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Werken met mensen met een
arbeidsbeperking in de procesindustrie
Een handreiking

Verantwoording
De inhoud van deze handreiking is gebaseerd op interviews met
diverse professionals uit de sociale werkbedrijven en de procesindustrie. In totaal zijn gesprekken gevoerd met 9 medewerkers van
sociale werkbedrijven (consulenten, jobcoaches, managers) en met
16 medewerkers van procesbedrijven (voormannen, managers,
HR-functionarissen). Zij zijn bevraagd over hun ervaringen met
plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking en het werken
met deze mensen in bedrijven in verschillende sectoren van de
proces-industrie. Het betreft verhalen uit de sectoren: afvalverwerking, productie van cosmetica- en hygiëneproducten, logistieke
dienstverlening, metaalverwerkingsbedrijven, productiebedrijven van
levensmiddelen, componenten voor levensmiddelen, bouwmaterialen,
chemische componenten voor de (petro)chemische industrie
en technische dienstverlening aan industriële bedrijven.

Deze handreiking is het resultaat van de uitvoering van Maatregel 5 uit
het sectorplan Procesindustrie. Het beoogde doel van deze maatregel
is de instroom van mensen met een arbeidshandicap in de procesindustrie te bevorderen. Daartoe hebben Opleidingsfonds Procesindustrie (OVP) en SBCM, het A&O-fonds SW, de samenwerking
gezocht. Met de voorbeelden in deze handreiking wordt het voor
bedrijven in de procesindustrie inzichtelijk welke mogelijkheden er
zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en welke stappen een
bedrijf kan volgen om mensen uit deze doelgroep een arbeidsplaats
aan te bieden.

Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie opgedaan bij het
uitvoeren van acht Quickscans Bedrijfsadvies bij bedrijven in de
procesindustrie. De QuickScan brengt in kaart welke functies,
werkzaamheden of taken geschikt zijn voor mensen met een
arbeidsbeperking.

Auteurs:
Xenia van Diest, SBCM
Marian de Regt, OVP
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Het sectorplan is gefinancierd met gelden vanuit de
opleidingsfondsen en het ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid.
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Inleiding
1.1 Werken met mensen met een arbeidsbeperking
Zijn er werkzaamheden in uw bedrijf die op dit moment blijven liggen?
Of werkzaamheden waarbij uw personeel wel een helpende hand kan
gebruiken zodat zij zich meer kunnen richten op hun kerntaken?
Of zet u nu soms tijdelijk (relatief duur) personeel in? Is uw antwoord
op één of meer van deze vragen ‘ja’, dan kan het werken met mensen
met een arbeidsbeperking uitkomst bieden. Veel bedrijven in de
procesindustrie hebben al ontdekt wat de meerwaarde is van het
werken met mensen met een beperking. Deze bedrijven hebben om
verschillende redenen besloten om samen te werken met de doelgroep. Sommigen zien het als een maatschappelijke taak, gunnen
mensen met een arbeidsbeperking een baan, of willen uitvoering
geven aan de afspraken in het sociaal akkoord (zie kader pagina 5).
Er zijn ook bedrijven die al bekend waren met de doelgroep omdat zij
in het verleden werkzaamheden (bijvoorbeeld inpakwerk) hebben
uitbesteed en ondergebracht bij sociale werkbedrijven. Ook kan het
voor bedrijven financieel aantrekkelijk zijn om met deze doelgroep
te werken.

Deze handreiking biedt een aantal concrete handvatten voor het
werken met mensen met een arbeidsbeperking binnen de procesindustrie.

1.2 Mensen met een arbeidsbeperking
Over wie hebben we het als we spreken over mensen met een
arbeidsbeperking? Dit staat beschreven in de Participatiewet. Het gaat
om personen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen,
bijvoorbeeld door een ziekte of een verstandelijke, psychische of
lichamelijke handicap. Ook een deel van de mensen die in de bijstand
zitten valt onder de doelgroep. Het gaat dan veelal om mensen die
lange tijd niet gewerkt hebben.

Naar verwachting krijgt de procesindustrie op termijn te maken met
een tekort aan gekwalificeerde vakmensen. De procesindustrie kan
dit tekort aanpakken door samenwerking met onder andere de
SW-sector. Voor de SW-sector op haar beurt, biedt dit mogelijkheden
om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij
een reguliere werkgever.
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Participatiewet en Sociaal Akkoord
Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is er één regeling voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorheen was dat verspreid over drie regelingen: de
WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en Wajong voor
jonggehandicapten met arbeidsvermogen.
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met
een arbeidsbeperking. In de marktsector, waaronder de procesindustrie, gaat het in totaal
om 100.000 extra banen van gemiddeld 25,5 uur (die ook door meerdere werknemers
kunnen worden ingevuld), ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. De overheidssector
moet 25.000 banen creëren. De 125.000 extra banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn.
De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt jaarlijks gekeken
of zowel de overheidssector als de marktsector op schema liggen met de realisering ervan.
Als de banenafspraak niet conform de jaarlijkse streefcijfers wordt gerealiseerd dan treedt
in 2017 de Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten in werking en kan de quotumheffing gaan gelden voor de sectoren die de aantallen uit de banenafspraak niet hebben
gehaald. De heffing richt zich dan op bedrijven met 25 werknemers of meer.
Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:
✔ Mensen die niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Het UWV bepaalt voor wie dit geldt. Zij worden vermeld in het doelgroepregister;
✔ Mensen met een Wajong-uitkering die kunnen werken;
✔ Mensen met een Wsw-indicatie.
Voor meer informatie:
http://www.samenvoordeklant.nl/
http://www.sbcm.nl/sectoren/125000-banen.html
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1.3 Voor wie is deze handreiking bedoeld?

