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1. Achtergrond, aanleiding en aanpak 
In Nederland vallen acht op de tien werknemers onder een cao. Jaarlijks worden er 
honderden (her)nieuw(d)e cao’s afgesloten. Alleen al in de eerste helft van het cao-
seizoen van 2010 ging het om 226 stuks. Volgens cijfers van de AWVN werden in slechts 
19% van de afgesloten cao’s afspraken gemaakt ten aanzien van de groeiende groep 
Wajongers. We praten hier over 43 cao’s. Op zich een mooie score, maar gezien de 
hoeveelheid benodigde arbeidsplaatsen voor Wajongers bij reguliere werkgevers is het 
van belang dat het percentage cao afspraken rond Wajong stijgt. Daarnaast is er erg 
weinig zicht op de aard en kwaliteit van de gemaakte afspraken en de uiteindelijke 
resultaten. Dit vertaalt ook in een beperkt zicht op de implementatie nadat de afspraken 
zijn gemaakt.  
 
1.1 Doel van het project  

CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het Programma Cultuuromslag 
Wajong) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en haalbaarheid van de gemaakte cao 
afspraken betreffende Wajong. Het doel van het project is te komen tot een heldere, 
praktische implementatiestrategie voor effectieve Wajong afspraken in cao’s. Deze 
strategie levert een bijdrage aan de verhoging van het aantal cao’s waarin Wajong 
afspraken zijn opgenomen, een verbetering van de follow-up en een succesvolle 
realisatie van deze afspraken. 

 
1.2 Aanpak  

Het project is gestart met een inventarisatie van bestaande, ondersteunende initiatieven 
in het Wajong veld, middels deskresearch. Zo zijn diverse cao afspraken, tools en 
kanalen t.a.v. Wajong geïnventariseerd. De kennis van CrossOver, MVO-NL en het UWV 
hebben hierbij belangrijke input gevormd. CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV 
Jong verschillende diepte-interviews gehouden bij bestuurders, beleidsmedewerkers en 
onderhandelaars. Hiermee is rekening gehouden met een diversiteit en spreiding van de 
branches en sectoren. Te denken valt aan het bank- en verzekeringswezen, metalektro, 
supermarkten en detailhandel, overheid, gemeenten, provincie, welzijn, jeugdzorg, 
sociale werkplaats, levensmiddelen, metaaltechniek, middelbaar en hoger beroeps 
onderwijs, de NUTS-sector, kinderopvang en de bouw. Bij het verwerken van de 
resultaten is de anonimiteit van de respondenten in acht genomen. Wel wordt omwille 
van de duidelijkheid specifiek verwezen naar branches en sectoren. 
 

1.3 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag van het project is ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in cao’s meer 
afspraken gemaakt worden t.a.v. de arbeidsparticipatie van Wajongers en hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat deze afspraken ook worden nageleefd?’. Dit is vertaald in een 
aantal onderzoeksvragen:  
 

• Wanneer lukt het om Wajong afspraken te maken?  
• Door welke factoren wordt dit beïnvloed? 
• Wat moet je zeker niet doen, wat zeker wel? 
• Wat heb je als onderhandelaar nodig om (meer) afspraken te realiseren?  
• Wat moet er in cao’s afgesproken worden, om daadwerkelijk resultaat te boeken? 
• In hoeverre worden gemaakte afspraken ook daadwerkelijk gerealiseerd?  
• Wat zijn hierbij succes- en faalfactoren? 
• Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te zien tussen sectoren? 
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1.4 Leeswijzer 

Tijdens de deskresearch en de diepte-interviews kwam al snel een fasering in het 
onderhandelingstraject naar voren. De vier fasen in dit traject worden allereerst kort 
uiteengezet in hoofdstuk twee en vormen een rode draad van het rapport. In hoofdstuk 
drie worden de  bevindingen van het onderzoek benoemd. Er wordt een beeld geschetst 
van de huidige situatie ten aanzien van het draagvlak, de gerealiseerde afspraken en de 
implementatie en de resultaten van deze afspraken. In hoofdstuk vier worden de 
weerstanden, positieve impulsen en succesfactoren per fase geschetst.  
 
Vanuit de bevindingen zijn hoofdconclusies getrokken, deze worden in hoofdstuk 5 
beschreven. Op basis van deze conclusies is in hoofdstuk 6 een implementatiestrategie 
geschreven en wordt er in hoofdstuk 7 een overzicht gegeven van bijbehorende ‘tools’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is zowel wetenschappelijk als praktisch bewijs dat een divers samengesteld 
personeelsbestand een positieve bijdrage levert aan het innovatief vermogen en daarmee 

het rendement van een onderneming. 
 

Op langere termijn is diversiteitbeleid daarom niet alleen wenselijk, maar ook 
noodzakelijk. AWVN heeft in 2009 samen met FNV en CNV een protocol afgesloten met 
betrekking tot de vergroting van arbeidsparticipatie van Wajongers. Inmiddels kent één 

op de vijf afgesloten cao’s een afspraak over Wajongers. 
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2. De 4 fasen van het cao onderhandelingstraject 
 
Het traject om tot een cao te komen kan grofweg opgedeeld worden in vier fasen: 

• Fase 1 Agendering: individuele voorfase  
• Fase 2 Agendering: vooroverleg sociale partners 
• Fase 3 Onderhandeling tussen werkgevers- en werknemersorganisatie(s) 
• Fase 4 Implementatie van de afspraken 

 
Fase 1 Agendering: individuele voorfase  

Hier bepaalt de onderhandelaar zijn of haar individuele inzet. De arbeidsvoorwaardennota 
van de vakcentrales speelt hierin een belangrijke rol. Aanvullend heeft de 
onderhandelaar specifieke punten van de betreffende bond. In de arbeidsvoorwaarden-
nota staat vermeld wat de vakbonden voor werknemers in onderhandelingen met 
werkgevers willen bereiken (zie kader hieronder voor een schets van beiden 
arbeidsvoorwaardennota). Zowel CNV als FNV hebben een paragraaf t.a.v. arbeids-
participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (en specifiek Wajong) 
opgenomen. Voor enkele voorbeelden hiervan wordt doorverwezen naar bijlage I. 
 
Het CNV speelt met hun nota in op ‘duurzaam werk loont’. Het CNV is van mening dat 
duurzaam werken loont, voor werknemers, voor bedrijven en uiteindelijk voor de 
samenleving als geheel. Begrippen zoals duurzaam werken en participatie moeten 
gestalte krijgen in de bedrijven en op de werkvloer, waarbij ambities vertaald moeten 
worden in duidelijke afspraken. Voor het CNV is hierbij de mens het uitgangspunt, en niet 
de markt. Belangrijke speerpunten hierbij zijn:  
 
- Duurzame inzetbaarheid; 
- versterking arbeidsparticipatie; 
- Sociale innovatie; 
- Diversiteit; 
- Scholing en loopbaanbeleid; 
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen; 
- Plezier in werk. 
 
