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Strategische tips: kansen en mogelijkheden 
 

 

1. Strategische personeelsplanning 

Neem in uw strategische personeelsplanning ook functies in de schalen 1 t/m 4 (weer) op! 

Deze functies zijn immers doorgaans in opdracht van opeenvolgende kabinetten duurzaam 

verdwenen (meer dan 10.000 functies de afgelopen 10 jaar). 

De komende jaren zullen deze op beperkte schaal weer duurzaam moeten worden ingevuld 

door de doelgroep. 

 

 

2. Reorganisaties 

Bij reorganisaties werden tot nu toe vaak de werkzaamheden die niet tot de core business 

behoorden uit de nieuwe (formatie)plannen geschreven. Mogelijk kunnen bij een volgende 

reorganisatie op beperkte schaal deze functies weer worden opgenomen. Hierbij gaat het in 

het bijzonder natuurlijk om de functies in de schalen 1 t/m 4. 

 

 

3. Uitstroom vanwege pensioen 

De Grote Uitstroom (gelijknamig onderzoekrapport) bleef uit, onder andere in verband met 

verlenging van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar zeker is nu wel dat er tot en met 2023 

Rijksbreed 25.000 medewerkers alleen al vanwege pensioen zullen uitstromen. Zeker 

wanneer er meerdere mensen op één afdeling vertrekken, biedt dit mogelijkheden om deze 

functies anders in te richten en daarmee ruimte te maken voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld de methode Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW) 

kan hierbij helpen. 

 

 

4. Insourcen en uitzendkrachten 

Lopen er outsource contracten af? In plaats van het gehele pakket opnieuw uit te besteden, 

kan mogelijk (een deel van) het werk uitgevoerd worden door de doelgroep. Bij structurele 

inhuur van uitzendkrachten kunnen doelgroepuitzendkrachten worden ingehuurd. Dit biedt 

bovendien een mooie gelegenheid om tijdens de uitzendperiode te bekijken of er sprake is van 

een optimale match om vervolgens wellicht de uitzendkracht in een baan te plaatsen. 

Bovendien: tijdens de inhuurperiode telt de kandidaat al mee! 

 

 

5. Nieuwe vacatures 

Komt er een nieuwe vacature vrij binnen de afdeling? Ga slim om met de invulling ervan. 

Mogelijk kan (een deel van) het werk opgepakt worden door mensen met een 

arbeidsbeperking. Vooral wanneer er binnen een beperkte periode meerdere vacatures 

ontstaan zijn er goede mogelijkheden. Kijk daarbij vooral naar de werkzaamheden die van de 

nieuwkomer verwacht worden die niet in de vacaturetekst staan! Ook hierbij kan IHW goed 

van pas komen. 
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6. Structurele overbelasting 

Is er sprake van structurele overbelasting binnen de afdeling? Kijk dan opnieuw naar de 

takenpakketten van de werknemers. Vaak is het mogelijk bepaalde taken van 

medewerkers te clusteren tot een nieuwe functie (denk bijvoorbeeld aan de administratieve 

taken). De methode Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW) kan hierbij helpen. 

 

 

7. Tijdelijke aanstelling  

Bij het in een baan plaatsen van de doelgroep kan ook gedacht worden aan de mogelijkheid 

van een eenmalige, langduriger tijdelijke aanstelling. Deze aanstelling kan voor meer 

dan 36 maanden worden aangegaan, zolang als noodzakelijk, mits de duur vooraf is bepaald.   

In de aanstelling wordt dus een einddatum vermeld, of is de duur aan een bepaalde 

gebeurtenis gekoppeld zoals de afronding van een project of de oplevering van een opdracht. 

Een dergelijke aanstelling eindigt van rechtswege, er ontstaat geen vaste aanstelling.  

Bij een tijdelijke aanstelling langer dan 36 maanden geldt dat er géén uitzendperiode vooraf is 

gegaan (geen ‘opvolgende werkzaamheden’). Dit betekent geen inlening op andere grond voor 

hetzelfde werk of een aanstelling in hetzelfde of ander werk bij hetzelfde ministerie. Is dat wel 

het geval dan is de ketenbepaling van artikel 6 ARAR van toepassing en ontstaat van 

rechtswege op een zeker moment een vaste aanstelling. De ketenbepaling van artikel 6 ARAR, 

waarmee de lengte van en het aantal tijdelijke aanstellingen wordt beperkt, is van toepassing 

bij elkaar opvolgende aanstellingen. Een beperking in duur van een eenmalige tijdelijke 

aanstelling is dus niet aan de orde.  