1.4 Wat leest u in deze handreiking?

De handreiking is vooral bedoeld voor werkgevers in de procesindustrie die zich willen oriënteren en meer willen weten over het
werken met mensen met een arbeidsbeperking. In de handreiking
staan praktijkervaringen van bedrijven in de procesindustrie én van
sociale werkbedrijven. Hierdoor krijgt u een goed beeld van hoe het
werken met mensen met een arbeidsbeperking er in de praktijk uit
kan zien en wat daarbij van u als werkgever wordt gevraagd.

In deze handreiking leest u wat de mogelijkheden zijn als u wilt
werken met iemand met een arbeidsbeperking: welke werkzaamheden kunnen mensen met een arbeidsbeperking verrichten en
welke competenties en vaardigheden zijn daarbij van belang in de
procesindustrie. U zult zien dat er vaak meer mogelijk is dan u in
eerste instantie denkt (hoofdstuk 2). De handreiking gaat vervolgens
in op wat van u als werkgever wordt verwacht in de begeleiding van de
medewerker(s). Tevens komen succesfactoren en tips aan bod
(hoofdstuk 3). Ook kunt u lezen welke organisaties u kunnen helpen
bij het vinden van geschikte kandidaten, bij het regelen van juridische
en financiële zaken en bij de begeleiding van de medewerker(s) als
ze in uw organisatie aan het werk zijn (hoofdstuk 4).
In de digitale versie van deze handreiking kunt u verdiepende
informatie, zoals brochures, direct downloaden door de onderstreepte
woorden in de tekst aan te klikken.
Ter informatie en illustratie staan in de omlijnde tekstblokken
uitspraken en/of voorbeelden die zijn gegeven tijdens de interviews
met de (sociale werk)bedrijven.
Voor de leesbaarheid worden de in de handreiking genoemde
functionarissen in de hij-vorm aangeduid. Vanzelfsprekend worden
hiermee zowel mannelijke als vrouwelijke functionarissen bedoeld.
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2 Aan welk werk kunt u denken?
2.1 De procesindustrie
Met circa 300.000 banen en een omzet van 124 miljard euro (cijfers
2015), is de procesindustrie van grote betekenis voor de Nederlandse
economie. De procesindustrie omvat een grote verscheidenheid aan
branches die zich kenmerken door geautomatiseerde productie op
grote schaal.
Tot de procesindustrie behoren de brede chemische industrie,
voedings- en genotmiddelenindustrie, tapijt- en textielindustrie,
papierindustrie, farmaceutische industrie, keramische industrie,
metallurgische industrie, textielindustrie en bouwmaterialenindustrie.
Ook de productie van energie en de afvalverwerking behoren tot de
procesindustrie.
Een deel van de procestechnische bedrijven kenmerkt zich door een
lange historie en een belangrijke regionale functie. Van oudsher boden
deze bedrijven mogelijkheden aan mensen met een beperking. Er zijn
nu minder mogelijkheden dan vroeger, omdat de voorwaarden om nu
in de industrie te kunnen werken veranderd zijn en de taken gecompliceerder zijn geworden. Er wordt van de medewerker van nu iets
anders verwacht dan tien jaar geleden. Deze sociale functie vervullen
de bedrijven vaak nog steeds. Werknemers (eigen medewerkers van
het bedrijf) die toch niet meer helemaal mee kunnen met de verdergaande automatisering en hogere functie-eisen blijven wel in dienst.
Voor hen wordt naar passend werk gezocht.
Voor de inhoud van deze handreiking is naar productieprocessen
gekeken, waarbij ondersteunende processen, zoals onderhoud,
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logistieke processen en inpakwerkzaamheden, nadrukkelijk ook
de aandacht hebben gekregen.

