
 

 

 

 

 

      

Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 

Handreiking voor plaatsing doelgroep banenafspraak 
 
Deze handleiding is bedoeld voor leidinggevenden, vaste begeleiders, coördinatoren 

MVW1, HRM adviseurs, HR ondersteuners en medewerkers personeelsbeheer die van 

plan zijn om een nieuwe medewerker aan te nemen uit de doelgroep banenafspraak 

Sociaal Akkoord 2013. Deze handleiding kan u helpen bij de stappen die u moet nemen. 

Het proces is echter afhankelijk  van de individuele medewerker en van welke 

werkzaamheden hij of zij waar gaat doen. Bovendien kan per organisatie verschillen 

welke functionaris welke taken in het proces vervult. Zie dit document daarom als 

leidraad en gebruik de informatie die voor u van toepassing is. 

 

Deze handleiding wordt u aangeboden door het Expertisecentrum Organisatie en Personeel 

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

opnemen met de contactpersoon MVW van uw ministerie2 of de Procesbegeleider van het  

EC O&P3. 

 

 

 

Naam nieuwe medewerker 

 

 

Werkzaam bij dienstonderdeel 

/directie/ afdeling 

 

 

Naam leidinggevende 

 

 

Naam HRM-adviseur 

 

 

Naam vaste begeleider 

 

 

Procesbegeleiding EC O&P 

Naam en contactgegevens 

procesbegeleider  

 

Ja / nee 

Duur proefplaatsing  Van…                                 Tot….. 

Duur aanstelling / detachering Van …                                Tot…. 

                                                      
1 Coördinator Maatschappelijke Verantwoord Werkgeverschap (MVW): degene binnen uw ministerie / dienst die 
het realiseren van het quotum doelgroep banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 ondersteunt en / of coördineert. 
Dit moet iemand zijn met inhoudelijk brede kennis op gebied van werving, selectie, behoud van baan en 
voorzieningen in kader banenafspraak. 
2 Elk ministerie heeft één of meerdere contactpersonen MVW. De lijst van namen en contactgegevens is te 
vinden onder: Invulling Banenafspraak 
3 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. 

 

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
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Activiteit 
 

Wie 

Bespreken afdeling: voornemen tot plaatsing medewerker   

(Vaste) collega’s worden geïnformeerd over: 

- waarom organisatie overgaat tot aanname mensen uit de doelgroep van de 

banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 2013. 

- voornemen tot plaatsing bij de afdeling. 

- voornemen takenpakket/functie. 

- uitvraag naar collega die de vaste begeleider wil worden. Een goede, vaste 

begeleider is essentieel voor slagen van een (duurzame) plaatsing. Deze 

begeleider moet voldoen aan het zogenaamde HARRIE-profiel (Hulpvaardig, 

Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk). 

 

Leidinggevende 

Voorbereiden sollicitatie / kennismakingsgesprek  

Benoemen collega die inwerkt en begeleidt en diens achtervang. Tevens afspraken 

maken over tijd die zij mogen besteden aan begeleiding. 

Over de begeleiding van de doelgroep verzorgt het EC O&P een cursus voor 

leidinggevenden en een cursus voor vaste begeleiders.4 

 

Leidinggevende  

Uitvragen bij organisatie of bij/via de Procesbegeleider5 via wie de kandidaat wordt 

voorgedragen of bij de kandidaat zelf of:  

- deze begeleiding van een jobcoach krijgt; 

- zo ja, of de jobcoach al dan niet bij het kennismakings- /sollicitatiegesprek 

aanwezig zal zijn; 

- of er bepaalde aanpassingen nodig zijn in verband met toegankelijkheid 

gebouw (bv. entree, toilet) of in relatie tot vaste werkomgeving. Denk aan 

werkplekaanpassingen (bureau, -stoel), computersoftware voor slechtzienden 

etc. 

HRM adviseur / coördinator MVW 

  

                                                      
4 Zie in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) 2015 van EC O&P onder product 4 Bedrijfszorg: punt 12 Trainingen. Deze catalogus is te vinden de op de website van de 
UBR, onder EC O&P:  PDC2015 
5 Zie noot 2. 

http://www.ikbenharrie.nl/wp-content/uploads/2013/04/HARRIE-BROCHURE-2013-_LR.pdf
http://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatie-personeel/documenten/brochure/brochure-2015/03/26/pdc-2015
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Activiteit 
 

Wie 

Sollicitatie6 / kennismakingsgesprek 7  

Indien al bekend: wellicht ook de vaste begeleider laten aansluiten bij het gesprek, 

waarbij gewaakt moet worden dat er niet een hele delegatie tegenover de medewerker 

komt te zitten. Eventueel bij een eerste gesprek leidinggevende en begeleider, en bij 

een tweede gesprek leidinggevende en HRM. 