Verder dient overeenkomstig artikel 6 ARAR de tijdelijke aard gemotiveerd te worden. En des 

te langer de tijdelijke aanstelling duurt, hoe minder snel er sprake is van tijdelijk werk. 

Er moet dus duidelijk sprake zijn van een tijdelijk project of een tijdelijke opdracht. 

De eenmalige, tijdelijke aanstelling langer dan 36 maanden geldt in algemene zin en niet 

alleen voor de doelgroep banenafspraak. 

De ‘Flexwet’ die in 2015 in werking is getreden heeft hierin overigens geen verandering 

gebracht.  

 

 

8. Begroting 

Om het onderwerp als staand Kabinetsbeleid goed te kunnen uitvoeren is het raadzaam om 

zéker in de jaarplannen en begroting 2016 (en volgende) een hoofdstuk / passage op te 

nemen over instroom en behoud van medewerkers uit de doelgroep banenafspraak. 

Er kan bijvoorbeeld ook verwezen worden naar de besluiten in het SGO en ICOP om de 

aantallen in een baan te plaatsen. 

 

 

9. Budget reserveren: hoeveel? 

Het uiteindelijke loon dat iemand uit de doelgroep verdient is afhankelijk van vele variabelen, 

zoals het aantal uur dat iemand kan werken, de passendheid van de functie en de feitelijke 

verdiencapaciteit. Bij de budgetberekening kunt u het beste uitgaan van het vastgestelde 

aantal uren per extra baan: 25,5 uur per week. Voor dit aantal uur bedraagt het Wettelijk 

Minimumloon (miv 1 juli 2015) per extra baan € 1.530,- per maand, inclusief vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en reguliere werkgeverslasten. Verwacht u (ook) hoger opgeleide 

Wajongeren in te zetten, ga dan uit van ongeveer € 2.100,- per maand. 

Advies: begroot per extra baan een bedrag tussen de 20.000 en 25.000 per jaar, dan zit u 

altijd goed. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukII/1/Artikel6/geldigheidsdatum_06-05-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukII/1/Artikel6/geldigheidsdatum_06-05-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukII/1/Artikel6/geldigheidsdatum_06-05-2015


 

3 
 

 

 

 

 
 

 

10. (nog) Geen budget? Organiseer wél alvast werk! 

In een aantal gevallen is budget voor de extra banen voor de doelgroep nog niet voldoende 

beschikbaar. Daarvan lijkt vooral sprake wanneer ervoor gekozen is geen specifiek budget te 

oormerken. 

Dat weerhoudt echter niet om ter voorbereiding te starten met het creëren van 

werkpakketten / functies voor de doelgroep.  

Op deze manier kunt u direct aan de slag wanneer er budget vrij komt. 

 

 

11. Beeldvorming: Verdringingvraagstuk 

De doelgroep banenafspraak zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te 

verdienen. Die banen zullen in de schalen 1 t/m 4 gevonden / gecreëerd moeten worden. Dat 

is natuurlijk al een hele uitdaging op zich, maar die banen zijn doorgaans geen banen waarop 

Van Werk Naar Werk kandidaten geplaatst willen worden. Dat zal slechts voor een beperkte 

groep opgaan met bijvoorbeeld mogelijke loonsuppletie.  

Doorgaans zal van verdringing geen sprake zijn. 

 

 

12. Toekomstige arbeidsmarkt - krapte HBO/WO 

En dan als laatste. Alle arbeidsmarktonderzoeken laten zien dat er over enkele jaren krapte 

gaat ontstaan op de externe arbeidsmarkt waar het medewerkers met HBO en WO niveau 

betreft. Door – wanneer vacatures worden ingevuld – goed te kijken waaruit de werkelijke 

HBO en WO-werkzaamheden bestaan (zie ook 2 en 3) en allerlei oneigenlijke (laaggeschoolde) 

werkzaamheden af te scheiden, heeft u misschien in plaats van 10 HBO-WO medewerkers er 8 

of 9 nodig en heeft u werk voor de doelgroep banenafspraak!  

Bovendien: minder concurrentie door het Rijk (bedrijfsleven blij!) op de externe arbeidsmarkt. 
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 A+O fonds Rijk 

Veel van de activiteiten van Team Inclusief 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.ubrijk.nl/ecoenp 

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 

 

Gebruik van tekst(en) -waaronder het toepassen van uw eigen logo- is zonder voorafgaande 

toestemming mogelijk met bronvermelding ‘Ministerie van BZK|EC O&P|Team Inclusief’ 
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