2.2 Is het ook in mijn bedrijf mogelijk?
Een vaak gehoorde reactie van werkgevers is dat zij geen werk
hebben voor mensen met een arbeidsbeperking of dat de begeleiding
te intensief is. Voor een aantal bedrijven met sterk geautomatiseerde
productieprocessen ligt het opleidingsniveau van de medewerkers in
het algemeen hoger en wordt het ‘afbreukrisico’ als hoog ingeschat.
Ook wordt door bedrijven aangegeven dat de productie helemaal ‘lean’
georganiseerd is en dat er daarom geen taken beschikbaar zijn voor
mensen met een arbeidsbeperking. Deze bedrijven geven aan daarom
terughoudend te zijn in het onderzoeken naar mogelijkheden voor
mensen met een arbeidsbeperking. De ervaring leert echter dat er
meestal meer mogelijk is dan op het eerste gezicht lijkt. Mensen met
een beperking kunnen uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. Als
het niet mogelijk is in de productieomgeving, zijn er soms wel mogelijkheden op kantoor of de facilitaire dienst. In de meeste gevallen gaat
het om laag/ongeschoold werk, om eenvoudig en snel aan te leren
werkzaamheden, maar soms is er meer mogelijk. Wat de medewerker
precies kan doen en voor hoeveel uur (eventueel in ploegendienst), is
afhankelijk van zijn mogelijkheden én van de wensen van de werkgever.
Tijdens de interviews, waarop deze handleiding gebaseerd is, zijn veel
mogelijkheden besproken. Hierbij valt te denken aan assisterende
taken in logistieke processen, zoals ontvangst en uitgifte van goederen,
inpakwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden op de werkvloer
en administratieve ondersteuning in het logistieke proces, tot uitgifte
van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de volgende paragraaf
worden de mogelijke werkzaamheden verder toegelicht.
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2.3 Welke werkzaamheden?
Mensen met een arbeidsbeperking verrichten in de procesindustrie
vooral werkzaamheden aan de productielijn maar ook facilitair werk
en beperkte administratieve taken.
Hieronder vindt u een aantal concrete voorbeelden van medewerkers
werkzaam in de diverse sectoren van de procesindustrie.
Productielijn werk
Het gaat vooral om aanvullende werkzaamheden ten aanzien van het
productieproces (schoonmaak, sorteer- en inpakwerkzaamheden,
klaarzetten van dozen, karton en plakband aanleveren). Maar er zijn
ook bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking bijna volledig
zelfstandig op de productielijn zetten. Daarbij worden zij technisch
ondersteund door operators die de machines instellen. Ook kan het
gaan om het signaleren van productiefouten en het visueel controleren
van eindproducten.
Assemblagewerkzaamheden
Sommige productieprocessen bevatten handmatige handelingen
zoals losse onderdelen samenvoegen tot een groter geheel. Deze
assemblagewerkzaamheden worden in diverse bedrijven uitgevoerd
door mensen met een arbeidsbeperking. Voorbeeld hiervan is een
bedrijf dat operatiepakketten samenstelt. Deze werkzaamheden
worden allemaal door mensen met een arbeidsbeperking uitgevoerd,
alleen de ploegchef heeft geen arbeidsbeperking. Of een bedrijf waar
handmatig onderdelen van sloten in elkaar worden gezet.
Logistiek
Rondom een productieproces zijn verschillende logistieke processen
te onderscheiden. Denk aan aanvoer van grondstoffen, vervoer van
(tussen)producten van de ene afdeling naar de andere afdeling, afvoer
van de eindproducten en klaarmaken van de eindproducten voor
verzending. Vaak bieden deze processen een goede werkplek voor
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mensen met een arbeidsbeperking. Deze werkzaamheden variëren
van vervoer van producten, eventueel met heftruck, tot het bedienen
van geautomatiseerde verpakkingslijnen.
Verpakkingswerkzaamheden
De medewerkers voeren zeer diverse verpakkingswerkzaamheden
uit, zoals het invoeren van verpakkingen in een verpakkingslijn, de
producten van een band in een verpakking doen, meerdere kleine
verpakkingen van een product in een grotere verpakking verzamelen,
meerdere grotere verpakkingen verzamelen op een pallet, sealen van
verzamelde verpakkingen, stickers op verpakkingen plakken, productcodes printen (direct op de verpakking of op stickers), drukwerk op
verpakkingen verzorgen, of verpakkingen met verschillende producten
samenstellen.
Al deze werkzaamheden kunnen deels handmatig zijn, maar ook
geautomatiseerd, waarbij de werknemer werkzaamheden uitvoert
variërend van eenvoudige, enkelvoudige handelingen tot het aansturen van de totale verpakkingslijn.
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Schoonmaakwerk
De medewerker voert uiteenlopende schoonmaakwerkzaamheden
uit, zoals het schoonhouden van de fabriekshal en magazijnen, het
reinigen met behulp van schoonmaakmachines en stofzuigers van
de verschillende etages van het gebouw, of het aanvegen en legen
van prullenbakken.
Facilitair werk / beperkte administratieve taken
De medewerker zorgt zelfstandig voor het laden en lossen in het
magazijn. Hij verricht simpel sorteerwerk, sorteert klein materiaal
of legt materiaal voor collega’s klaar en zorgt voor aan- en afvoer
van verpakkingsmaterialen. Ook kan het gaan om het afhandelen
van vrachtbonnen en voorraadbeheer.

2.4 Welke competenties en vaardigheden zijn nodig?
Voor elke medewerker, ook voor de medewerker met een arbeidsbeperking, zijn de basiswerknemersvaardigheden van belang voor
de uitvoering van zijn taken. Het gaat er dan om of de werknemer
voor de uitvoering van de taak over goede sociale vaardigheden moet
beschikken, hoe zelfstandig hij moet kunnen werken om de taak uit
te voeren, of er tijdens de uitvoering van de taak onverwachte dingen
kunnen gebeuren waar je rekening mee moet houden, of de taak veel
lichamelijke inspanning kost en of er een tijdsdruk op de uitvoering
van de taak zit.

	
Een bedrijf in cosmetische en medical devices producten, zoals
lotions, vloeistoffen, crèmes, serums en gels, levert aan diverse
afnemers in binnen- en buitenland. Het bedrijf is gespecialiseerd
in kleinere en grotere series (variërend van 500 tot 100.000 producten). De medewerkers met een arbeidsbeperking verrichten
diverse inpak- en ompakwerkzaamheden. Zij stickeren de
producten en stoppen de eindproducten (flacons) in dozen.

	
Bij een bedrijf voor verpakkingen van voedingsmiddelen draaien
mensen met een arbeidsbeperking de volledige productie. Zij
vervangen de rollen aan het begin van de machine en zorgen
voor het plaatsen van de verpakkingen in dozen. Zij worden tijdens
hun dienst (dagdiensten van 7.30 tot 16.15 uur, vrijdags een halve
dag) ondersteund door twee machine operators die verantwoordelijk zijn voor het instellen van de machines. Deze samenwerking
biedt als voordelen dat de operators zich kunnen specialiseren en
een hogere productie wordt behaald.
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	Binnen de procesindustrie met een grote verscheidenheid aan
branches kunnen de volgende competenties en vaardigheden (met
name voor werkzaamheden aan de productielijn) van belang zijn.
Omdat medewerkers met een arbeidsbeperking vaak een aangepast takenpakket hebben, geldt voor hen mogelijk een beperkt
aantal competenties en vaardigheden.
✔ Samenwerken en overleggen;*
✔ Vakdeskundigheid toepassen (de werknemer moet de
		 benodigde werkinstructies kunnen begrijpen en toepassen);*
✔ Materialen en middelen inzetten;*
✔ Instructies en procedures opvolgen;*
✔ Concentratievermogen, geconcentreerd kunnen werken in een 		
		 productieomgeving met veel prikkels; machines, drukte en
		 geluid (prikkelbestendig);
✔	Lopendebandwerk kunnen verrichten; het prettig vinden in
ritme te werken, tempo te kunnen volgen, herhaling; routinematig kunnen werken;
✔ In teamverband kunnen werken aan een productielijn;
✔	Om kunnen gaan met toezicht, aangesproken kunnen worden,
leiding kunnen ontvangen, luisteren;
✔	Flexibiliteit; bedienen van diverse machines (wisselen van
stations) of na verloop van tijd andere handelingen kunnen
verrichten;
✔ Kunnen dealen met de workflow, om kunnen gaan met werkdruk;
✔	Objectselectie, het kunnen onderscheiden van de kleuren om
de juiste producten in de dozen te stoppen;
✔ Kunnen tellen en lezen;
✔ De hele dag binnen kunnen werken;
✔ Goede oog – handcoördinatie (secuur);
✔ Staand kunnen werken;
✔	Ploegendiensten kunnen draaien; vroeg kunnen opstaan bij een
vroege shift;
✔	Kunnen werken met de geuren, bijvoorbeeld de geur van olie
kunnen verdragen;
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✔ Instructies kunnen ontvangen en toepassen;
✔ Veiligheidsprocedures begrijpen en opvolgen;
✔ In staat zijn de juiste middelen/materialen te gebruiken;
✔	Enige mate van zelfstandigheid tonen tijdens uitvoer van de
werkzaamheden.
* Deze competenties komen overeen met het Entree kwalificatiedossier (niveau 1)