De FNV speelt in op goed werk dat loont. Duurzaam ondernemen met visie op de 
toekomst, slimmer werken en investeren in werknemers zodat zij zich in alle levensfasen 
kunnen ontwikkelen en met plezier blijven werken is de kern van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV. Op de goed werk- agenda staat:  
 
- Werkzekerheid en behoud van werkgelegenheid; 
- Meer kansen en zekerheden voor flexwerkers en jongeren;  
- Een verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen; 
- Afspraken over scholing voor jongeren, flexwerkers, deeltijders en 50-plussers;  
- Afspraken over telewerken, ook voor lagere functies;  
- Zeggenschap over werktijden en roosters;  
- Minder versnippering van functies en grotere deeltijdbanen;  
- Afspraken over een levensfasebewust personeelsbeleid;  
- Betere afspraken voor werkende mantelzorgers;  
- Groene arbeidsvoorwaarden en afspraken over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

 
Vanuit de arbeidsvoorwaardennota worden coördinatiepunten voor elke afzonderlijke 
bond opgesteld, zoals bijvoorbeeld loon, zorgafspraken, werktijden, maar ook sociale 
punten zoals de arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt.  
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Fase 2 Agendering: vooroverleg sociale partners 

Tijdens deze fase wordt er door bonden onderling bekeken wat de standpunten zijn,  of 
hier onderling overeenstemming over is en wie wat inbrengt in de onderhandeling met de 
werkgevers (organisaties). De coördinatiepunten worden onderverdeeld in een aantal 
subdoelstellingen, die middels bijvoorbeeld enquêtes en ledenraadpleging worden 
getoetst bij de achterban. Kader- of bedrijfsleden worden in deze fase ook vaak 
geraadpleegd door de bond. Dit is de basis van waar uit een onderhandelaar zijn 
onderhandelingsproces gaat inrichten. Tijdens het vooroverleg met de sociale partners 
brengen onderhandelaars hun punten in. Soms gebeurt dit via een zogenaamde “inzet- of 
voorstellen brief”, soms gebeurt dit pas aan tafel. Samen wordt zo de gezamenlijke 
agenda bepaald.  
 
Fase 3 De onderhandeling tussen werkgevers- en werknemersorganisatie(s) 

In de eerste gesprekken van het onderhandelingstraject worden de voorstellen van de 
werkgevers- en werknemerskant toegelicht en bevragen beiden partijen elkaar basis van 
argumenten en belangen. Tijdens de vervolggesprekken wordt getracht de onderlinge 
verschillen tussen werkgevers(organisaties) en sociale partners te overbruggen.  
Afhankelijk van de kwesties en overbruggingsproblematiek vinden een aantal 
onderhandelingsrondes plaats. 
 
Uit een onderhandelingstraject kunnen drie zaken voortkomen: een principeakkoord, een 
onderhandelingsresultaat of een eindbod van de werkgever. Een principe akkoord is de 
ultieme inzet van een cao onderhandelaar en wordt in een ledenraadpleging met een 
positief advies voorgelegd. Bij een onderhandelingsresultaat is het niet gelukt om op alle 
punten afspraken te maken. Dit resultaat wordt objectief of neutraal voorgelegd aan de 
leden. Een eindbod van de werkgever is voor de vakbond vaak niet voldoende.  Dit bod 
kan neutraal aan de leden worden voorgelegd óf de bond gaat hier niet mee akkoord. 
Wordt het eindbod of onderhandelingsresultaat afgewezen, dan is er geen nieuwe cao en 
beraden de vakbonden zich met leden moeten op vervolgstappen. Soms is het nodig om 
de werkgever met acties (in het uiterste geval stakingen) onder druk te zetten. Een 
vakbond kan een staking uitroepen, als driekwart van de vakbondsleden op de 
vergadering voor een staking is.  
 
Fase 4 Nazorg & implementatie 

Nadat vakbonden en werkgevers samen een akkoord hebben bereikt over de nieuwe cao, 
wordt de minster van SZW gevraagd om de cao algemeen bindend te laten verklaren. Dit 
heeft tot gevolg dat de cao dan geldig is voor álle werkgevers en werknemers in een 
bepaalde bedrijfstak, ook als deze werkgevers en werknemers niet lid zijn van een 
werkgeversorganisatie of vakbond. Dit heet een bedrijfstak-cao. Veel grote bedrijven 
hebben een eigen cao: de ondernemings-cao. Hierin staan afspraken over 
arbeidsvoorwaarden die voor álle werknemers binnen één bedrijf gelden.  
 
Afhankelijk van het soort afspraken is de onderhandelaar of een afgevaardigde van de 
vakbond in meer of mindere mate betrokken bij de implementatie. Bij afspraken op meso 
niveau (quota, etc.) is de betrokkenheid bij de implementatie en realisatie van de 
afspraken door de sociale partners zeer laag. Het initiatief ligt dan bij de werkgevers. Bij 
afspraken op micro niveau (betreft vaak een project of werkgroepen) hebben de sociale 
partners vaak een rol om de voortgang te bewaken en kaderleden vaak een 
participerende rol.  
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3. Bevindingen diepte interviews 
In dit hoofdstuk geven we de algemene bevindingen weer ten aanzien van het vormen 
van draagvlak, het soort afspraken dat wordt gemaakt en de implementatie hiervan. In 
hoofdstuk 4 koppelen we dit aan de fasering van de onderhandeling en werken we de 
succes- en faalfactoren en interventies uit. 
 

3.1 Draagvlak  

• De bereidheid tot medewerking aan de interviews was zeer groot. Ondanks dat niet 
alle onderhandelaars evenveel kennis en of ervaring met het thema Wajong hebben 
blijkt uit de interviews een duidelijke interesse en bereidheid tot het opdoen van meer 
kennis. 
 

• Beleid op vakcentrale en bondsniveau komt tot leven als een onderhandelaar hier 
persoonlijke affiniteit mee heeft. Buiten alle mogelijkheden om het thema Wajong op 
de agenda te krijgen, is het van belang dat de onderhandelaar het thema persoonlijk 
raakt. Er is vaak concurrentie qua prioriteit vanuit de verschillende beleidsvelden, 
zoals ARBO, scholing, leeftijdsfasebeleid, pensioen, etc. Persoonlijke betrokkenheid 
bij een sociaal getint thema voorkomt dat het thema door meer ‘harde’ elementen 
wordt weggeconcurreerd. 
 

 

 
 
 

“Ik ben voorstander van duurzaamheid en inclusief ondernemen.Dat past bij de 
‘people, planet, profit’ gedachte. Binnen de technieksector ligt de focus vaak enkel op 
planet, bijvoorbeeld de productie van duurzame auto’s. Ik vind dat er een focus op 
people nodig is. Er heerst in deze sector namelijk een vervangingsvraag van 60.000 

medewerkers per jaar en het blijkt een probleem om goede vaklieden te vinden. Ik zie 
zeker perspectief in het creëren van arbeidsplekken voor mensen met een achterstand 

tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zien dit echter soms als een extra probleem, in 
plaats van een oplossing. Als onderhandelaar heb ik wel bewijs nodig dat deze 

gedachtegang, met de nodige bedrijfsaanpassingen werkt”. 
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• In algemene zin kent het onderwerp Wajong inmiddels groot draagvlak bij zowel 
werkgevers, als leden van werknemersverenigingen. Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) of Sociaal Verantwoord Ondernemen (SVO) is voor veel bedrijven 
en organisaties vanzelfsprekendheid geworden. De arbeidsparticipatie van Wajongers 
wordt vaak vanuit deze invalshoek omarmd. 

 
• Onderhandelaars vanuit zowel CNV als FNV geven aan dat zij vaak de partij zijn die 

het thema Wajong inbrengen in de onderhandeling. Aan de onderhandelingstafel met 
werkgevers (-organisaties) blijkt dat er slechts zelden weerstand is tegen Wajong 
afspraken. Het gebeurt dan ook niet vaak dat het onderwerp Wajong van de agenda 
verdwijnt.  

 
• Doordat onder andere de afspraken op branche niveau niet direct met de uitvoerde 

partij worden gemaakt en een doorvertaalslag moeten doormaken op specifiek 
bedrijfsniveau is men op branche niveau minder snel geneigd om concrete en 
dwingende afspraken te maken.  
 

 

“Ik heb en ervaar zelf de ruimte om het Wajong thema aan te kaarten. Hierbij hou ik wel 
rekening met het draagvlak binnen onze CAO-commissie. Ik ga er wel vanuit dat deze 
afspraken op hoofdniveau worden goedgekeurd. Belangrijk hierbij is dat je wel moet 

aansluiten bij de cultuur en betrokkenheid die er leeft in de branche. Dit thema kaart je 
veel anders aan in de horeca, dan bijvoorbeeld het onderwijs.” 

