de Secretarissen-generaal (SGO) in 2013 en 
herbevestigd door de Interdepartementale Commissie 
Organisatie en Personeelsbeleid (ICOP) in 2014, zijn  
de 3.340 banen aan de ministeries toebedeeld.
Ook hiervoor was de personele omvang leidend.
Deze verdeling is weergegeven in tabel I.

ub
r|

ex
pe

rt
is

ec
en

tr
um

 o
rg

an
is

at
ie

 en
 p

er
so

ne
el

|  1



De doelgroep banenafspraak bestaat uit:
a. mensen met een arbeidsbeperking die niet het WML 

kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen
b. alle huidige Wajongers
c. mensen met een Wsw-indicatie
d. mensen met een voormalige ‘Melkertbaan’:

a. Wiw (Wet Inschakeling Werkzoekenden), na  
1 januari 2004 WWB (Wet Werk en Bijstand);

b. ID-baan (Instroom-/Doorstroombaan), afgeschaft  
in 2004.

3. Plaatsingsvormen en takenpakketten
Van een extra baan is sprake wanneer iemand uit de 
doelgroep bij u werkt op basis van:
a. detachering vanuit sociale werkplaats
b. het inlenen als uitzendkracht
c. een aanstelling in tijdelijke dienst
d. een aanstelling in vaste dienst, eventueel voorafgegaan 

door een proefplaatsing (Wajong)

Om duurzaam taken op te sporen en te bundelen kunt u 
op uw afdeling de werkprocessen laten analyseren, 
bijvoorbeeld volgens de methode van Inclusief 
Herontwerp Werkprocessen (IHW). Hieruit blijkt door-
gaans een breed scala aan werkzaamheden voor de 
doelgroep. U kunt bijvoorbeeld beginnen bij overbelaste 
afdelingen of bij afdelingen waar (structureel) uitzend-
krachten worden ingezet.

4. Voordelen invulling banenafspraak
Voor u:
a. u treft gemotiveerde mensen die graag de kans krijgen 

zich waar te maken;
b. u kunt uw huidige medewerkers ontlasten en daardoor 

gerichter inzetten, door eenvoudige taken af te splitsen 
en deze door iemand uit de doelgroep te laten vervullen 
(jobcarving); 

c. u kunt de relatief eenvoudige werkzaamheden die nu 
blijven liggen als gevolg van krapte en/of drukte, laten 
uitvoeren (jobcreation);

d. een goede werksfeer: in de praktijk is gebleken dat de 
aanwezigheid van mensen met een arbeidsbeperking 
binnen de organisatie een positieve bijdrage levert aan 
de werksfeer. U zult er energie uit putten door te ervaren 
dat u de nieuwe medewerkers heel blij maakt!

Voor de nieuwe medewerker:
e. krijgt een kans om in het arbeidsproces mee te draaien en 

te laten zien en ontdekken wat deze in zijn/haar mars heeft;
f. kan werkervaring ontwikkelen en de kans vergroten om 

actief te blijven op de arbeidsmarkt;
g. krijgt een groeiend gevoel van eigenwaarde en een 

besef van de mogelijkheid om via werk een eigen 
bijdrage te leveren aan de maatschappij;

h. kan een rolmodel zijn voor andere mensen binnen  
(en buiten) de doelgroep.

5. Volgende stap
Binnen elke rijksorganisatie is een coördinator aanwezig 
die als expert u kan informeren over de verdere invulling 
van de banenafspraak, de organisatie van werkzaam-
heden, of er budget is vrijgemaakt, wat de (procedurele) 
weg is om mensen te plaatsen en hoe dat financieel kan 
uitpakken. Zij kunnen u behulpzaam zijn en werk uit 
handen nemen bij de daadwerkelijke invulling van een 
concrete werkplek. Zie tabel II.

6. Dienstverlening EC O&P
Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) 
kan u ondersteunen en adviseren bij realisatie van de 
banenafspraak in uw rijksorganisatie. Bij Team Inclusief zijn 
factsheets beschikbaar over de volgende onderwerpen:

I. IHW-methode: naast de analyse van de werkprocessen 
kan het EC O&P u een deel van de werkzaamheden uit 
handen nemen om tot werkpakketten te komen; 

II. trainingen: EC O&P biedt trainingen voor leiding- 
gevenden en werkbegeleiders over de begeleiding van 
medewerkers met een arbeidsbeperking;

III. procesbegeleiding: dit houdt in dat het EC O&P de 
instroom en behoud van mensen met een arbeids-
beperking in goede banen leidt. Deze begeleiding is 
bestemd voor de leidinggevende van de medewerker, 
de begeleider (op de werkvloer) en de HR-adviseur.
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Dit is en doet Team Inclusief

Team Inclusief is uw rijkspartner bij realisatie van de 

banenafspraak. Waar staat dit team voor? En wie zijn de 

mensen van dit team? 

Iedereen moet mee kunnen doen. 
Iedereen verdient een eerlijke kans. 