2.5 Is de werkomgeving geschikt?
Vanwege de grote diversiteit van de bedrijven in de procesindustrie,
is het van belang extra te checken of een medewerker werkelijk past
binnen de specifieke werkomgeving. Mogelijke aandachtspunten als
het gaat om de werkomgeving zijn:
•	Het werk wordt verricht in grote bedrijfshallen met veel prikkels
(lawaai van machines);
•	Er wordt gewerkt in wisselende klimaatomstandigheden (warme
ovens/koeling);
•	De werkplek is niet gelijkvloers en bijvoorbeeld alleen via trappen
bereikbaar;
•	De bewegingsvrijheid is beperkt vanwege strenge formele veiligheidsregels (bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf dat extra is
beveiligd met een hoog hekwerk);
•	Er gelden strengere regels en procedures met betrekking tot
hygiëne, zoals bij de productie van medicijnen, cosmetische
producten en levensmiddelen;
• Het bedrijf is niet makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.
Voor meer praktijkvoorbeelden van werkgevers die u zijn
voorgegaan, ook in andere (sub)sectoren, kunt u ook terecht op
www.onbeperktondernemen.com en
www.werkgeversgaaninclusief.nl/nl/good-practices.
Op deze websites vindt u tevens algemene informatie over het
werken met mensen met een arbeidsbeperking.
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	‘Sociale werkbedrijven organiseren netwerkbijeenkomsten voor
ondernemers in de regio, zoals learningdiners, waarbij ondernemers ervaringen uitwisselen. Ondernemers vertellen over hun
ervaringen met mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf
en zijn vaak positief verrast door het niveau van de mensen.
Met deze bijeenkomsten wordt getracht vooroordelen weg te
nemen. Ook kunnen deze netwerkbijeenkomsten gaan over
algemene thema’s, zoals sociaal ondernemen, ontwikkelingen
rond de Participatiewet en ziekteverzuim’. – Een consulent sociaal
werkbedrijf
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3 Uw rol als werkgever
Als u tot de conclusie bent gekomen dat er binnen uw bedrijf mogelijkheden zijn voor één of meerdere medewerkers met een arbeidsbeperking, hoe kunt u ervoor zorgen dat de plaatsing een succes wordt? Belangrijk hierbij zijn een goede voorbereiding voordat de
medewerker komt en een goede begeleiding als de medewerker er is.

3.1

Aan het werk met nieuwe collega’s: voorbereidingen

Voordat een medewerker bij u aan de slag gaat is het belangrijk om
helderheid te hebben over zijn werkzaamheden. U kunt hierover al
concrete afspraken maken met de bemiddelende organisatie.

	‘Werkgevers zijn beducht om aan een kandidaat te vragen waarom
hij in de SW zit. Dat is niet nodig. Een medewerker wil best uitleggen wat het beste werkt voor hem of haar’. - Een werkgever

Denk vooraf na over het introductie- en inwerkprogramma. Hoe zou
u dat normaal gesproken aanpakken en welke aanpassingen zijn er
eventueel nodig voor deze collega? Daarnaast is het van belang na te
denken over de begeleiding van de medewerker: wie neemt deze op
zich, heeft hij daar voldoende tijd voor en is hij op de hoogte van de
do’s en don’ts als het gaat om de begeleiding van de medewerker?

	‘De voorman is een sociaal type, geen zacht eitje. Hij vindt het
leuk om mensen te begeleiden, is geduldig en hij beschikt over
een goed inlevingsvermogen. Als hij instructies geeft, kan hij zich
verplaatsen in de medewerker. Hij overlegt met de jobcoach als
hij zaken niet snapt’. – Een manager sociaal werkbedrijf

Het is zinvol dit ook samen met de medewerker te bespreken en met
hem concrete afspraken te maken. De externe begeleider van de
bemiddelende organisatie, de jobcoach, kan u hierbij adviseren en
ook bij het gesprek aanwezig zijn. Daarnaast is het belangrijk om de
(directe) collega’s te informeren over de komst van de medewerker
voordat hij start. Geef hierbij uitleg over de reden van het aannemen
van deze medewerker met een arbeidsbeperking, welke werkzaamheden hij gaat uitvoeren en de te verwachten resultaten. Indien nodig,
kunt u de collega’s vooraf ook informeren over de beperkingen van de
nieuwe medewerker. U kunt dit ook aan de nieuwe medewerker zelf
overlaten. De medewerker kan dan zelf bepalen wat hij wel of niet wil
zeggen.