 

Mogelijke drempels 

Ondanks dat er  in het algemeen in Nederland weinig weerstand is ten aanzien van het 
thema, kan het toch zijn dat er geen concrete afspraken rondom de Wajong worden 
gerealiseerd. Dit heeft in de regel vaak te maken met drie hoofdredenen (in hoofdstuk 4 
worden deze verder uitgewerkt en gerelateerd aan de fase van de onderhandeling): 

 
1. Economische omstandigheden 
Als het slecht gaat in de sector of in het bedrijf, dan is het bijzonder moeilijk om sociale 
thema’s, als de Wajong, ruimte te geven binnen de cao. Een voorbeeld hiervan is de 
welzijnssector. Omdat deze sector met enorme bezuinigingen en reorganisaties te maken 
heeft, lukt het onderhandelaars niet om Wajong afspraken prioriteit te geven. Het 
behoud van werknemers in de branche zelf is dan van belang. 

 
2. Kennis 
Specifieke kennis van en over de Wajong is vaak nog gering. Tegelijkertijd geven 
onderhandelaars aan dat degelijke kennis onontbeerlijk is om ook daadwerkelijk goede 
afspraken te maken en deze gerealiseerd of geoperationaliseerd te krijgen. Hoe hou je 
als CAO onderhandelaar je kennis t.a.v. Wajong en deze ontwikkelingen op peil? Welke 
afspraken rondom Wajong reëel zijn om te maken? Waar vind je deze doelgroep? Hoe je 
begeleid je deze doelgroep binnen de organisatie? 
 
3. Houding en beeldvorming 
Kaderleden en werkgevers hebben nog niet altijd het juiste beeld van Wajongers. Deze 
groep is erg divers, maar er leeft een eenzijdig beeld. Dit beeld kan gebaseerd zijn op 
één ervaring die werkgevers met de doelgroep hebben. Werkgevers gaan er  tevens vaak 
onterecht vanuit dat een lichamelijke handicap vaak gepaard gaat met een verstandelijke 
handicap. Dit zorgt er onder andere voor dat werkgevers Wajongers verkeerd 
beoordelen, op een onjuist niveau inschatten en werkgevers terughoudend zijn in het 
maken van afspraken voor het aannemen van deze doelgroep.  
 

“Wajong is teveel een containerbegrip het is belangrijk te weten welke groepen er zijn en 

welke mogelijkheden die hebben”. 
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3.2 Soort afspraken 

Het soort afspraken wordt gemaakt kan onderverdeeld worden in het niveau waarop ze 
worden gemaakt (meso vs. micro niveau) de aard van de afspraken (kwantitatief vs. 
kwalitatief) en de vorm waarin ze worden vastgelegd (cao, side-letter, of convenant). 
 
Niveau van de afspraken 

Dit betreft het verschil tussen afspraken die gelden voor een branche versus 
bedrijfsafspraken: 
 

• De onderhandelaars geven aan dat het lastiger is om Wajong afspraken te maken 
voor branche en niet trendzettende cao’s, dan voor bedrijfs-cao’s.  
 

• Op meso niveau worden in de regel vaker kwantitatieve afspraken gemaakt.  
 

• Afspraken op micro niveau betreffen vaker pilots en projecten dan quota. Het 
komt vaker voor bij bedrijfs cao’s, maar ook voor branches (zoals bij de ABU, de 
kinderopvang en de VO-raad) wordt dit gedaan. Deze projecten zijn de 
doorvertaling naar micro niveau waarbij de operationalisering direct in de afspraak 
zelf is meegenomen. De pilot organisatie dient daarna als voorbeeld voor andere 
soortgelijke organisaties. 

 

 

 
 

 
“Koudwatervrees wordt makkelijker weggenomen als organisaties kunnen zien 

dát en hóe het werkt bij collega-werkgevers” 
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Aard van de afspraken 

Hier maken we onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. 
Kwantitatieve afspraken vinden vaak plaats in de vorm van quota. Een onderhandelaar 
kan hierbij een rol spelen door na een bepaalde tijd de instroomcijfers van de organisatie 
te bekijken en te controleren. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Het laten vastleggen van een absoluut aantal Wajongers per organisatie in de 
branche.  
 

• Een percentage van de loonsom of het personeelsbestand dat wordt benoemd en 
vrijgemaakt voor het aannemen van een werknemer met een (functie)beperking.  

 
Kwalitatieve afspraken komen vaak neer op intenties en inspanningsverplichtingen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Het hanteren van een stimulerend beleid in de cao. 
 

• Het aangaan van convenanten als voorloper op een cao afspraak.  
 

• Het bijstellen van protocollen, zoals aanname- en diversiteitbeleid. 
 

• Werkgroepen. Er kan ook een ‘akkoord’ op hoofdlijnen worden vastgesteld, 
waarbij een werkgroep start om de mogelijkheden voor het plaatsen van een 
Wajonger te bestuderen. Er kan gebruik worden gemaakt van kaderleden om de 
operationalisering te monitoren. 

 

Het interessante van kwalitatieve afspraken is dat ze ofwel te concreet, ofwel als te vaag 
worden gezien door onderhandelaars. Overall geldt dat ze moeilijk te monitoren zijn. Bij 
quota afspraken geldt dat er geen of weinig instroomcijfers beschikbaar zijn (zeker als 
het geldt voor een hele branche). Intentie afspraken bieden echter teveel ruimte, zodat 

er feitelijk weinig te controleren valt. 
 
 

 Vorm van vastlegging 

• Binnen de cao kunnen afspraken over Wajongers worden vastgelegd, maar dit 
gebeurt nog niet vaak. 

 
• Convenanten. Buiten de reguliere cao trajecten om worden er ook steeds vaker 

convenanten afgesloten met daarin afspraken over arbeidsparticipatie van mensen 
met een beperking. Sociale partners zijn hier ook bij betrokken.  

 
• Vaak worden afspraken vastgelegd in een ‘side letter’. Lang niet altijd lukt het om in 

de cao tekst zelf de Wajong afspraken op te nemen. Toch wordt er vaak in de vorm 
van een ‘side letter’ de sociale thema’s besproken en afspraken benoemd. 

 
Binnen een project worden vaak kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gecombineerd. 
Diverse onderhandelaars geven aan dat afspraken op micro niveau op dit moment een 
effectievere manier zijn dan alleen ‘getalsafspraken’ of intenties. Dit komt omdat een 

pilot concreet en overzichtelijk is. Ook wordt in het projectplan direct rekening gehouden 
met alle betrokken stakeholders (werkgever, sociale partner, UWV, re-integratie, etc.) en 
wordt er meestal financiële middelen of ruimte uitonderhandeld. Ook kan de pilot dan als 

voorbeeld voor andere bedrijven of de branchegenoten gelden. 
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3.3 Implementatie en resultaten 

Afhankelijk van het soort afspraken varieert ook de rol van de vakbond bij de 
implementatie van de afspraken: 
 
• De rol van de vakbond blijft bij quota afspraken vaak beperkt tot die van controleur 

(instroomcijfers). Omdat de beschikbaarheid van deze cijfers niet altijd optimaal is, is 
het resultaat moeilijk te monitoren. 
 

• Bij projecten of pilots heeft de vakbond vaak een actieve rol. De bestuurder of 
onderhandelaar neemt vaak zelf zitting in bijvoorbeeld een werkgroep. Hiermee is het 
zicht op het naleven van de afspraken optimaal. Tegelijkertijd zijn de resultaten 
binnen een project ook concreet benoemd, wat de meetbaarheid van het resultaat 
bevordert. 

 
Resultaten worden met wisselend succes behaald: 
 
• Het blijkt in de praktijk regelmatig lastig om de afgesproken resultaten te behalen. 

