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Afspraakbanen
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Ik verloor mijn baan. Na vele jaren met grote zorgen, 
kon ik in 2013 als conciërge bij een basisschool 
werken. De druk was minder hoog en ik werkte in 
mijn eigen tempo.” Bezuinigingen maakten drie jaar 
later een eind aan de conciërgebaan. Opnieuw een 
teleurstelling, helemaal omdat zijn vrouw ondertussen 
de diagnose MS had gekregen. “Omdat ik niet zelf 
100% het minimumloon kan verdienen, meldde mijn 
coach mij aan voor het doelgroepregister. Toen ik in de 
krant las dat de Avebe werkplekken had voor mensen 
met een arbeidsbeperking zocht ik direct contact. 
En dat werkte. Ik mocht op gesprek komen, heb een 
dag meegelopen en nu zit ik hier. Ik ondersteun de 
afdeling Ordermanagement met diverse administratieve 
activiteiten. De werkzaamheden kan ik prima doen met 
mijn beperking. Ik heb rust gevonden in mijzelf sinds ik 
deze baan heb, en dat is een grote zorg minder.” 

Karen van Iperen is manager van de afdeling 
Ordermanagement. Hier verwerkt men orders van 
klanten wereldwijd tot opdrachten naar laadlocaties 
en vervoerders. Op het gebied van documentatie 
volgen de veranderingen zich snel op. De uitdaging 
voor Karen toen ze startte als leidinggevende van de 

afdeling was om met de steeds veranderende eisen om 
te gaan zonder dat de werklast zou stijgen. Ruimte voor 
structurele, personele uitbreiding was er niet.  

Samen met de afdeling HRM zocht Karen naar 
oplossingen. Tegelijkertijd zocht men binnen Avebe 
naar banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 
Dit mochten geen plaatsvervangende banen zijn. Voor 
Karen was het 1+1=2. “Ik zag het als een kans en wilde 
er voor gaan. Iedereen moest er wel beter van worden.  
De afdeling moest ondersteund worden en voor de 
nieuwe medewerker moest het een werkplek zijn die 
hij/zij aankon. We schreven de vacaturetekst hier op. 
Ook organiseerden we een meeloopdag. En het is Geert 
geworden. 
Geert was vanaf het begin open over zijn situatie. Deze 
openheid is heel erg belangrijk. Ook ik ben binnen mijn 
afdeling continu open geweest over mijn mogelijkheden 
en de oplossing. Dat maakt dat de collega’s Geert 
inclusief zijn handicap accepteren en hij hun ook echt 
kan ondersteunen. Uiteindelijk denk ik dat we er 
allemaal beter van worden als iedereen mee doet in de 
maatschappij en ben ik blij dat ik Geert deze werkplek 
heb kunnen aanbieden.” 

Een auto-ongeluk krijgen en 
hierdoor je baan kwijtraken. 
Het overkwam Geert Mellema. 
Geert: “Ik had een baan en 
een goed inkomen. Tot die ene 
fatale dag in 2009.” Allerlei 
lichamelijke en psychische 
klachten hield hij er aan over. 
“Na een aantal maanden wilde 
ik weer werken, maar mijn 
lichaam liet het niet meer toe.

Karen van Iperen en haar nieuwe medewerker Geert Mellema

Afspraakbaan in de praktijk

Aan de slag bij Avebe
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“Ik heb weer vertrouwen in de toekomst.”
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Afspraakbanen
Samenwerken loont! 

Veel mensen met een arbeidshandicap willen graag aan het werk. En dat kan! Daarom hebben 
werkgevers in het Sociaal Akkoord beloofd om 125.000 banen te creëren voor mensen die prima kunnen 
werken, maar door een beperking niet 100% het minimumloon kunnen verdienen. In de provincie 
Groningen en Noord-Drenthe gaat het samen om 5.500 banen. Als werkgever staat u er niet alleen voor 
deze opgave te vervullen. U ontvangt hierbij op allerlei vlakken ondersteuning. 

VRIJBLIJVENDE BEDRIJFSSCAN FUNCTIECREATIE
Een bedrijfscan functiecreatie zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de mogelijkheden binnen uw bedrijf om 
mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Door een vrijblijvende bedrijfsscan functiecreatie 
krijgt u inzicht in de mogelijkheden binnen uw bedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking.