Onderstaande checklist kunt u gebruiken voordat er een nieuwe
medewerker met een arbeidsbeperking aan de slag gaat in uw bedrijf:
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Voorbereidingen
De werkzaamheden

De interne begeleiding

 en duidelijk afgebakend takenpakket, vastgelegd en met
E
de nieuwe collega besproken.

 én vaste begeleider is aangewezen, hij geeft onder andere
E
de werkopdrachten en weet de nieuwe collega te motiveren.

 tructuur in het werk, in kleine stapjes, is extra van belang
S
voor de medewerker.

	Begeleidingstaken, de beschikbare tijd en bijbehorende
bevoegdheden van de intern begeleider zijn vastgelegd.

Afspraken over het te verwachten resultaat.

	Begeleider is door de jobcoach geïnformeerd over de
beperking(en) van de nieuwe collega en de bijbehorende do’s
en don’ts, voor zover relevant voor de werkzaamheden.

De introductie
Huidige collega’s geïnformeerd over:

Het waarom van het aannemen van een medewerker met
een arbeidsbeperking.
		

Het takenpakket en eventueel het te verwachten resultaat.

		
		

De beperkingen van de nieuwe collega, voor zover relevant 		
voor de werkzaamheden. Respecteer hierbij de privacy van
de nieuwe collega.

De externe begeleiding
 et de jobcoach zijn duidelijke afspraken gemaakt,
M
bijvoorbeeld over zijn begeleidende rol en wat te doen bij
ziekte, verlof, plichtsverzuim of frequent verzuim.

	Een -indien nodig aangepast- introductieprogramma voor de
nieuwe collega met onder andere aandacht voor de ongeschreven
regels op de werkvloer.
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3.2

Aan het werk met nieuwe collega’s: aan de slag

Ook als de medewerker aan de slag is, is het belangrijk om de vinger
aan de pols te houden. Geef de medewerker de mogelijkheid te leren,
maak een ontwikkelplan, geef positieve feedback, maar spreek de
medewerker ook aan als dingen minder goed gaan. Een medewerker
kan vaak meer dan u denkt.
Stem de begeleiding regelmatig af met de jobcoach en vergeet ook
niet aan de medewerker zelf te vragen wat hij er van vindt. Meer
informatie over wat u kunt doen om de medewerker een goede start te
geven, vindt u in de handreiking ‘Aan het werk met nieuwe collega’s’
van SBCM.
In de onderstaande checklist vindt u kort de belangrijkste punten

Aan de slag
Geef positieve feedback.

	Maak een ontwikkelplan met de jobcoach en geef de nieuwe
collega de mogelijkheid zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door
te leren op de werkplek of scholing.

	Zorg dat (u als) de begeleider voldoende weet over en tijd heeft
voor de begeleiding.

	Voer in het begin zo min mogelijk veranderingen door in de
werkzaamheden.

	Wees duidelijk in de communicatie en geef heldere instructies
in kleine stapjes en herhaal die meerdere keren. Die heldere
instructies zijn zeker van belang als het gaat om de veiligheidsrisico’s.
	N.B. Bij de term ‘veilige omgeving’ kijkt een bedrijf vaak in
eerste instantie naar ‘technisch’ veilig. Vanuit de SW wordt
eerder aan sociale veiligheid gedacht; een omgeving met een
goede begeleiding, goed sociaal contact en waar fouten mogen
worden gemaakt.

	Spreek de nieuwe collega aan op zijn prestaties en functioneren,
stuur daarbij eerst op kwaliteit, later indien mogelijk op snelheid.

Stem de begeleiding regelmatig af met de jobcoach.

Bij meerdere begeleiders is het van belang één lijn te trekken.

	Check regelmatig hoe het gaat met de nieuwe collega, denk
bijvoorbeeld aan de acceptatie door collega’s.

	Ga het gesprek aan met de nieuwe collega en/of de andere
collega’s als er spanningen ontstaan.
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	‘Gaandeweg zoeken de medewerkers meer uitdaging, meer werk.
In het begin was het alleen maar schoonmaken en nu plaatsen zij
ook etiketten. Er zijn medewerkers die zelf de lijn willen opstarten
of de unit instellen, maar dat werk blijft de verantwoordelijkheid
van de begeleidende operators. Dan is er wel sprake van overschatting’. - Een werkgever

	‘Het is bij een medewerker met een arbeidsbeperking extra
belangrijk dat een incident op het gebied van veiligheid altijd
wordt nabesproken, zodat hij ervan kan leren’. - Een werkgever

	Bij sommige bedrijven is sprake van ontwikkeling in de breedte;
medewerkers worden geplaatst op een andere afdeling, bij
andere productgroepen. Ontwikkeling kan ook betrekking hebben
op technische (bijvoorbeeld het bedienen van een heftruck)
en sociale vaardigheden. Een voorbeeld van het laatste: een
medewerker was snel klaar met zijn werk en liep naar zijn
voorman voor een nieuwe klus. De voorman was in gesprek, dus
hij wachtte netjes tot de voorman was uitgepraat, maar wel
hangend met de handen in de zakken. Beeld van de voorman en
collega: wij zijn in gesprek en deze medewerker komt erbij hangen.
Feitelijke situatie: Medewerker was sneller klaar dan verwacht
en kwam (proactief) vragen om een nieuwe klus. Hij heeft geleerd
netjes op zijn beurt te wachten als zijn leidinggevende in gesprek
is. Ontwikkelpunt voor deze medewerker: laat zien dat je wat wilt
vragen in plaats van een te afwachtende houding aan te nemen.
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3.2.1 Het inwerken van de nieuwe collega
Voor het inwerken van de nieuwe collega is natuurlijk het belangrijkste
dat de werknemer weet wat zijn werkzaamheden zijn en hoe hij deze
moet uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de werknemer zich snel thuis
voelt op de werkvloer, is het van belang dat hij de ongeschreven regels
kent. Voorbeelden van die regels zijn: hoe wordt de werkdag begonnen
en afgesloten, hoe wordt er geluncht (kun je in de kantine bijvoorbeeld
zo maar aan een tafel gaan zitten of hebben mensen een vaste plek?)
en wat zijn de gebruiken rondom een verjaardag? Meer suggesties
voor onderwerpen die tijdens een eerste gesprek met de medewerker
aan bod kunnen komen leest u in de handreiking ‘De spelregels op de
werkvloer’.
Het inwerken van mensen met een arbeidsbeperking neemt vaak
meer tijd in beslag dan bij andere werknemers. Als u daar goed de
tijd voor neemt, vergroot dat de kans op een duurzame plaatsing en
bespaart u waarschijnlijk begeleidingskosten op de langere termijn.
‘En als het lukt, dan is het ook leuk om met deze doelgroep te
werken’. - Een operator