Dit betreft voornamelijk de quota afspraken. De vindbaarheid van geschikte 
Wajongers wordt veelvuldig als knelpunt benoemt. 
 

• Bij bedrijfs-cao’s is de werkgever zelf, en vaak ook de personeelsafdeling, direct 
betrokken bij de totstandkoming van de Wajong afspraken en de implementatie 
hiervan. Dit bevordert de slagingskans enorm.  

 
• Ook op microniveau blijft de vindbaarheid van geschikte Wajongers een knelpunt. Bij 

projecten is het belangrijke goede ‘trekkers’ te hebben op uitvoeringsniveau. Mensen 
die concreet bij instellingen langsgaan, de werkgevers ontzorgen en vacatures 
koppelen aan Wajongers (of andersom: de Wajonger aan de werkgever). 
 

 
 

“Afgelopen jaar hebben we een bedrijfs-cao afgesloten met een prachtige Wajong 
doelstelling. Ondanks dat de werkgever zelf echt graag wil en hier ook mensen voor 
beschikbaar heeft om het project te draaien, is het niet gelukt. De Wajong deskundige 
van het UWV in de regio is ingeschakeld, maar uiteindelijk blijkt dat vooralsnog de voor 

dat bedrijf geschikte Wajongers niet te vinden zijn.” 
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4.  Bevindingen: weerstand, Positieve impulsen en Succesfactoren 
Per fase beschrijven we de weerstand en de drempels die negatieve invloed hebben op 
de realisatie van Wajong afspraken. Hieraan verbonden geven we mogelijkheden weer 
die onderhandelaars zien om de kans op meer en betere Wajong afspraken te vergroten. 
Uiteindelijk destilleren we hier in hoofdstuk vijf een implementatie advies uit en 
beschrijven we in hoofdstuk zes de tools. 
 
Fase 1 & 2: agendering (individuele voorfase en vooroverleg sociale partners) 

 
Weerstand - drempels 
• De economische tijd in het algemeen en bezuinigingen in het bijzonder beperken het 

draagvlak bij onderhandelaars om zich in te zetten voor Wajong afspraken. Gaat het 
slecht, dan gaan de belangen van de huidige werknemers binnen de sector of het 
bedrijf voor alles. De overheid is hiervan een belangrijk voorbeeld. 

• Een gebrek aan persoonlijke betrokkenheid van de onderhandelaar werkt negatief. 
Als een onderhandelaar zelf weinig affiniteit heeft met het thema, dan mist de 
intrinsieke motivatie en overtuigingskracht om het succesvol in te brengen in deze 
fase en wordt het überhaupt niet ingebracht. 

• Specifieke dynamiek binnen de sector of het bedrijf; fusies en reorganisaties kunnen 
onrust geven. Onderhandelaars weten dan dat de kans op succesvol inbrengen van 
Wajong afspraken klein is. Hoewel dit al wel aan het veranderen is omdat dit thema 
meer en meer vanuit het MVO principe wordt belicht. Het verdringingsprincipe speelt 
dan bijvoorbeeld al veel minder. 

 
Positieve Impuls; wat helpt - kan verder helpen? 
• Het vergroten van de persoonlijke betrokkenheid door het Wajong thema tot leven te 

brengen. Binnen een aantal sectoren heeft het geholpen dat het CNV Jongeren 
Wajong promoteam aan de onderhandeltafel een voorlichting hebben gegeven. Direct 
contact met de doelgroep voorkomt dat het Wajong onderwerp een abstract thema 
blijft.  

• Goede beeldvorming en realistische verwachtingen bij onderhandelaars; er wordt 
vaak voorbij gegaan aan de enorme diversiteit binnen de Wajong populatie en de 
noodzaak tot maatwerk die de Wajong plaatsingen bemoeilijkt. Grote aantallen 
afspreken is soms niet realistisch en haalbaar, waardoor het afbreukrisico tegen kan 
gaan werken in de toekomst. 

• Het vergroten van de kennis van onderhandelaars en bestuurders; bijvoorbeeld door 
een training/voorlichting op bestuurdersdagen en een kennismaking met Wajongers 
zelf. 

• Werkgelegenheidscijfers (toekomstige krapte op de arbeidmarkt binnen betreffende 
sector) helpen de noodzaak van Wajong arbeidskrachten te verhelderen. 

 
Succesfactoren – tips 
• Direct contact met Wajongers brengt het thema letterlijk tot leven. 
• Training of voorlichting van bestuurders en onderhandelaars zorgt voor meer kennis. 
• Zorg voor toegankelijke informatie, iets dat praktisch is en blijft hangen. 
• Koppelen aan werkgelegenheidsproblematiek geeft noodzaak vanuit 

arbeidsmarktperspectief aan. 
• Inspelen op de MVO trend. 
• Vakcentrales en vakbonden nemen Wajong als thema op in arbeidsvoorwaardennota 
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Fase 3: onderhandeling tussen werkgevers- en werknemersorganisatie(s) 

 
Weerstand - drempels 
• Te hoogdravende doelstellingen (grote aantallen plaatsingen afdwingen) werkt bij een 

aantal werkgevers(-organisaties) averechts. Dit geldt zeker voor de kleinere 
organisaties of branches met veel kleinere bedrijven. 

• Slechte ervaringen aan werkgeverszijde t.a.v. eerdere (pogingen tot) Wajong 
plaatsingen vormen een grote drempel. Het afbreukrisico van mislukte trajecten is 
groot. 

• Soms heerst er een negatief beeld bij werkgevers: het zou teveel tijdsinvestering 
kosten; en wat levert het op? 

• Er is soms sprake van onzekerheid over fiscale voorzieningen (wat als deze 
wegvallen?) 

• Ook is er weerstand bij werknemers te vinden, wie gaat de Wajonger begeleiden en 
wat betekent dit voor de werkdruk bij de anderen? 
 

Positieve Impuls; wat helpt of kan verder helpen? 
• Kort beschreven, heldere best practices, ook uit andere sectoren. Werkgevers 

identificeren zich het gemakkelijkst met andere werkgevers. Voorbeelden van collega 
ondernemers spreken dan ook tot de verbeelding. 

• Om de achterban van de onderhandelaar ‘mee’ te krijgen is het zinvol na te denken 
over een aantrekkelijke manier om het Wajong thema aan hen te presenteren. Dat 
werkt effectiever dan een paar zinnen op papier. 

• Inbrengen vanaf de stoel van de werkgever en een voorstel hierop aanpassen (waar 
zitten barrières of drempels en hoe houden we hier rekening mee) 

• Compacte kennis over de doelgroep en regelingen vanuit werkgeversperspectief helpt 
om werkgevers direct duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van zowel 
de Wajongers zelf, als de regelingen. 

• Concrete informatie over de mogelijkheden, zodat haalbare resultaten worden 
afgesproken: hoeveel Wajongers zijn er beschikbaar in betreffende regio? Welk soort 
functies kunnen deze Wajongers invullen? 

• Actieve participatie van (regionale) UWV deskundigen speelt hier een belangrijke rol. 
Zij kunnen de onderhandelaars voorzien van toegepaste Wajong informatie op 
betreffend niveau (bedrijf,sector of regio). 

• Aparte Wajong schalen kunnen drempels slechten zodat daarna quota makkelijk 
kunnen worden vastgelegd. 

• Inzicht voor onderhandelaars over financieringsmogelijkheden (sectorale fondsen) 
van projecten of pilots. 
 

