
 

 
 

 

 

 

 

Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 

Suggesties Inwerkprogramma “Werken bij het Rijk” 
 
Onderstaand treft u suggesties aan om mensen uit de doelgroep in kleine groepen en in 

kortdurende bijeenkomsten en workshops voor te lichten over ‘Werken bij het Rijk’. Dit 

kan dus alleen als er meerdere mensen uit de doelgroep bij uw organisatie werkzaam 

zijn. Overigens geldt dat bij de vorm waarin de voorlichting gegeven wordt rekening 

gehouden moet worden met de diversiteit van de medewerkers uit de doelgroep. Het 

opleidings-, kennis- en begripsniveau alsmede de gevolgen van de beperkingen van de 

mensen uit de doelgroep zijn zeer verschillend. Beschouw het vooral als suggesties en 

pas aan naar gelang de situatie binnen uw organisatie.  

 

Deze suggesties worden u aangeboden door het Expertisecentrum Organisatie en Personeel 

(UBR|EC O&P). Indien u aan de hand van deze suggesties nog vragen heeft, kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon MVW van uw ministerie1 of de Procesbegeleider van het  

EC O&P2. 

 

 

1. Introductie 

Tijdstip Duur Onderdeel Wie doet wat 

09:00 30 min Welkom en toelichting programma Begeleider van de hele 

introductieochtend.  

Dit kan bijvoorbeeld  

gedaan worden door de 

Contactpersoon Invulling 

Banenafspraak3 binnen uw 

ministerie/dienst. 

09:30 45 min Kennismaking met elkaar Begeleider bewaakt proces 

10:15 45 min Organisatie van ministerie Directie Communicatie 

11:00 15 min Pauze   

11:15 45 min Politiek bestuurlijke context en  

rondleiding op ministersetage 

Kamerbewaarder 

12:00 60 min Een kennisquiz gecombineerd met de           

lunch/ervaringen vertellen* 

Begeleider van de introductie 

13:00 30 min Welkom door een hogere leidinggevende/ 

belang geheimhoudingsverklaringen 

Directeur/directeur-   

generaal 

13:30   Einde Begeleider sluit af 

                                                      
1 Elk ministerie heeft één of meerdere contactpersonen MVW. De lijst van namen en contactgegevens is te 
vinden onder: Invulling Banenafspraak 
2 Via EC O&P kan  Procesbegeleiding worden ingekocht. Zie de Producten en Diensten Catalogus (PDC) 2015 
onder Workflow, punt 5: Begeleiding instroom arbeidsbeperkten. Deze catalogus is te vinden de op de website 
van UBR, onder EC O&P:  PDC2015 De factsheet over Procesbegeleiding is  te vinden op Rijksportaal onder 
Invulling Banenafspraak. 
3 Wie uw contactpersoon Invulling Banenafspraak is, kunt u lezen in de Contactpersonenlijst die te vinden is op 
Rijksportaal onder Invulling Banenafspraak. 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisorganisatie_1/cispersoneelsbeleid/cismaatschappelijk_verantwoord_wwerkgeverschap__mvw_1/cisin_het_kort_3
http://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatie-personeel/documenten/brochure/brochure-2015/03/26/pdc-2015
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/cisuitgebreid_9
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*) Tip: Een of meerdere doelgroepers uitnodigen die langer bij het ministerie werken en hen hun      

ervaringen laten vertellen. 

 

2. Van binnen naar buiten (door de directie Communicatie) (1 uur) 

Hoe komt het ministerie in de media, hoe ga je om met social media zoals Facebook, Twitter, 

en dergelijke? 

 

3. Integriteit en veiligheid (door de BVA, beveiligingsambtenaar) (1 uur) 

Wat is integer, wat mag wel/niet, denk aan relatiegeschenken, telefoongebruik, etc. 

 

4. “Digidoc” of het geautomatiseerde documentsysteem waar uw ministerie mee werkt 

(door het “Digidoc”-team) (maximaal 2,5uur) 

Leren werken met het digitale documentsysteem van het ministerie. 

 

5. BHV Bedrijfshulpverlening (door de coördinator van de BHV) (2 uur) 

Hoe werkt ontruimen, waar zijn de verzamelplaatsen, waar zijn de vluchtroutes, wat is 

specifiek voor de doelgroep relevant?  