3.2.2 De begeleiding van de nieuwe medewerker
Een medewerker met een arbeidsbeperking heeft net als elke andere
medewerker begeleiding nodig, alleen zal die – zeker in de beginfase –
meestal intensiever zijn. Voor uw medewerkers die de begeleiding op
de werkvloer verzorgen, volgen hieronder een aantal algemene tips en
valkuilen.
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Valkuilen en tips
Valkuilen
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Te grote betrokkenheid, aannemen van hulpverlenersrol
Onvoldoende kennis van de beperking of thuissituatie
Overschatting: te snel resultaat verwachten
Te direct communiceren
Een onzekere benadering
Te snel accepteren van problemen: medelijden hebben
Begeleiding niet afstemmen met de jobcoach
Het overnemen van werk

Tips
✔
✔
✔
✔
✔

Heb geduld
Bouw vertrouwen op
Wees opgewassen tegen lastig gedrag
Blijf alert, ook op langere termijn
Zorg voor achtervang

	‘Er zijn medewerkers die gevoeliger op zaken reageren, zij hebben
de neiging problemen te vergroten. Als gevolg van ervaringen in
het verleden, ligt hun incasseringsvermogen lager. Het is bijvoorbeeld zaak om ook aan kleine irritaties aandacht te geven en die
in de kiem te smoren’. – Een operator

	‘Het gaat om begeleiding, zowel sociaal als praktisch (hier staat de
koffie). Voor de begeleider is geduld een belangrijke eigenschap.
Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die niet zelf aangeven dat het
tempo te hoog ligt’. – Een manager sociaal werkbedrijf
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Wilt u meer weten over de begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking dan zijn er ook verschillende handreikingen, zoals de
begeleidingskaarten ‘Psychische beperkingen’. In deze begeleidingskaarten vindt u handzame informatie over hoe u bepaald gedrag kunt
herkennen en hoe u daar het beste op kunt reageren. De handreiking
gaat in op faalangstig gedrag, teruggetrokken gedrag, verstandelijk
zwak gedrag, concentratiezwak gedrag, impulsief gedrag, vasthoudend
gedrag en niet-sociaal gedrag. Vanzelfsprekend kunt u voor informatie
hierover ook terecht bij de jobcoach van de medewerker. Vergeet ook
niet aan de medewerker zelf te vragen wat hij prettig vindt als het gaat
om begeleiding.
Verdere informatie vindt u in de ‘Handreiking begeleiding op de werkvloer’, die onder andere gaat over het geven van feedback, het omgaan
met weerstand en motivatieproblemen.

3.3

Succesfactoren voor een duurzaam werkverband

Welke factoren kunnen verder nog een rol spelen bij een duurzame
match tussen een medewerker met een arbeidsbeperking en een
bedrijf?
•	Allereerst is commitment van directie/MT een voorwaarde voor
een succesvolle plaatsing.
•	De begeleiders op de werkvloer (zoals de operator of de voorman)
vervullen een belangrijke rol. Zij moeten ook gemotiveerd zijn om
er een succes van te maken. Betrek ze bij voorkeur vanaf de start,
als de eerste gesprekken met de medewerkers worden gevoerd.
Want: ’Er moet een klik zijn tussen begeleider en medewerker’,
aldus een operator.
	‘Al doende leren de medewerkers met een arbeidsbeperking én
de operators’. – Een operator
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•	Maak afspraken over de (telefonische) bereikbaarheid van de jobcoach als zich probleemsituaties voordoen met medewerkers op
het werk. Vaak zijn die gerelateerd aan de privésfeer. Alleen al de
aanwezigheid van zo’n ‘noodlijn’ geeft vertrouwen en rust bij de
medewerker en de werkgever.
•	Als er aan de productielijn hogere productiedoelen moeten worden
behaald, kan het helpen deze doelen met de medewerker te
bespreken. Nodig hem uit om mee te denken over het halen van
de hogere productie.
	Er zijn sociale werkbedrijven die een ‘hit team’ achter de hand
hebben als op korte termijn moet worden ingespeeld op hogere
productiedoelen.
•	En last but not least: collegiale omgang. Een gevoel van welkom zijn
en positieve reacties van collega’s zijn heel belangrijk. Betrek de
medewerkers met een arbeidsbeperking zo veel mogelijk ook op
het sociale vlak, bij bedrijfsactiviteiten zoals uitjes en borrels.
Medewerkers voelen zich dan meer verbonden met het bedrijf,
zijn enthousiast en voelen zich verantwoordelijk
	‘De medewerkers liggen goed in het bedrijf. Positieve reacties
van collega’s: ‘fris bloed, leuk!’. Het bedrijf staat ook voor deze
mensen. Er was veel aandacht van de pers, de lijn werd destijds
door de wethouder geopend.’ – Een operator