 

Leidinggevende en vaste begeleider (als al bekend) of HRM 

adviseur. Indien aanwezig kan ook de jobcoach van de 

medewerker er bij zijn. 

NB: Er mag niet naar de beperking worden gevraagd. Vraag waar de nieuwe 

medewerker (praktische) ondersteuning bij nodig heeft en of er zaken zijn waar de 

werkgever / collega’s rekening mee kunnen houden in het onderlinge contact. 

Ondersteuning is uit te splitsen in: werkinhoud en werkplekaanpassing.  

 

 

Voorbereiden plaatsingsgesprek dan wel arbeidsvoorwaardengesprek8  

Ingeval de medewerker een Wajonger is: mogelijkheden loondispensatie bespreken 

met UWV / jobcoach / WerkgeversServicepunt (WSP). 

Ingeval de medewerker uit een van de andere categorieën van de doelgroep komt: 

mogelijkheden loonkostensubsidie bespreken met het WerkgeversServicepunt 

 

HRM adviseur / coördinator MVW 

Mogelijkheden van Proefplaatsing bespreken met het WerkgeversServicepunt. 

Voor Wajongers geldt in principe maximaal 2 maanden. 

Voor overige doelgroepers geldt in principe maximaal 3 maanden. 

Deze termijn is onderhandelbaar: in sommige gevallen is een langere proefplaatsing 

nodig. 

 

Let op: Indien proefplaatsing (2 - 3 maanden), tijdelijke aanstelling pas in laten  

gaan aansluitend op de proefplaatsing 

 

HRM adviseur / coördinator MVW 

 

  

                                                      
6 Uiteraard kan de sollicitatie uit meer dan één gesprek bestaan om tot een keuze te komen uit voorgedragen kandidaten. 
7 Een organisatie kan er voor kiezen om een kandidaat niet gelijk met een formeel sollicitatiegesprek te laten beginnen, maar eerst een laagdrempelig / informeel 
kennismakingsgesprek te houden. Dit kan bv. in overleg met de organisatie waar je de kandidaat van betrekt.  
8 Op dit moment is er dus een kandidaat geselecteerd. In geval van een (tijdelijke) aanstelling bij het Rijk, wordt gesproken over arbeidsvoorwaardengesprek. In geval van 
een inleenverband wordt van een plaatsing gesproken. 

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/contact/werkplein
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/contact/werkplein
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/contact/werkplein
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Activiteit 
 

Wie 

Al naar gelang aanstellingsvorm: 

- opmaken concept detacheringscontract. 

 

- opmaken concept (tijdelijke) aanstelling. 

 

- opmaken concept aanvraag Proefplaatsing = invullen formulier Proefplaatsing. 

 

 

HR-ondersteuner/medewerker personeelsbeheer / 

coördinator MVW 

HR-ondersteuner/medewerker personeelsbeheer / 

coördinator MVW 

Coördinator MVW 

Voorbereiden begeleidingscontract: begeleidingstaken, de beschikbare tijd voor 

begeleiding en bijbehorende bevoegdheden kunnen worden vastgelegd in een 

begeleidingscontract. Een voorbeeld van een begeleidingscontract is te vinden op 

Rijksportaal. 

 

Leidinggevende / vaste begeleider. Concept toesturen aan 

organisatie van waaruit de nieuwe medewerker betrokken 

wordt, eventuele jobcoach / werkbegeleider en medewerker. 

Plaatsingsgesprek / arbeidsvoorwaardengesprek  

Zowel in geval Proefplaatsing als (tijdelijke) aanstelling: bespreken concept 

begeleidingscontract als hiervan gebruik wordt gemaakt. 

Ingeval Detachering: afspraken over begeleiding kunnen ook in het 

detacheringscontract worden opgenomen. 

Een voorbeeld van een detacheringscontract is te vinden op Rijksportaal. 

 

Leidinggevende/vaste begeleider/ medewerker/evt. jobcoach 

 

Inschaling nieuwe medewerker (Maatwerk)  

Advies: doe dit in overleg met coördinator MVW. 

 

Leidinggevende/HRM adviseur  

Al naar gelang de aanstellingsvorm: 

- bespreken en tekenen detacheringscontract. 

- bespreken concept (tijdelijke) aanstelling. 