Succesfactoren - tips 
• Insteken op inzetbaarheid en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. 
• Een overzichtelijk, concreet en behapbaar voorstel; een kant en klaar project 

invliegen. 
• Het voorstel tijdens de onderhandeling vanuit de werkgeversstoel insteken (kruip in 

de huid van….) 
• Het thema niet als wisselgeld inzetten, maar vanuit MVO gedachte inbrengen. 
• Als het een ‘zwaar weer’ cao betreft, wees dan tevreden met een paragraaf en verwijs 

naar een side letter. Los van cao trajecten kunnen ook convenant afgesloten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Fase 4: Nazorg & implementatie 

 
Weerstand - drempels 
• De afspraken hebben regelmatig een hoog ‘top down’ karakter. Hierdoor vormt 

gebrek aan draagvlak in lagere echelons binnen grote bedrijven vertraging. Zo 
worden er bij grote ondernemingen op Raad van Bestuur niveau de afspraken 
gemaakt, waarna feitelijk het lagere management de afspraken moet gaan realiseren.  

• Quota die top down worden opgelegd worden zelden gehaald. Het blijft dan voor 
managers een ‘cijferkwestie’, terwijl het werken met Wajongers ook een 
cultuurverandering (en dus persoonlijke betrokkenheid en inzet) vraagt.   

• Financiële middelen en/of gebrek aan capaciteit voor projecten. Soms is er geen 
eigenaarschap van de implementatie benoemt. Er is voor elke afspraak een aanjager 
nodig. 

• Het lukt werkgevers regelmatig niet om de doelstellingen te behalen door het woud 
van betrokken organisaties en beschikbare regelingen. 

• De moeilijke vindbaarheid van geschikte Wajongers vormt een grote teleurstellende 
factor. 
 
“De grootste werkgelegenheid zit in het MKB. Dit zijn vaak kleine bedrijven, met een 

medewerker op de PZ afdeling, die hun administratie vaak hebben uitbesteed. Als een 

werkgever uit het MKB enthousiast is, komt een Wajonger in een warm bad terecht. Een 

voorwaarde is dan wel dat deze Wajonger op de stoep wordt afgeleverd”. 

Positieve Impuls; wat helpt of kan verder helpen? 
• Het trainen van kaderleden; zo kunnen zij een meer actieve rol bij de begeleiding en 

implementatie van de afspraken spelen.  Zeker bij kleine bedrijven is dit zinvol. 
• Ontzorgen van de werkgever; na elke geformaliseerde afspraak direct de 

ondersteuningsbehoefte van de werkgever invullen: een wegwijzer is noodzakelijk 
(kan een product, maar ook een persoon zijn) en het UWV wordt het liefst zo vroeg 
mogelijk ingeschakeld. Hanteer hierbij de 1-loket gedachte. 

• Realistische beeldvorming creëren bij werkgevers; “doe mij er maar 20” werkt niet. 
Wajongers vragen om maatwerk en hebben vaak (langdurige) begeleiding nodig. 
Succesvolle plaatsingen zijn niet alleen afhankelijk van vindbaarheid van Wajongers 
en financieel compenserende regelingen. Het vergt ook een inspanning van directe 
collega’s en leidinggevenden (cultuurverandering). 

 
Succesfactoren - tips 
• Afspraken op micro niveau: een project of een pilot maakt de vertaalslag naar micro 

niveau vanzelf. Quota afspraken op moeten altijd direct geoperationaliseerd worden 
in een concreet stappenplan binnen een organisatie of branche. 

• Lokale trekkers (zoals regionale UWV deskundigen) zijn onontbeerlijk voor succes. 
Laat ze het liefst al tijdens de onderhandeling participeren of voor input zorgen, zodat 
realistische afspraken worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het regionaal 
potentieel.  

• De OR kan een activerende en controlerende rol spelen tijdens een project. 
• Personeelsleden kan gevraagd worden om zelf Wajongers aan te brengen (uit directe 

omgeving). Veel mensen kennen uit hun direct sociale omgeving Wajongers. 
• Bij elke Wajong afspraak ook een projectvoorstel indienen met hierin afspraken over 

beschikbare mensen – beschikbare financiële middelen – taken en 
verantwoordelijkheden. Vooral een onafhankelijke aanjager (bijv. projectleider) is 
cruciaal voor succes. 

• Idealiter is de onafhankelijke aanjager iemand die ook andere soortgelijke Wajong 
projecten begeleidt. Zo wordt er expertise opgebouwd en kan er synergie tussen 
bedrijven,sectoren en projecten ontstaan. Deze persoon wordt bekostigd uit bijv. een 
arbeidsmarktfonds. 

• Meer kennis over welke ‘type’ Wajongers er zijn (onderscheid, psychisch, fysiek, 
sociaal, gedragsmatig) en welke talenten ze beschikken, zorgt voor een goede match.  
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5. Belangrijkste conclusies 
 
• Er zijn in Nederland al belangrijke stappen gezet op het gebied van draagvlak om de 

arbeidsparticipatie van jong gehandicapten te stimuleren. De uitdaging is nu om dit 
draagvlak te benutten en het om te zetten in concrete resultaten. 
 

• De cao onderhandeling is een uitgelezen moment om middels afspraken met 
werkgevers concreet resultaat te boeken. Alleen bij ongunstige economische 
omstandigheden binnen het bedrijf en of de sector is het (nog) niet mogelijk om 
sociale afspraken rondom de Wajong te realiseren. 
 

• Er is nog verbetering mogelijk op het gebied van kennis en beeldvorming van de 
Wajong regeling en Wajongers als doelgroep bij cao onderhandelaars en bestuurders. 
Ook het vergroten van de persoonlijke betrokkenheid kan nog een extra positieve 
impuls geven. 
 

• Concrete, duidelijk beschreven afspraken en realistische doelstellingen hebben de 
grootste slagingskans. Dit is het makkelijkst te vatten in een project of pilot. Tijdens 
de onderhandeling moet dan ook de daarbij behorende menskracht en financiële 
middelen worden vastgesteld. 
 

• Cruciale factor voor het behalen van daadwerkelijk resultaat is de integraal gedachte: 
diverse betrokken partijen werken zo vroeg mogelijk in het proces samen gaan door 
middel van een ketenaanpak. Dit start bij voorkeur al tijdens de onderhandeling, om  
zo bijvoorbeeld tot (in de regio, binnen de branche) haalbare afspraken te komen. 
 

• Er zijn drie belangrijke redenen waarom (duurzame) plaatsing niet lukt: 
 

1. Vindbaarheid; het lukt met regelmaat niet om voldoende en/of geschikte 
Wajongers te vinden. Dit ondanks actieve participatie van het UWV (in de regio). 
 

2. Bedrijfscultuur; soms komen werkgevers er pas na plaatsing achter dat het 
werken met een Wajonger ook een andere werkwijze van het team, de directe 
collega’s en/of de leidinggevende vraagt, waardoor duurzame plaatsing mislukt.  
 

3. Top-down karakter van afspraken; in sommige bedrijven wordt er op hoog niveau 
afspraken gemaakt voor het plaatsen van een x-aantal Wajongers binnen het 
bedrijf. Vaak blijkt dan een kloof tussen de directie en de leidinggevenden van 
afdelingen die de afspraken feitelijk moeten gaan invullen. 

 
• Het afbreukrisico van niet realistische afspraken is groot. Als een werkgever zich 

openstelt en inzet om Wajongers in dienst te nemen en ze blijken niet te vinden zijn, 
of de plaatsing blijkt niet succesvol. Dan is dat enorm demotiverend om het in de 
toekomst nogmaals te proberen. 
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6. Een implementatie advies 
Nu de weerstand, drempels en mogelijkheden ten aanzien van de realisatie van Wajong 
afspraken in kaart zijn gebracht en de belangrijkste conclusies helder zijn, komen we per 
fase tot een implementatie advies; handvatten die cao onderhandelaars tijdens hun werk 
kunnen hanteren. Aanvullend geven we per fase geven we een overzicht van tips en de 
(nog te ontwikkelen) tools. 
 
