
 

 

 

 

 

 

Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 

Trainingen begeleiding van medewerkers met een 
arbeidsbeperking 
 
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 arbeidsbeperking. Voor 

deze mensen geldt dat zij in meer of mindere mate aanpassingen in (werk)tijd, 

hulpmiddelen én goede begeleiding nodig hebben. EC O&P biedt trainingen aan om u als 

leidinggevende of als begeleider op de werkvloer te helpen bij deze begeleiding. 

 

Voor leidinggevenden 

De training “Leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking” geeft u inzicht in de 

diversiteit van arbeidsbeperkingen en geeft u handvatten voor het leidinggeven aan deze 

doelgroep. U leert wat er van u verwacht wordt, wat wel en wat niet werkt en hoe u specifiek 

gedrag kunt herkennen en begrijpen en hoe u daarmee om kunt gaan. Tot slot gaat u aan de slag 

met specifieke communicatieaspecten gericht op de doelgroep.    

 

Programmaonderdelen 

1. Kennismaken en kennisdelen met betrekking tot de ervaringen met medewerkers met een 

arbeidsbeperking  

2. Diversiteit: “Ze” bestaan niet. 

3. Wat is je rol als leidinggevende van mensen met een arbeidsbeperking: wat doe je wel, wat doe 

je niet? 

4. Verwachtingen van werknemers uit de doelgroep en begeleiders 

5. Welke andere hulpbronnen zijn er? 

6. Communicatie 

7. Oefenen met gespreksvoering met de doelgroep: 

a. wat doe je wel/niet m.b.t. bepaalde problematiek; 

b. grenzen aangeven; 

c. feedback; 

d. instructies. 

 

Duur 

1 dagdeel van 4 uur 
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Voor begeleiders op de werkvloer 

De training “Begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking” geeft u inzicht in de rol van 

begeleider, welke taken daar wel en niet bij horen en welke hulpbronnen u daarbij kunt 

inschakelen. Er wordt ingegaan op de specifieke problematiek en u gaat aan de slag met  

verschillende begeleidingsvaardigheden, zoals empathie, LSD, signaleren, bespreekbaar maken, 

helder instrueren, feedback geven (en ontvangen), het stellen van grenzen, het herkennen en 

begrijpen van specifiek gedrag en daarmee omgaan en het begrijpen van het belang van zelfzorg.  

 

Programmaonderdelen 

1. Kennismaken en kennisdelen met betrekking tot de ervaringen met medewerkers met een 

arbeidsbeperking. 

2. Diversiteit: “Ze” bestaan niet. 

3. Wat mag je verwachten van mensen uit de doelgroep? 

4. Wat is je rol als begeleider van mensen met een arbeidsbeperking: wat doe je wel, wat doe je 

niet? 

5. Welke andere rollen zijn belangrijk voor het slagen van (re)integratie? En wat zijn de 

verwachtingen daarover? 

6. Vaardigheden van de begeleider. 

7. Gespreksvaardigheid oefenen met een trainingsacteur met betrekking tot specifieke 

problematiek.  

 

Duur 

1 dag 

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over deze trainingen? Ga dan op het rijksportaal naar de pagina  Invulling-

Banenafspraak. Onder Externe links en downloads vind u het document ‘Cursus begeleiden van 

medewerkers met een arbeidsbeperking’. 

 

  

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisorganisatie_1/cispersoneelsbeleid/cismaatschappelijk_verantwoord_wwerkgeverschap__mvw_1/cisin_het_kort_3
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisorganisatie_1/cispersoneelsbeleid/cismaatschappelijk_verantwoord_wwerkgeverschap__mvw_1/cisin_het_kort_3
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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 
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