 

6. Awareness workshop (door de AIVD) (2 uur)  

Een interactieve workshop: waar moet ik op letten in mijn contacten, wanneer ben ik 

chantabel, hoe ga ik om met informatie, wat vertel ik wel/niet op een verjaardag? 

 

7. Stel jij je grens? (door Bedrijfarts en BMW) (2 uur) 

Een interactieve workshop inclusief presentatie over het belang van werkbelasting versus 

draagkracht. 

 

8. Introductie financiële functie (door de directie FEZ) (2 uur) 

Een workshop om de beginselen van het Budgettair beleid, de  

Begrotingsinfrastructuur en hoe het Begrotingsproces er uit ziet alsmede welke 

managementinformatie het ministerie gebruikt. 

 

9. Gebruik van het P-portaal (door een ervaren gebruiker) (1 uur) 

Vragenuurtje: Iedere medewerker van een ministerie moet handelingen verrichten in het P-

portaal. Getoond wordt waar persoonlijke informatie te vinden is en vragen worden 

beantwoord. (1u) 

 

10. HR-cyclus, SMART werkafspraken maken (door het EC O&P) (maximaal 2,5 uur) 

In het kader van de gesprekscyclus wordt geoefend met het maken van SMART 

werkafspraken. Meestal aan het begin van het jaar of anders bij de start van een 

dienstverband. 

 

11. HR-cyclus, voeren van een functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek  

(door het EC O&P) (maximaal 2,5uur) 

In het kader van de gesprekscyclus wordt geoefend met het voeren van een 

functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek. Meestal halverwege het jaar/eindejaar. 

 

  



 
 

3 
 

12. Bezoek aan ProDemos, Huis voor democratie en rechtstaat (Hofweg 1H, Den Haag) 

 (1 dagdeel) 

Excursie: ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en 

laat op een interactieve manier zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de 

gemeente, de provincie, het land en Europa. Aan te passen aan het niveau van de 

deelnemers. Optioneel plus rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. Aan deze 

excursie zijn kosten verbonden. 

 

13. Eed en/of belofte bijeenkomst met de SG 

Indien een aantal medewerkers uit de doelgroep tegelijk in dienst treedt bij het ministerie is 

het een idee om de eed/belofte in een gezamenlijke bijeenkomst door de SG te laten 

uitvoeren. Mogelijk gebeurt dit altijd al bij uw ministerie door de SG. 

 

14. Persoonlijke effectiviteitstraining door Intercoach (3 maal 2 dagdelen met 

tussenpozen van circa 3 maanden). 

Het ministerie van BZK heeft in overleg met het EC O&P/Intercoach een persoonlijke 

effectiviteittraining ontwikkeld speciaal voor de hoger opgeleide medewerkers uit de 

doelgroep (schaal 7-10). Het bestaat uit drie onderdelen, met tussen de onderdelen en na 

afloop in totaal 3 intervisiebijeenkomsten. 

 

Persoonlijke effectiviteit: Insights 

Het doel is: bewustwording eigen persoonlijkheid en herkenning van de impact van jezelf op 

anderen en vice versa. Ook wordt er een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opgesteld die 

een rode draad zal zijn tijdens de persoonlijke effectiviteittraining. 

1. Persoonlijke effectiviteit: communicatie 

In dit onderdeel wordt de nadruk gelegd op verhoging persoonlijke impact. Hier zou een 

acteur toegevoegde waarde kunnen hebben, door bijvoorbeeld rollenspellen te doen. 

 

2. Persoonlijke effectiviteit: sterk in je werk 

In het laatste onderdeel worden de POP’s voor de laatste keer geactualiseerd. Ook wordt 

het eigen handelen nog even onder de loep genomen (bewust bekwaam zijn) en wordt er 

voor de laatste keer stil gestaan bij de impact van jezelf op anderen en vice versa. 

 

Tussendoor 3 maal Intervisie! 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over bovenstaande suggesties, dan kunt u contact opnemen met het 

Klantcontactcentrum van UBR/EC O&P via contactecop@rijksoverheid.nl.  

 

  

mailto:contactecop@rijksoverheid.nl
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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’ 

 

Versie 21 september 2015 

mailto:teaminclusief@rijksoverheid.nl
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