HOE KUNT U EEN BAAN CREËREN? EEN AFSPRAAKBAAN IN 3 STAPPEN

U stelt uw bedrijf open voor werkzoeken-
den met een arbeidshandicap. En dan? 

Een eerste oriëntatie, maak contact
met onze werkgeversadviseurs, voor een 
vrijblijvend adviesgesprek. Contactgegevens 
vindt u op werkinzicht.nl of de achterkant van  
deze brochure. 

U wilt een afspraakbaan creëren  
Er zijn dan verschillende opties:

U heeft een openstaande vacature die al voldoet 
aan kandidaten voor een afspraakbaan.  
Dan selecteren de adviseurs de juiste kandidaten 
voor u, om een gesprek met u te voeren.

U heeft nog geen geschikte plekken beschikbaar. 
U kunt dan vrijblijvend een bedrijfsscan functie-
creatie laten afnemen. 

Iemand in dienst nemen
Samen met de adviseur van Werk in Zicht kijkt u 
naar het soort werk en de benodigde begeleiding 
en voorzieningen. Het arbeidscontract wordt 
opgesteld. Een expert bepaalt de loonwaarde, 
waardoor de compensatie op de loonkosten 
bepaald kan worden.   

U heeft iemand in dienst met een 
arbeidshandicap en heeft daarmee een 

enorme positieve verandering in iemands 
leven tot stand gebracht. 
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Eenvoudige taken bij 
medewerkers wegnemen 
en in een Afspraakbaan 
samenvoegen tot een 
werkplek. 

Afspraakbaan creëren 
door taken samen te 
voegen die nu niet 
worden gedaan, maar 
wel aandacht verdienen.

Nieuwe 
taken

Taken 
delen
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NIEUWSBRIEF
Op de hoogte blijven van regelingen  
voor werkgevers en ontwikkelingen 
in onze arbeidsmarktregio? Ga naar  
werkinzicht.nl/nieuwsbrief en neem 
een abonnement op onze nieuwsbrief.

Werk in Zicht is de naam voor de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Werk in Zicht is het 
centrale aanspreekpunt voor uw Afspraakbaan en zorgt dat u snel met de juiste adviseur aan tafel zit. 

Afspraakbaan in uw bedrijf?

SUPPORT BIJ UW AFSPRAAKBAAN 

Compensatie van loonkosten
U betaalt alleen voor de productiviteit van de medewerker.  
U ontvangt een loonkostensubsidie. De hoogte daarvan is 
afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker.

Mobiliteitsbonus
U ontvangt een premiekorting van maximaal € 2.000,-  
Die bonus geldt voor drie jaar.

No-riskpolis
Met een no-riskpolis worden uw financiële risico’s bij ziekte  
van de medewerker beperkt. Een groot deel van de loonkosten  
wordt (via UWV) gedekt en u loopt geen risico op verhoging  
van de ZW-premies.

Jobcoach
Een medewerker met een arbeidsbeperking kan begeleiding  
nodig hebben. Ook uw eigen personeelsleden kunnen soms  
advies gebruiken over de manier waarop zij deze medewerkers  
het beste tot hun recht kunnen laten komen. Daarvoor kunt u  
een beroep doen op een jobcoach. Wilt u zelf de jobcoaching 
uitvoeren dan is daarvoor een vergoeding mogelijk. 

Voorzieningen
In sommige gevallen heeft iemand met een  handicap een 
voorziening nodig, om te kunnen werken. Mogelijk kunnen deze 
voorzieningen aangeschaft worden. Uw adviseur kan u hierover 
adviseren. 

CONTACT
Werk in Zicht is bereikbaar via:

E-mail
werkgevers@werkinzicht.nl 

Online 
werkinzicht.nl/contact

Telefoonnummers 
werkinzicht.nl/telefoonnummers

Social media
twitter.com/wizgroningen
linkedin.com/company/werk-in-zicht

INFORMATIE
Meer informatie over Afspraakbanen:
werkinzicht.nl/afspraakbanen