	‘In een voedingsmiddelenbedrijf zijn de medewerkers zo positief
over hun werk en het bedrijf dat zij hun enthousiaste verhalen
delen via Facebook. En die verhalen werken ook goed bij de
werving van nieuwe collega’s’. – Een manager sociaal werkbedrijf.
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3.4 Andere mogelijkheden als werkgever: stages voor
		deze doelgroep
In de vorige paragrafen zijn we er vanuit gegaan dat u aan de slag
gaat met een medewerker die beschikt over de vereiste werknemersvaardigheden. Echter, u kunt er ook voor kiezen om een stageplek
aan te bieden aan iemand met een beperking. Uw bedrijf wordt dan
een leerwerkbedrijf waarin jongeren in de praktijk kunnen leren.
Een erkend leerbedrijf worden biedt verschillende voordelen. Voorbeelden hiervan zijn: u blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs, een leerling kan een hoop werk uit handen
nemen en een leerling in uw bedrijf brengt fiscale voordelen met zich
mee. De jongere kan mogelijk een diploma halen (MBO niveau 1).
Informatie hierover kunt u ontvangen via de Stichting samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
	
Een producent van isolatiematerialen biedt stageplaatsen aan
leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De leerlingen komen een aantal uur in de week naar het bedrijf en
verrichten werkzaamheden onder begeleiding van een docent en
iemand van het bedrijf. De jongeren werken in de ‘monsterruimte’.
Wereldwijd worden door klanten pakketjes met monstermateriaal
aangevraagd. Deze worden ingepakt in speciale doosjes.
De jongeren vouwen de doosjes en pakken de monstermaterialen
in, vervolgens plakken ze de productstickers en etiketten op de
doosjes. Ook maken ze de kartonbakken leeg. Na afloop van de
stageperiode ontvangen de jongeren een certificaat van het bedrijf
waarin wordt vermeld wat zij geleerd hebben.
	Het bedrijf heeft het initiatief genomen om met meerdere bedrijven
in de regio samen een groep jongeren de mogelijkheid te bieden
een entree-opleiding (MBO niveau 1) te volgen.
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4 Overtuigd? Wie helpt u verder?
Er zijn verschillende organisaties die u kunnen informeren, adviseren en ondersteunen als u wilt werken met mensen met een arbeidsbeperking. Bij ondersteuning kunt u denken aan het in kaart brengen van werkzaamheden waarop u hen kunt inzetten, de werving en selectie,
maar ook het regelen van financiële en administratieve zaken en de begeleiding op de werkvloer.
U kunt zich dan wenden tot een sociaal werkbedrijf, een werkgeversservicepunt of een UWV WERKbedrijf in uw buurt. Zij beschikken over
expertise om u verder te helpen op basis van uw wensen (zie pagina 19).

4.1 Hulp bij het in kaart brengen van geschikte
		 werkzaamheden
U heeft werkzaamheden in gedachten voor mensen met een arbeidsbeperking. Als u samen met een expert naar de werkprocessen kijkt,
is er meestal nog meer mogelijk dan u in eerste instantie zou denken.
Deze expert gaat uit van uw behoeften en kijkt hoe een medewerker
met een beperking een toegevoegde waarde kan hebben voor uw
bedrijf. Sociale werkbedrijven en het UWV WERKbedrijf hebben
experts in dienst die getraind zijn in het benoemen van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij kunnen u
helpen bij het in kaart brengen van geschikte werkzaamheden voor
mensen binnen deze doelgroep. Deze expert van een sociaal werkbedrijf of UWV WERKbedrijf loopt een paar uur met u mee en gaat
samen met u na wat de mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf. Zo
wordt duidelijk welke - vaak meer elementaire - taken kunnen worden
uitgevoerd door mensen met een arbeidsbeperking en wat hiervan
de meerwaarde voor uw bedrijf kan zijn. Deze werkwijze van functies
herschikken, wordt ook wel ‘functiecreatie’ genoemd.

	In een kaasfabriek werden in eerste instantie twee werkplekken
aangewezen voor medewerkers met een beperking. De consulente
van een sociaal werkbedrijf heeft na een rondleiding in overleg met
het bedrijf uiteindelijk meer werkplekken kunnen identificeren met
oog voor de mogelijkheden van de doelgroep. De werkzaamheden
bestaan nu uit het inpakken van diverse kazen in dozen.

De expert maakt vervolgens een inschatting van de eisen die horen bij
de uitvoering van de werkzaamheden en taken. Daarna gaat de expert
met u in gesprek over de mogelijkheden die hij ziet, qua werkzaamheden en het aantal benodigde uren. Daarin komen ook de kosten en
de opbrengsten voor uw bedrijf, op de korte en de lange termijn, aan
de orde. U bepaalt zelf of u het advies wilt overnemen of niet. Als u
zich kunt vinden in het advies en u wilt werken met iemand met een
arbeidsbeperking, kunt u zich laten ondersteunen bij het vinden van
een geschikte kandidaat.
Meer weten over functiecreatie?
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4.2 Hulp bij werving en selectie
Nu u weet welke werkzaamheden er in uw bedrijf geschikt zijn, kunt
u op zoek gaan naar de juiste kandidaat hiervoor. Op basis van uw
wensen kunnen een sociaal werkbedrijf of de andere bemiddelende
organisaties (Werkgeversservicepunt en UWV WERKbedrijf) een of
meer geschikte kandidaten aandragen voor een sollicitatiegesprek.
Voor een eerste selectie van kandidaten kunnen zij matchen op
competenties en vaardigheden door gebruik te maken van digitale
tools, bijvoorbeeld Kompas, Competentsys of Werkstap. De benoemde
competenties voor de procesindustrie in paragraaf 2.4 kunnen hierbij worden toegepast. Daarna worden de kandidaten nog binnen de
bemiddelende organisatie besproken, want uiteindelijk is het oordeel
van een professional doorslaggevend. Kandidaten worden geholpen bij
de voorbereiding van hun (eerste) gesprek met de werkgever. Tijdens
dit gesprek kunt u achterhalen of de kandidaat past binnen uw bedrijf,
binnen het team en of het klikt met de kandidaat.
Als u de kandidaat wilt plaatsen in uw bedrijf, moet een aantal zaken
ook op financieel gebied geregeld worden.

