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Workflow | Proces-
begeleiding bij Invulling 

Banenafspraak 
Het Sociaal Akkoord 2013 is een belangrijke steun in de 
rug voor de verdere invulling van de instroom en het 
behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. 
Voor het Rijk als werkgever betekent het Sociaal 
Akkoord 2013 dat de komende tien jaar jaarlijks een 
afgesproken aantal mensen uit de doelgroep 
banenafspraak (voornamelijk huidige Wajong, Wsw en 
een beperkt deel uit de WWB) in een baan wordt 
geplaatst. In het algemeen kan worden gesteld dat de 
doelgroep bestaat uit mensen die niet in staat zijn op 
eigen kracht het wettelijk minimumloon te verdienen.

UBR|EC O&P Team Inclusief coördineert rijksbreed de 
invulling van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 
2013. De afspraak is om jaarlijks 334 medewerkers met 
een arbeidsbeperking in een baan bij het Rijk te plaatsen. 
Ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren 
van banen voor deze doelgroep. Om het proces rondom 
de instroom, de begeleiding en het behoud van de 
mensen met een arbeidsbeperking optimaal te 
begeleiden, biedt UBR|EC O&P Workflow het product 
Procesbegeleiding aan. 

Voor wie
Voor de leidinggevende van de medewerker uit de 
doelgroep, HRM-adviseur en de begeleider op de 
werkvloer. 

Doel
Binnen de modules Procesbegeleiding adviseert en 
begeleidt UBR| EC O&P Workflow ministeries bij het 
gehele proces rond de instroom, de begeleiding en het 
behoud van een medewerker met een arbeidsbeperking.

Drie modules
Het aanbod Procesbegeleiding bestaat uit drie modules 
die al naar gelang de behoefte van de organisatie kunnen 
worden ingezet: de Instroommodule, de Totaalmodule en 
de Extra Begeleidingsmodule.

I Instroommodule
Wil je aan de slag met het plaatsen van mensen met een arbeids-
beperking? En heb je veel vragen op het gebied van vraag en 
aanbod? Heb je geen idee waar je de juiste kandidaten uit de 
doelgroep kunt vinden? En welke aanstellingsvormen er mogelijk 
zijn? Besteed het werving- en selectieproces dan uit aan de 
professionals van het UBR|EC O&P Workflow en kies voor de 
Instroommodule.
Na een intakegesprek adviseert en begeleidt UBR|EC O&P 
de organisatie bij het werven en selecteren van kandidaten 
uit de doelgroep banenafspraak. 
UBR|EC O&P beschikt over kennis van de doelgroep en 
heeft een uitgebreid landelijk netwerk dat ingezet wordt 
bij het zoeken naar geschikte cv’s en draagt kandidaten 
voor. Verder is UBR|EC O&P de intermediair tussen de 
leidinggevende van de toekomstige medewerker en de 
aanbieders van cv’s, bijvoorbeeld UWV, gemeenten, 
reïntegratiebureaus of detachering- en uitzendbureaus.

II Totaalmodule
Wil je aan de slag met plaatsing en wil je na de werving en selectie 
van een kandidaat aanvullend begeleid worden gedurende een 
periode van zes maanden? Zodat je de juiste keuzes maakt ten 
aanzien van de aanstelling van de medewerker? En bijvoorbeeld 
geen financiële tegemoetkomingen misloopt? Je helder advies 
krijgt over aanpassingen van de werkplek en andere mogelijke 
voorzieningen? Kies dan voor de Totaalmodule.
Binnen de totaalmodule adviseert en begeleidt UBR|EC 
O&P de organisatie bij het gehele proces van werving, 
(voor)selectie, plaatsing, begeleiding en behoud van de 
medewerker gedurende de eerste zes maanden van het 
dienstverband. In deze periode adviseert UBR|EC O&P,  
de leidinggevende, de HRM-adviseur en de begeleider 



over het proces rondom het begeleiden en behoud van de 
medewerker met een arbeidsbeperking. Voorbeelden zijn 
advisering ten aanzien van de aanstelling, advies bij 
eventueel ziekteverzuim (o.a. in verband met compensatie 
van de salariskosten en ter voorkoming van boetes vanuit 
het UWV) en vragen op het gebied van begeleiding.  
Ook adviseert en begeleidt UBR|EC O&P (indien nodig)  
bij het niet verlengen van een tijdelijk contract, door- en 
uitstroom van de medewerker. In de vierde maand van de 
aanstellingsperiode zal er een evaluatiegesprek plaatsvin-
den met de leidinggevende en eventueel HRM adviseur 
en/of de begeleider. Op basis van de uitkomst van dit 
gesprek adviseert de procesbegeleider over de te nemen 
vervolgacties.
 
III Extra begeleidingsmodule
Wil je na de eerste zes maanden van het dienstverband van de 
medewerker uit de doelgroep langer begeleid worden omdat er 
bijvoorbeeld nog veel vragen zijn op het gebied van begeleiding of 
verzuim? Of omdat er vragen zijn over opleidingsmogelijkheden 
voor de medewerker?
Kies dan voor de Extra Begeleidingsmodule. De begeleiding uit de 
Totaalmodule wordt dan met zes maanden verlengd.
UBR|EC O&P beschikt over brede expertise, ook bij vragen 
over onder andere opleidingsmogelijkheden voor de 
doelgroep. In deze module wordt er na tien maanden een 
voortgangsgesprek gevoerd en vindt er een evaluatie-
gesprek plaats met de leidinggevende en eventueel 
HRM-adviseur en/of de begeleider. Op basis van de 
uitkomst van dit gesprek adviseert de procesbegeleider 
over de te nemen vervolgacties.

Contact en aanmelding

Ga je aan de slag met de instroom van een medewerker 
met een arbeidsbeperking en heb je interesse in één of 
meerdere modules van het product Procesbegeleiding? 
Meld je dan aan met het formulier ’Aanmeldformulier 
Procesbegeleiding bij Invulling Banenafspraak’ dat je kunt 
vinden op de website (http://www.ubrijk.nl/producten-en-
diensten/w/workflow-mobiliteitsdienstverlening). 

Geef op het Aanmeldformulier Procesbegeleiding als 
keuze de naam/namen van de module(s) waarin je 
interesse hebt. Stuur het formulier vervolgens naar 
workflow@rijksoverheid.nl. 
We nemen dan snel contact met je op.

T Klantcontactcentrum UBR|EC O&P, (070) 700 05 23
E contactecop@rijksoverheid.nl
W www.UBRijk.nl/ecoenp 
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