Fase 1 en 2: agendering (individuele voorfase en vooroverleg sociale partners) 

 
Betrokkenheid vergroten, juiste beeldvorming en reële verwachtingen  

Een juiste beeldvorming over de doelgroep en haar diversiteit in combinatie met reële 
verwachtingen ten aanzien van de kwantitatieve mogelijkheden, zorgen voor de juiste 
inzet van een onderhandelaar.  
 
Onderhandelaars kunnen zich laten informeren door de Wajong doelgroep zelf, of kunnen 
bij het UWV navraag doen over de doelgroep. Tevens kunnen er via cao-coördinatoren 
themadagen georganiseerd worden, waarbij onderhandelaars en bestuurders bijgepraat 
worden over de actuele stand van zaken t.a.v. de Wajong. Het kan belangrijk zijn om 
vooraf (samen met het UWV) de beschikbare Wajong populatie in de regio globaal in 
kaart te brengen. Dit bevordert het maken van realistische afspraken en voorkomt 
teleurstelling achteraf. De voorlichtingen van de Wajong vrijwilligers uit het Wajong 
promotieteam van CNV Jongeren dragen vaak positief bij aan de persoonlijke 
betrokkenheid van de onderhandelaars (van zowel werknemers- als werkgeverszijde). 
 
“Ik heb als onderhandelaar cijfers nodig over de beschikbaarheid en het opleidingsniveau 

van de doelgroep. Deze kan ik dan vergelijken met de arbeidsmarkt monitor, die de 
behoefte van een bedrijfstak waarvoor ik onderhandel weergeeft.” 

 

Arbeidsvoorwaardennota en coördinatiepunten concreter maken 

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseren wij om de arbeidsvoorwaardennota aan 
te vullen en met de coördinatiepunten van de bond concreter te maken. Dit kan door in 
te zetten op afspraken op micro niveau, die via een pilot of project te realiseren zijn. Zie 
bijlage IV voor een aanvullende notitie ten aanzien van de huidige arbeidsvoorwaarden 
nota’s.  
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Fase 3: onderhandeling tussen werkgevers- en werknemersorganisatie(s) 

 
Kennis over Wajong vergroten en voorbeeldfunctie inzetten 

Bij de inzet van de onderhandelaar tijdens het vooroverleg is het van belang dat er 
voldoende kennis is over de Wajong. Dit kan variëren van de wet-en regelgeving, tot aan 
de cijfers in de regio. Dit kan gestimuleerd worden door op bestuurdersdagen 
voorlichting te geven (zie ook hoofdstuk 7). Ook helpt het om collega werkgevers als 
ambassadeurs van het werken met Wajongers in te zetten. Werkgevers identificeren zich 
makkelijker met elkaar dan met vakbonden. Voor enkele best practises van werkgevers, 
zie bijlage III.  
 
Soort afspraken; projecten en pilots werken! 

Het is belangrijk altijd concrete afspraken te maken. Intenties en inspannings-
verplichtingen leiden slechts zelden tot succesvol resultaat. Kwantitatieve afspraken 
werken als een stok achter de deur, maar kunnen tegelijkertijd abstract, hoogdravend 
overkomen of onrealistisch zijn. Daarom adviseren we om altijd de doorvertaling te 
maken naar micro-niveau binnen de branche (1 voorbeeldbedrijf waar een pilot wordt 
gedraaid) of binnen een bedrijf (1 voorbeeld afdeling waar een project wordt opgezet). 
Deze pilot of dit project wordt dus onderdeel van de afspraak.  
 
Tijd en geld vrijmaken 

Om het project ook te laten slagen moeten direct ook ‘mensen en middelen’  worden 
benoemd en onderhandeld. In de afspraken wordt dan ook meegenomen dat er capaciteit 
door diverse partijen beschikbaar wordt gesteld en dat er financiële middelen uit 
bijvoorbeeld een re-integratiefonds worden geoormerkt voor het project of de pilot. 
 
Integrale benadering met een ketenaanpak  

Stap voor stap met alle betrokken partijen het proces doorlopen zorgt ervoor dat de 
werkgever zich geholpen voelt en niet verstrikt raakt in het woud van regels en 
organisaties. Per sector of bedrijf kan deze ketenaanpak verschillen, tijdens de 
onderhandeling is het zinvol om deze ketenaanpak ‘op maat’  te beschrijven en als 
proces vast te stellen.     
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Fase 4: Nazorg & implementatie 

 
Aanjager benoemen  

De controle functie kan door de vakbonden worden uitgevoerd. Toch is vaak meer een 
‘doorverwijzer’  en ‘ enthousiasteling’ nodig om doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Een 
aanjager kan deze rollen invullen. Dit is bij voorkeur een onafhankelijk adviseur of expert 
die eventueel bij een pilot of project de projectleidersrol op zich neemt en mogelijk ook 
door diverse sectoren projecten draait (synergie). Deze aanjager kan uit gezamenlijke 
werkgevers- en werknemersfondsen worden bekostigd.  
 
Ontzorgen van werkgever ( 1 loket gedachte) 

Het afbreukrisico van één slechte ervaring is enorm. Voor de verduurzaming van de 
resultaten is het belangrijk om de werkgever te ondersteunen en ontzorgen waar 
mogelijk. Dit kan door middel van een aanjager, maar ook de ketenaanpak faciliteert 
hierin. 
 
Sectorbreed succes in de etalage 

Kennis en ervaring van successen kunnen ingezet worden door het te verspreiden in het 
netwerk. Deze ‘best practices’ fungeren als voorbeeldfunctie naar andere werkgevers 
(dat willen zij vaak ook graag) en kunnen ingezet worden tijdens nieuwe 
onderhandelingstrajecten, ook binnen andere sectoren.  
 

“Binnen bedrijf X is er door de jaren heen veel aandacht geweest voor hun diversiteitbeleid. Er 
heeft een pilot plaatsgevonden waarbij er tijdens de cao-onderhandelingen is afgesproken dat het 
bedrijf 25 vluchtelingen in dienst zou nemen en binnen diverse afdelingen van de  organisatie een 

werkervaringsplaats zou aanbieden. Dit is succesvol gebleken. Ik heb als onderhandelaar 
aangegeven dat Wajongers ook een doelgroep zijn om een kans te geven. Het bedrijf heeft zich 

toen op deze doelgroep gefocust en heeft het afgelopen jaar 15 Wajongers geplaatst.  
De pilot loopt nu voor het tweede jaar.”  

 
Betrekken medewerkers en OR; bottom up 

Succes kan worden vergroot door medewerkers op de werkvloer bij de realisatie van de 
afspraken, het project of de pilot te betrekken. Als er onvoldoende Wajongers worden 
gevonden via het UWV, dan is het succesvol gebleken als aan werknemers wordt 
gevraagd een Wajonger te introduceren. De slagingskans van een duurzame plaatsing 
wordt vergroot als de bedrijfscultuur er ‘klaar’ voor is om met Wajongers te werken. Als 
medewerkers (collega’s van Wajongers) direct actief worden betrokken ontstaat er een 
bottom –up beweging wat ook een eventueel benodigde cultuuromslag teweeg kan 
brengen. De OR kan een vinger aan de pols houden om te zien of de gemaakte afspraken 
ook worden nageleefd. Dit gebeurt nu nog onvoldoende. 
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7. Tips en Tools 
In dit hoofdstuk worden per fase een aantal “tools” benoemd die onderhandelaars en 
bestuurders kunnen inzetten tijdens het  cao onderhandelingstraject. Naast de tools die 
voorhanden zijn, worden er ook suggesties gedaan om tools te ontwikkelen. Hierbij 
gedacht worden aan een training, workshop of voorlichting voor onderhandelaars rondom 
de doelgroep en wetgeving. Deze kunnen plaatsvinden op bestuurders- of themadagen. 
Ook kan er gedacht worden aan een voorlichting door werkgevers ambassadeurs of een 
“op zoek naar Harrie” teamtraining.  
 