- bespreken  en tekenen aanvraagformulier proefplaatsing door nieuwe 

medewerker en werkgever. Daarna formulier opsturen. 

 

Leidinggevende/medewerker evt met diens jobcoach of 

werkbegeleider, HRM adviseur 

 

Coördinator MVW  

 

Aanvragen VOG bij gemeente  

 

Medewerker in overleg met leidinggevende of vaste 

begeleider. Formulier via medewerker personeelsbeheer. 

 

  

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisorganisatie_1/cispersoneelsbeleid/cismaatschappelijk_verantwoord_wwerkgeverschap__mvw_1/cisin_het_kort_3%20
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisorganisatie_1/cispersoneelsbeleid/cismaatschappelijk_verantwoord_wwerkgeverschap__mvw_1/cisin_het_kort_3%20
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Activiteit 
 

Wie 

Vragen wie te bereiken bij nood (telefoonnummer). Opgave is niet verplicht, wel 

wenselijk. Noodnummer invoeren in P-Direkt, of in detacheringscontract. 

P-Direkt onder: ‘Mijn gegevens/contactgegevens/noodcontact’. 

 

Medewerker evt met hulp vaste begeleider / P-Direkt 

Bij aanvang plaatsing / aanstelling  

Al naar gelang de gekozen aanstellingsvorm:  

- uitreiken detacheringscontract.  

- uitreiken aanstellingsbesluit of verwijzen naar P-Direkt. 

 

Leidinggevende, UWV, en SW-bedrijf en nieuwe medewerker, 

HRM adviseur/HR ondersteuning 

Geheimhoudingsverklaring ondertekenen.9 

 

Medewerker en leidinggevende 

Aanvraag premiekorting (gaat via het P-portaal bij (tijdelijke) aanstelling). 

In SAP zit onder Overig, een formulier ‘Overige dienstverband wijzigen’. Daaronder zit 

een zogenaamde drop down list, waarin aanvragen premiekorting Wajong en 

aanvragen premiekorting arbeidsgehandicapte een keuze is. 

 

HR ondersteuner / Medewerker personeelsbeheer 

Voorbereiding van de komst van de nieuwe medewerker  

Voorbereiden persoonlijke middelen en verstrekking: 

- autorisatie DWR werkplek; 

- mobiele telefoon, G-on stick, (Ipad); 

- kluis voor persoonlijke spullen; 

- bedrijfskleding en eventuele beschermende middelen (bv helm). 

 

Secretariaat  

 

  

                                                      
9 Geheimhoudingsverklaring: voor de tijd dat er nog geen eed / belofte kan worden afgelegd wegens het ontbreken van de ambtelijke status, of als medewerker wordt 
ingeleend. 
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Activiteit 
 

Wie 

Indien nodig in verband met specifieke beperking(en) werkplekonderzoek aanvragen 

bij het UWV i.v.m.:  

- een eventuele noodzakelijke aanpassing aan de werkplek. 

- noodzakelijke aanpassing en inrichting van de organisatie (bv traplift, 

aangepast toilet). 

 

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek: de aanpassingen die nodig zijn m.b.t. 

de beperking aanvragen bij het UWV: werkplekaanpassingen.  

Indien de nieuwe medewerker voor het werk een meeneembare voorziening nodig 

heeft (bv brailleregel), dient hij/zij deze zelf bij het UWV aan te vragen. 

NB voorzieningen aan de werkplek worden alleen vergoed bij een aanstelling van 

minimaal 6 maanden. 

 

Leidinggevende / HR ondersteuner 

Indien aanwezig: in overleg met de jobcoach 

 

 

 

 

Medewerker i.o.m. de jobcoach en bij afwezigheid van een 

jobcoach met de vaste begeleider 

Voorbereiden werkzaamheden eerste week. 

Dit is per medewerker verschillend. 

 

Leidinggevende / vaste begeleider 

Het maken van een inhoudelijk inwerkprogramma voor de eerste maand. Dit is per 

medewerker verschillend. 

 

Leidinggevende / vaste begeleider 

(Vaste) collega’s worden geïnformeerd over: 

- het afgesproken takenpakket van de nieuwe medewerker; 

- gevolgen van de beperkingen, als deze relevant zijn voor de werkzaamheden 

en /of voor de communicatie/omgang/sociale interactie met de nieuwe 

medewerker.  

 

Hier komt het aan op maatwerk: wat is echt belangrijk om breder te delen voor het 

werk, wat kan en wil de medewerker daarover zelf zeggen? 

Overleg van te voren met de medewerker en evt. diens jobcoach wie, wat, wanneer 

hierover communiceert en hoe. 