Dát is waar dit Team Inclusief voor staat. 

Wij geven nu – samen met onze partners en klanten – 
uitvoering aan het programma instroom en behoud 
van medewerkers met een arbeidsbeperking. Team 
Inclusief bestaat uit experts op het gebied van 

deze doelgroep, met veel kennis en ervaring op zowel 
beleidsmatig, implementatie als operationeel niveau.

Team Inclusief biedt rijksorganisaties advies, voorlich-
ting en begeleiding bij de opdracht waar zij voor staan.
 - Wij zijn graag uw Rijkspartner!

Team Inclusief is onderdeel van het Expertisecentrum 
Organisatie en Personeel. 

Inclusief is ons motto.

Want iedereen moet mee kunnen doen
Iedereen verdient een eerlijke kans.

Tabel I: toedeling aantal medewerkers met een arbeidsbeperking naar ministeries.  
Besluit SGO augustus 2013 en herbevestigd ICOP september 2014*.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Personeel 
2013**

% totaal 
Rijk

Jaarlijks aantal extra banen  401  467  468  334  334  334  334  334  334 

358 0,3% Algemene Zaken 1 2 2 1 1 1 1 1 1

6.222 5,7% Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 23 27 27 19 19 19 19 19 19

2.666 2,4% Buitenlandse Zaken 10 11 11 8 8 8 8 8 8

8.803 8,1% Economische Zaken 32 38 38 27 27 27 27 27 27

30.358 27,9% Financiën 112 130 131 93 93 93 93 93 93

12.172 11,2% Infrastructuur en Milieu 45 52 52 37 37 37 37 37 37

3.838 3,5% Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 14 16 17 12 12 12 12 12 12

2.186 2,0% Sociale Zaken en Werkgelegenheid 8 9 9 7 7 7 7 7 7

36.540 33,6% Veiligheid en Justitie 135 157 157 112 112 112 112 112 112

4.056 3,7% Volksgezondheid Welzijn en Sport 15 17 17 12 12 12 12 12 12

1.635 1,5% Alle Hoge Colleges van Staat 6 7 7 5 5 5 5 5 5

108.834 100,0% Jaarlijks aantal extra banen 401 467 468 334 334 334 334 334 334

Totaal aantal banen 10 jaar cumulatief  868 1.336 1.670 2.004 2.338 2.672 3.006 3.340

*   Noot (uit notitie ICOP): een periodieke herijking van de overeengekomen  
toebedeelde aantallen zal in 2018 plaatsvinden aan de hand van de  
bezetting eind 2017

** P-Direkt Q4 2013
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Tabel II: Contactpersonen banenafspraak*

Organisatie Contactpersoon Telefoon E-mail

Ministeries

Algemene Zaken Liesbeth Sanders (070) 356 48 21 e.sanders@minaz.nl

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nettie Olsthoorn 06 46 10 50 46 postbusCCWWW@minbzk.nl

Buitenlandse Zaken Lous Suurmeijer (070) 348 42 04 HDPO-BA@minbuza.nl 

Economische Zaken Miguel Lopez 06 50 76 84 54 m.lopez@minez.nl 

Financiën Jacqueline Suurd (070) 342 69 04 ServicepuntBedrijfsvoering@minfin.nl

Belastingdienst Margaret Zijlstra 088 155 19 00 vacatures@belastingdienst.nl

Infrastructuur en Milieu Rita Avontuur (070) 456 68 72 rita.avontuur@minienm.nl

Rijkswaterstaat Thea van den Berg 088 797 07 77 KCC@rws.nl

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ton de Leede 06 46 84 90 58 t.deleede@minocw.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ana de Koning (070) 333 60 31 AdKoning@minszw.nl

Veiligheid en Justitie Thecla Kamphuis 06 48 58 67 72 participatiewet@minvenj.nl

Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vincent de Ruijter 06 15 03 52 77 arbo@minvws.nl

Hoge Colleges van Staat

Algemene Rekenkamer Astrid Jansen-Perreijn (070) 342 42 09 a.jansen@rekenkamer.nl

Eerste Kamer Irma Vijfwinkel-Hartzman (070) 312 93 90 Irma.vijfwinkel@eerstekamer.nl

Nationale Ombudsman Peter Tunnisen (070) 356 36 22 p.tunnisen@nationaleombudsman.nl

Raad van State Cees Diependaal (070) 426 42 51 Voorlichting@RaadvanState.nl

Tweede Kamer Josien van Doorn (070) 318 34 23 PenO-secretariaat@tweedekamer.nl

Team Inclusief

Rijkspartner realisatie banenafspraak 
Ministerie van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties,
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | 
Expertisecentrum Organisatie en Personeel

T (070) 700 05 23
W www.ec-op.nl
E teaminclusief@rijksoverheid.nl 

Bezoekadres 
Beatrixpark 
Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN Den Haag 

Postadres 
UBR|EC O&P 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Versie augustus 2015
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