 

Fase 1 en 2: agendering (individuele voorfase en vooroverleg sociale partners) 
 

 

 

Weerstand of 

drempel 

 

 

Tips 

 

Tool 

Persoonlijke 
betrokkenheid van 
onderhandelaar 

Zoek direct contact met de 
doelgroep. Nodig iemand uit 
het bedrijf uit met een kind 
met een beperking of laat een 
Wajonger aan de (voor) 
overlegtafel aanschuiven. 

• Wajong promoteam 
voorlichting (zie bijlage VI) 

 
• Bekijk filmpjes en lees 

praktijkverhalen van 
Wajongers en werkgevers 
op www.wajongwerkt.nl  

 
Te weinig kennis van 
de wet- en 
regelgeving 

Vraag het UWV om een 
presentatie. Een 
arbeidsdeskundige uit de regio 
heeft zowel kennis over  de 
regelgeving en heeft zicht op 
de doelgroep. 
 

• Training of workshop 
rondom doelgroep en 
wetgeving. 

• Voorlichting op thema- of  
bestuurdersdagen 

• Een presentatie verzorgd 
door het UWV. 

• Bel met het UWV CAO 
Advies-, Meld- en 
Leverpunt Wajong  
(zie bijlage VIII) 

Beeldvorming t.a.v. 
de Wajong doelgroep 

Werkgevers in direct contact 
brengen met Wajongers of 
werkgevers ambassadeurs 
helpt altijd! Cliëntenraden 
verzorgen graag een 
voorlichting over de mogelijk-
heden van deze doelgroep. 
Daarnaast zorgen sollicitatie-
bijsluiters voor het inzichtelijk 
maken van de beperking van 
een Wajonger. 

• Voorlichting werkgevers 
ambassadeurs. 

• Sollicitatiebijsluiters zijn te 
vinden op 

     www.wajongmagazine.nl 
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Fase 3: onderhandeling tussen werkgevers- en werknemersorganisatie(s) 

 

 

Weerstand of 

drempel 

 

 

Tips 

 

Tool 

Kosten-baten 
afweging 

Maak een MVO business case 
met fiscale voordelen en 
compensatieregelingen. Schets 
de eventuele toekomstige krapte 
op de arbeidsmarkt (geeft de 
noodzaak aan).Onderzoek met 
een re-integratie bedrijf door 
middel van een Wajong 
adviesvoucher in het MKB de 
mogelijkheden om een 
jonggehandicapte een baan aan 
te bieden. 

• Zie compensatie regelingen 
op www.uwv.nl 

• Bel met het UWV CAO 
Advies-, Meld- en Leverpunt 
Wajong (zie bijlage VII) 

• Gebruik de Wajong advies-
voucher, via www.szw.nl  

• Passende antwoorden op 
bezwaren van werkgevers? 
Download de flyer “op weg 
naar succes” op 
www.wajongmagazine.nl 

Onvoldoende 
begeleiding / 
bedrijfscultuur n 

Introduceer het leer 
meester-gezel idee of maak 
gebruik van het buddy project 
dat FNV momenteel uitvoert 
voor duurzame arbeids-
participatie van Wajongers.  

• Bekijk de praktische 
handleiding voor collega-
werknemers op 
www.ikbenharrie.nl 

• Voor het buddyproject, of 
een training voor sociale 
begeleiding bekijk 
www.fnvformaat.nl 

Te hoogdravende 
doelstellingen 

Maak het voorstel helder en 
realistisch (micro niveau). Een 
project of pilot werkt dan het 
beste. Zorg voor inzichtelijke 
best practises, ter inspiratie. 
 
Maak een project of pilot format 
op basis van een concrete cao 
afspraak. 

• Best-practises van andere 
bedrijven of branches zijn 
o.a te vinden op 
www.kcco.nl 

• Maak gebruik van voorbeeld 
afspraken uit andere cao’s 
(zie bijlage II) 

Beperkt beeld van de 
doelgroep 

Organiseer een ‘kijkje in de 
keuken’ bij een collega of laat de 
werkgever een wajong-werkt 
markt bezoeken in de buurt. 

• Bel voor jobcarving vragen 
met het UWV CAO Advies-, 
Meld- en Leverpunt Wajong  
(zie bijlage VII) 

• Informatie van 
cliëntenverenigingen 

• www.wajongwerkt.nl 
Woud van regels Neem het ‘ontzorg’ principe mee 

in de onderhandeling en laat 
direct betrokken partijen 
aanschuiven (re-integratie 
bedrijven of het UWV bijv.) Zorg 
door een ketenaanpak dat alle 
spelers en fasen inzichtelijk zijn. 

• www.wajongwijzer.nl 
• Het ABC op 

www.wajongwerkt.nl 
• UWV CAO Advies-, Meld- en 

Leverpunt Wajong  
• Organisaties rondom 

Wajongers in beeld? Bekijk 
www.allespelersinbeeld.nl 

Intern draagvlak bij 
werkgever 

Breng de werkgever in contact 
met Wajongers en Wajon- 
werkgever ambassadeurs. 

• Voorlichting werkgevers 
ambassadeurs of Wajong 
promoteam 

• Bedrijvennetwerk via 
www.mvonederland.nl 



 21

 
 

Fase 4: Nazorg & implementatie 

 

 

Weerstand of 

drempel 

 

 

Tips 

 

Tool 

Top-down karakter 
van afspraken 

Vergroot de betrokkenheid van 
medewerkers en stimuleer een 
bottom-up beweging en 
stimulans. 

• Op zoek naar Harrie 
teamtraining 

• Tips om draagvlak  te creëren 
voor Wajongers op de 
werkvloer vind je op 
www.wajongwijzer.nl 

• Informatie aan OR-en 
Ondersteunings-
behoefte van 
werkgever 

Organiseer een aanjager. Hou 
vast aan de ketenaanpak 
Onderhandel over beschikbare 
middelen om een pilot of project 
(deels) te financieren. Schakel 
bij de uitvoering kaderleden in. 

• Bel met het UWV CAO Advies, 
Meld- en Leverpunt Wajong 
(zie bijlage VII) 

• Raadpleeg een re-
integratiebureau of erkende 
jobcoach organisatie via 
www.blikopwerk.nl 

Wajongers worden 
niet gevonden 

Medewerkers op de werkvloer 
vragen om hun netwerk te 
raadplegen en Wajongers te 
introduceren.  
 
Raadpleeg bestaande 
initiatieven of tijdelijke 
landelijke of regionale projecten. 
 
Via het voortgezet speciaal 
onderwijs of het 
praktijkonderwijs in de regio kan 
er contact gezocht worden met 
schoolverlaters, stagiaires of 
Wajongers die op zoek zijn naar 
een (leer)werkplek. 
 

• Voorbeelden van initiatieven: 
www.validpeople.nl 
www.onbegrensdtalent.nl 
www.Cap100.nl 

• Raadpleeg een re-
integratiebureau of erkende 
jobcoach organisatie via 
www.blikopwerk.nl 

• Op www.wajongwerkt.nl 
staan cv’s van Wajongers en 
kunnen werkgevers ook 
vacatures plaatsen.  

Afspraken worden 
door meerdere 
partijen niet 
nagekomen 

Wanneer de afspraken niet 
specifiek in de cao zijn 
opgenomen, verzorg dan een 
protocol, side letter of 
convenant. 

• Voorbeelden van een 
convenant of een protocol 
zijn te vinden in de bijlagen 
VII of IX. 
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Bijlage I Wajong onderdelen arbeidsvoorwaardennota FNV en CNV 
 
“…FNV vindt dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk moeten worden 
geholpen  
met een duidelijk samenhangend ondersteuningspakket en niet met negatieve prikkels 
die leiden tot voorwaarden die niet voldoen….”   
 