 

Leidinggevende 

 

  

http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/#voordelen-en-regelingen-voor-werkgeversaanpassingen-werkplek


 

7 
 

Activiteit 
 

Wie 

Uitnodigingsmail 1e werkdag / centrale introductie10 

 

Leidinggevende / vaste begeleider 

Op de eerste werkdag  

Ontvangst, kennismaken vaste begeleider. Indien mogelijk en gewenst kan de 

jobcoach hierbij aanwezig zijn.   

 

Vaste begeleider haalt medewerker op bij de receptie. 

Bespreken en tekenen begeleidingscontract, indien daarvan gebruik wordt gemaakt. Leidinggevende / vaste begeleider / evt jobcoach en 

medewerker 

 

Uitleg declaratie / vergoeding reiskosten. Vaste begeleider en / of HR ondersteuner / medewerker 

personeelsbeheer 

 

Ontvangst op de eigen afdeling en welkom heten. 

Rondje maken op de afdeling en voorstellen aan de collega’s. 

Korte introductie over ministerie, DG, directie en de afdeling: wat doet het geheel, wat 

is het aandeel daarin van het organisatieonderdeel waar de medewerker komt te 

werken? De collega’s kort introduceren en laten vertellen wat hun aandeel is. Voor 

zover al duidelijk, kan de nieuwe medewerker aangeven wat de afspraken zijn over 

diens werkzaamheden/ aandeel.  

 

Vaste begeleider / leidinggevende 

Duidelijke uitleg geven over de huisregels en de gang van zaken: 

- normen en waarden binnen de organisatie; 

- kledingafspraken; 

- wanneer pauzes, en hoe lang; 

- gezamenlijke pauzes?; 

- roken; 

- koffieautomaat; 

- toiletten; 

- bedrijfsrestaurant; 

- aanvragen Rijkspas. 

Vaste begeleider 

  

                                                      
10 Als de centrale introductie samenvalt met de 1e werkdag van de nieuwe medewerker, verdient het de voorkeur de nieuwe medewerker eerst bij de eigen afdeling te 
introduceren en te laten starten. En hem of haar mee te laten doen met de eerstvolgende centrale introductie. 
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Activiteit 
 

Wie 

Voorkom fysieke overbelasting: geef uitleg over flexwerken en instelbare werkplekken. 

Zie hiervoor het instructiefilmpje op Rijksportaal. 

 

Vaste begeleider  

Op de tweede werkdag  

Duidelijk aangeven waar de volgende zaken te vinden zijn: 

- nooduitgang en uitleg over de veiligheidsvoorschriften; 

- EHBO doos; 

- printers en de kantoorbenodigdheden; 

- fietsenstalling of parkeergelegenheid. 

 

Communiceer het noodnummer BHV. 

  

Leidinggevende / vaste begeleider 

Uitleggen:  

- wat te doen als je verlof op wilt nemen?; 

- wat te doen als je ziek wordt en weer beter bent?;  

- ophalen van de aangevraagde apparatuur bij ICT. 

 

 

Vaste begeleider 

Vaste begeleider 

Medewerker eventueel met de vaste  begeleider 

In de eerste week  

Indien nog niet eerder gedaan en jobcoach aanwezig voor medewerker: afspraken 

maken met de jobcoach, wat te doen bij ziekte, verlof of plichtsverzuim en over de 

begeleiding op de werkvloer door de jobcoach. De afspraken dienen te worden 

vastgelegd en indien aanwezig, toegevoegd aan het begeleidingscontract. 

 

Leidinggevende/vaste begeleider/jobcoach / medewerker 

In de eerste 2 weken  

Toelichting (herhaling) huisregels: 

- pauzetijden; 

- telefoongebruik; 

- gebruik van internet en sociale media; 

- Integriteitbeleid: wat houdt het in?; 

- (on)gewenste omgangsvormen en vertrouwenspersonen ; 

- aanmelden van bezoekers. 

Vaste begeleider 
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Activiteit 
 

Wie 

Rondgang door de organisatie: 

- BHV, verzamelplaatsen; 

- wat te doen bij nood?; 

- kantine(s); 

- vergaderzalen. 

 

Vaste begeleider 

ARBO zaken (herhalen indien nodig): 

- uitleg over flexwerken;  

- geef aan wie de bedrijfsarts en/of de bedrijfsmaatschappelijk werker is, 

waarvoor en hoe je die kunt bereiken; 

- check of de werkplek goed is ingesteld voor de medewerker. Indien er twijfels 

zijn, vraag dan advies van de eigen preventiemedewerker of ergocoach of 

vraag een curatief werkplekonderzoek aan bij EC O&P via 

bedrijfsgeneeskundigezorg@rijksoverheid.nl. 

