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Programma: Team Inclusief  
Rijkspartner realisatie banenafspraak

Inclusief Herontwerp 
Werkprocessen (IHW)

In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben het kabinet en 
de sociale partners een afspraak gemaakt over het aan 
de slag helpen van medewerkers met een arbeids-
beperking. De overheid stelt zich garant voor 25.000 
extra banen in 10 jaar.  
Voor de sector Rijk betekent dit in 10 jaar 3.340 extra 
banen.  
Reguliere functies zijn echter niet altijd geschikt voor 
medewerkers met een arbeidsbeperking. Om duurzame 
plaatsing en de integratie van grotere aantallen 
medewerkers met een arbeidsbeperking in een 
organisatie te realiseren, is de methode Inclusief 
Herontwerp van Werkprocessen (IHW) ontwikkeld. 

IHW is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht in 
samenwerking met UWV. De methode neemt het totale 
werkproces van een organisatie(onderdeel), de kwaliteit 
van werk van de zittende en van de aspirant werknemers 
in ogenschouw.

1.  Aan de slag met IHW
Bij het Rijk zijn inmiddels circa 30 mensen gecertificeerd en 
in staat om een dergelijke analyse uit te voeren. Zo goed 
als zeker ook binnen uw ministerie of dienst. Ook het 
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) kan 
(tegen betaling) op aanvraag de werkprocessen (met u) 
analyseren volgens de methode IHW. Na de analyse is 
duidelijk of er binnen uw rijksorganisatie mogelijkheden 
zijn om duurzaam werk te creëren voor medewerkers met 
een arbeidsbeperking, die niet op een reguliere functie 
kunnen instromen.

2. Doorgaans bestaat de arbeidsanalyse  
 uit de volgende stappen 
a. een interview met de manager van de rijksorganisatie;
b. een bezoek aan de betrokken afdeling en gesprekken 

met medewerkers;
c. een beschrijving en analyse van de werkprocessen en 

werkzaamheden op de desbetreffende afdeling;
d. het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 

vormen van werkpakketten t.b.v. de doelgroep

Een arbeidsanalyse neemt doorgaans 6 tot 10 werkdagen 
in beslag – afhankelijk van de omvang van de afdeling en 
de diversiteit aan werkzaamheden – verspreid over een 
aantal weken. Op basis van de uitkomst van de analyse 
besluit de manager de uitkomsten al dan niet te imple-
menteren: het hergroeperen van werkzaamheden, selectie 
en plaatsing van nieuwe medewerkers, eventuele 
voorzieningen, financiële aspecten zoals loonkosten- 
subsidie aanvragen, organisatie van de begeleiding, etc. 
De organisatie en uitvoering van dit vervolg kan bij  
UBR|EC O&P worden ingekocht.

3. Opbrengsten van een arbeidsanalyse
1. goed in kaart gebrachte werkprocessen; 
2. een verantwoorde beslissing kunnen nemen over de 

mogelijkheden om binnen de afdeling nieuwe functies 
te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking of 
anderen die (tijdelijk) een kwetsbare positie hebben;

3. uitkomsten zijn doorgaans vertaalbaar naar andere 
afdelingen;

4. uitwerking van specifieke werkpakketten voor de 
doelgroep;

5. desgewenst advisering over het aanvragen van 
loonkostensubsidie, werving en selectie en  begeleiding.



Meer weten? 

Neem dan contact op met UBR|EC O&P,  
Birgül Özmen, 06 48137127

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
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