4.3 Hulp bij financiële en administratieve zaken
Medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen vaak niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Daarom heeft u vaak recht op
een loonkostensubsidie. De bemiddelende organisatie, zoals het
sociaal werkbedrijf, Werkgeversservicepunt of UWV WERKbedrijf, kan
u informeren wat een passende vergoeding is voor de inzet van de
nieuwe medewerker en of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een
loonkostensubsidie en de hoogte daarvan. Ook kunnen ze u helpen bij
het afsluiten van een kosteloze no risk polis als dit van toepassing is.
Dit is een Ziektewet-uitkering die een groot deel van de loonkosten
dekt als de werknemer ziek zou worden.
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Verder kan de bemiddelende organisatie u informatie geven over het
contract dat u met de nieuwe medewerker kunt afsluiten. Vaak is het
mogelijk dat u de medewerker niet direct in dienst neemt, maar dat
de medewerker bij de bemiddelende organisatie in dienst blijft en op
detacheringsbasis bij u werkzaam is. U neemt dan samen het
contract van de organisatie door en u geeft aan of u het eens bent
met bepalingen die bijvoorbeeld gaan over vakantie, vrije dagen en
ziekteverzuim. Mocht een detacheringsconstructie niet mogelijk zijn,
dan kunt u ook eerst een proefplaatsing van een beperkte periode
overwegen. De medewerker werkt in de proeftijd eventueel tegen een
gereduceerd tarief – in verband met extra begeleiding in deze fase - of
gaat tijdelijk met behoud van uitkering bij u aan de slag. In dat geval
betaalt u geen loon. Gaat het om de plaatsing van meerdere mensen
met een beperking, dan kan er sprake zijn van een groepsdetachering,
waarbij de begeleiding van de medewerkers in handen is van het
sociaal werkbedrijf.
	In de procesindustrie komen hele diverse aanstellingen voor,
variërend van vast in dienst (vaak een beperkt aantal personen),
gedetacheerd, een complete afdeling in huis, een oproep-groep
die het werk kan doen op het bedrijf, tot uitbesteding aan een
sociaal werkbedrijf met werk voor wel 200 fte.

	Door een loonwaardemeting toe te passen, wordt bepaald welk
deel van het gebruikelijke loon in een specifieke functie door een
medewerker met een arbeidsbeperking kan worden verdiend.
De loonwaardemeting is binnen de procesindustrie relatief makkelijk, zeker als het gaat om productielijn werkzaamheden en het
vergelijken van de productiedoelen met een reguliere medewerker.
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4.4 Hulp bij begeleiding tijdens werken: de jobcoach
De meeste werknemers met een arbeidsbeperking hebben recht
op een jobcoach. U kunt hiernaar informeren bij de bemiddelende
organisatie. De jobcoach ondersteunt en ontlast werkgevers op
verschillende gebieden. Jobcoaches hebben veel ervaring in het
begeleiden van mensen in de werksituatie. Een jobcoach zorgt ervoor
dat de nieuwe medewerker snel zijn draai binnen uw bedrijf vindt.
Ook bespreekt hij met u hoe u de medewerker een goede start kan
geven binnen uw bedrijf. Verder kunt u ook voor een aantal andere
zaken bij de jobcoach terecht.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden binnen uw bedrijf,
neem dan contact op met het werkgeversservicepunt of het sociaal
werkbedrijf binnen uw regio.
U kunt u zich wenden tot het dichtstbijzijnde werkgeversservicepunt,
of tot een UWV WERKbedrijf in uw regio. Of zoek het dichtstbijzijnde
sociaal werkbedrijf op.

Een jobcoach:
✔ adviseert de werkgever/ interne begeleider over ondersteuning;
✔ stelt met de werkgever en/of interne begeleider een ontwikkelplan
op;
✔ fungeert als vraagbaak voor de nieuwe collega, zijn interne
begeleider en werkgever;
✔ beantwoordt vragen over financiële zaken;
✔ denkt indien nodig mee over werkplekaanpassingen voor de
nieuwe medewerker;
✔ bekijkt of u recht heeft op een vergoeding voor scholing/opleiding.
	‘Een cruciale rol is weggelegd voor de jobcoach bij de matching en
begeleiding, zeker als een kandidaat start. Het is onder andere een
kwestie van goed informeren en het managen van verwachtingen.
De jobcoach komt in de beginfase regelmatig (wekelijks) langs.
De eerste werkdag neemt de coach met de medewerker het werkproces door, leren zij samen de bedrijfscultuur kennen. De coach
komt ook langs om de interne begeleider – de voorman of werkleider- te adviseren over hoe om te gaan en te communiceren met
deze medewerkers’. – Een consulent sociaal werkbedrijf
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Bijlage
SBCM-producten
In deze handreiking kunt u de volgende SBCM-producten direct
downloaden:
•
•
•
•

Aan het werk met nieuwe collega’s
Begeleidingskaarten ‘Psychische beperkingen’
Handreiking begeleiding op de werkvloer
De spelregels op de werkvloer
Colofon

Wilt u graag een papieren versie? Dan kunt u die kosteloos
bestellen via info.sbcm@caop.nl

Foto’s
TechniekBeeldbank.nu en Gaetana Ferla (Deventer Werktalent)
SBCM
Postbus 556
2501 CN Den Haag
T 070- 376 58 47
E info.sbcm@caop.nl
W www.sbcm.nl
@SBCMsw

OVP
Postbus 24090
2490 AB Den Haag
T 070- 337 83 67
E info@sectorplanprocesindustrie.nl
W www.ovp.nl

Copyright
Dit is een uitgave van SBCMen OVP. Onderdelen uit deze uitgave mogen alleen
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met verwijzing naar de uitgever.
© Maart 2016, SBCM en OVP, Den Haag
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