 

Vaste begeleider  

 

 

 

Vaste begeleider 

Indien advies of werkplekonderzoek nodig geacht wordt, 

moet dit via de leidinggevende worden aangevraagd. 

Rijksportaal / P-Direkt (indien van toepassing) 

 

Vaste begeleider 

Na de eerste maand  

Tussentijdse evaluatie met de medewerker. Wat gaat er goed? Welke verbeterpunten 

zijn er? 

 

NB: geadviseerd wordt om tijdens de periode van de proefplaatsing het afgesproken 

aantal per week te werken uren niet uit te breiden. Overigens dient vermindering of 

uitbreiding van uren tijdens de proefplaatsing altijd in overleg met (de 

arbeidsdeskundige van) het UWV plaats te vinden. 

 

Vaste begeleider, medewerker en leidinggevende en indien 

aanwezig Procesbegeleider EC O&P  

Als er met een proefplaatsing gewerkt wordt; beoordeling of proefplaatsing overgaat in 

(tijdelijke) aanstelling.  

 

Leidinggevende en indien aanwezig Procesbegeleider 

 

 

 

  

mailto:bedrijfsgeneeskundigezorg@rijksoverheid.nl
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Activiteit 
 

Wie 

De medewerker personeelsbeheer moet minimaal één maand voor (tijdelijke) 

aanstelling het proces in gang kunnen zetten zodat de medewerker tijdig kan worden 

ingevoerd in P-Direkt. Informatie en stukken dienen tijdig te worden aangeleverd.  

 

Leidinggevende/ HRM adviseur/HR ondersteuner / 

medewerker Personeelsbeheer 

Na inwerkperiode   

Evaluatiegesprek houden met de medewerker over de inwerkperiode. Duidelijk 

bespreken welke taken zelfstandig kunnen worden uitgevoerd en wat de taken van de 

persoonlijk begeleider nu gaan worden.   

 

Leidinggevende en vaste begeleider, medewerker en 

eventuele jobcoach en indien aanwezig Procesbegeleider  

 

Halverwege de proefplaatsing, indien daarvan gebruik wordt gemaakt  

Voorbereiden financiële en administratieve zaken t.b.v. tijdelijke aanstelling: 

- indien tot tijdelijke aanstelling11 wordt overgegaan bespreek mogelijkheid van 

loondispensatie met het UWV / WerkgeversServicepunt in uw regio in geval uw 

medewerker een Wajonger is. 

- indien uw medewerker in een andere categorie van de doelgroep van de 

banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 valt, bespreek dan met het 

WerkgeversServicepunt de mogelijkheid van loonkostensubsidie. 

- een maand voor ingang van de (tijdelijke) aanstelling aanstellingsgegevens 

aanleveren aan HRM Advies door leidinggevende. 

- Aanstellingsbrief. 

- eed / Belofte moet worden afgelegd zodra de ambtelijke status is verworven. 

 

HRM adviseur en/of medewerker personeelsbeheer op 

aangeven leidinggevende 

Tegen einde tijdelijke aanstelling  

Leg vast wanneer je tijdens de tijdelijke aanstellingsfase een evaluatiemoment 

inbouwt. (Advies: in ieder geval minimaal 2 maanden voordat het tijdelijk 

dienstverband afloopt.)  

Wanneer vastgesteld wordt in de evaluatie dat het dienstverband niet zal worden 

verlengd, dient de medewerker tijdig aangemeld te worden bij EC O&P voor WW 

casemanagement. Het formulier hiervoor kunt u vinden op de site van www.ubrijk.nl 

en indienen via de mail: ww-casemanagement.idu@rijksoverheid.nl.  

Leidinggevende met indien aanwezig de Procesbegeleider 

 

  

                                                      
11 U wordt geadviseerd het aantal uren het eerste (half)jaar niet uit te breiden ten opzichte van de proefplaatsing. Vaak wordt de belastbaarheid en draagkracht van de 
medewerker overschat; uitbreiding van het aantal uren kan altijd daarna nog. 

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/contact/werkplein
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/contact/werkplein
http://www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/w/workflow-mobiliteitsdienstverlening/inhoud/ww-casemanagement
http://www.ubrijk.nl/
mailto:ww-casemanagement.idu@rijksoverheid.nl
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Bijlage 1 Aantekeningen 
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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’. 

 

 

 

 

 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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