“Voor jongeren met een handicap is het nog moeilijker om zich een positie op de 
arbeidsmarkt te verwerven. De FNV wil daarom met bedrijven afspraken maken over het 
aannemen van ten minste 1 Wajonger op de 100 werknemers. Functies moeten zodanig 
worden aangepast of gecreëerd, dat jonggehandicapten zich binnen het bedrijf staande 
kunnen houden en zich kunnen ontwikkelen”. 
 
“In totaal kent zo’n 20 procent van de akkoorden van de FNV dit cao-seizoen een 
afspraak over Wajongers. Dit is een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar (5%). De 
vrijblijvendheid van de afspraken blijft een probleem”. 
 
“FNV zal zich inzetten om de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten te laten 
stijgen, door: 
• Instroom afspraken van doelgroepen in CAO’s. 
• Afspreken van stageplekken. 
• Het aanspreken van de overheid op het creëren van banen voor  
  arbeidsgehandicapten. 
• Zorgen voor voldoende en effectieve re-integratiemiddelen. 
• Het in stand houden en uitbreiden van effectieve gesubsidieerde banen. 
• Bedrijven aanspreken en ondersteunen bij het voeren van een beleid waardoor  
  arbeidsgehandicapte werknemers in dienst blijven. 
• Het organiseren van zoveel mogelijk ontslagbescherming voor  
  arbeidsgehandicapten”. 
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“ CNV vindt de versterking van de arbeidsparticipatie belangrijk omdat het kan bijdragen 
dat mensen die op afstand van de arbeidsmarkt zijn geraakt er weer bij gaan horen; 
participatie is belangrijk voor de sociale cohesie en het versterkt de economische 
zelfstandigheid van mensen”.  
 
“Het CNV vindt dat er te veel mensen onnodig en ten onrechte aan de kant staan. Het 
gaat er voor het CNV om dat er afspraken gemaakt worden over een gezamenlijke 
aanpak rond werk-gelegenheidsbeleid, de bevordering van arbeidsparticipatie van 
vrouwen, ouderen, allochtonen, jongeren, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, Wajongers en 
WSW’ers. Dit doet CNV o.a. door:  
 
- Diversiteitbeleid bij bedrijven  
Het CNV vindt dat in alle sectoren werkgevers een diversiteitbeleid moeten gaan voeren. 
Bedrijven die nu al een diversiteitbeleid voeren doen dat soms in samenhang met 
levensfasebewust beleid (vgl. Achmea  - ‘levensfasebewust diversiteitbeleid’). Het CNV 
wil bij voorkeur dat bedrijven uit zich zelf het belang inzien om tot een diversiteitbeleid te 
komen. Het is ook belangrijk, om 
verzanden te voorkomen, dat dergelijke initiatieven openlijk en actief vanuit de top van 
de bedrijven gesteund worden. Uiteraard speelt de ondernemingsraad een onmisbare rol 
in de totstandkoming van een diversiteitsbeleid. Organisaties moeten ongelijke 
behandeling bij werving en selectie tegengegaan, doorstroom naar hogere en 
leidinggevende functies bevorderen en er dient geïnvesteerd te worden in een beter 
sociaal klimaat (begrip, acceptatie). In navolging van de afspraken in de participatietop 
roept het CNV werkgevers op om in hun sociaal jaarverslag aan te geven welke 
inspanningen zij hebben verricht om tot een divers samengesteld personeelsbestand te 
komen.     
 
- Gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
Het CNV vindt dat bedrijven, en ook de overheid, het voorbeeld moeten geven door 
arbeids-gehandicapten in dienst te nemen. Van geslaagde re-integratie is volgens het 
CNV pas sprake wanneer de betrokkene duurzaam aan het werk blijft. Het CNV vindt 
daarom dat in bedrijven en bedrijfstakken harde afspraken moeten worden gemaakt, 
gericht op het aan het werk houden en krijgen van gedeeltelijk arbeidsgeschikte 
werknemers, tegen een gelijk loon. Wat het CNV betreft wordt er geen cao meer 
afgesloten zonder werkgelegenheidsafspraken op dit punt, de zg. 
vitaliteitsarrangementen. 
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Bijlage II Voorbeelden specifieke Wajong afspraken in diverse CAO’s 

 
Voorbeelden bedrijfs CAO afspraken 

 
“Bedrijf X zal zich inspannen om de werkgelegenheid van mensen met een 
achterstandspositie te bevorderen en zal zich in het bijzonder richten op jongeren die een 
minder goede startkwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt. Daartoe zullen op lokaal 
niveau afspraken worden gemaakt over het creëren van stageplaatsen en 
werkervaringsplaatsen. Daarbij zal zo mogelijk gebruik worden gemaakt van 
ondersteunende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het “Johan Stekelenburg compliment”. 
 

“Met het resultaat van het onderzoek van werkgever en OR naar de mogelijkheden van 
inzet van Wajongers en arbeidsgehandicapten op werkplekken zullen in 2010 nieuwe 
vacatures in eerste instantie worden ingevuld door Wajongers of arbeidsgehandicapten. 
Daartoe zullen vervolggesprekken plaatsvinden met het UWV of een re-intergratiebureau 
dat Wajongers begeleid.“ 
 
Bedrijf x creëert twee additionele functie voor Wajongers. Binnen drie maanden na 
afsluiten van deze overeenkomst zijn er functieprofielen vastgesteld van een functie die 
door een Wajonger kan worden ingevuld. Plus een plan van aanpak over het te doorlopen 
traject om een Wajonger in dienst te nemen. Binnen acht maanden naar ondertekening 
zijn de Wajongers in dienst. Het functie profiel met bijbehorend plan van aanpak wordt 
ter kennisname gesteld van de ondernemingsraad. Binnen één jaar na afsluiten wordt 
gerapporteerd  over de voortgang van uitvoering van deze afspraak. Voor de 
ondersteuning bij werving, selectie en begeleiding van de Wajongers door externen voor 
deze functies wordt een budget vrij gemaakt van € 5.000,-. 
 
 “Partijen willen gehoor geven aan de oproep van sociale partners in het Sociaal Akkoord 
van maart 2009 om te bevorderen dat kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, in het 
bijzonder Wajongers, een kans krijgen. Partijen spreken daarom de intentie uit om te 
komen tot het afsluiten van een convenant tussen sociale partners en het UWV. Partijen 
stellen zich daarbij tot doel te stimuleren da er voor jongeren met beperkingen 
(Wajongeren) in branche X werkplekken worden gecreëerd en dat er ook bestaande 
functies beschikbaar komen voor de doelgroep opdat het aantal Wajongeren in de sector 
meer overeenkomst met het aantal Wajongeren in de beroepsbevolking” 
 
Voorbeelden sector of branche CAO afspraken 

“Sector X creëert tien additionele functies voor Wajongers. Binnen drie maanden na 
afsluiten van deze overeenkomst zijn er functieprofielen vastgesteld van een functie die 
door een Wajonger kan worden ingevuld. Plus een plan van aanpak over het te doorlopen 
traject om een Wajonger in dienst te nemen. Binnen acht maanden na ondertekening zijn 
de Wajongers in dienst. Het functieprofiel met bijbehorend plan van aanpak wordt ter 
kennisname gesteld van de vaste commissie. Binnen één jaar na afsluiten wordt 
gerapporteerd over de voortgang van uitvoering van deze afspraak.” 
 
“Partijen voelen zich maatschappelijk betrokken bij het bieden van werkgelegenheid aan 
onder andere WSW-ers en Wajongers. Daarom zullen partijen de recent gestarte pilot X 
nauwlettend volgen om te bekijken of deze kan bijdragen aan duurzame instroom van de 
doelgroep in de sector” 
 



 25

Bijlage III Interviews Werkgevers Ambassadeurs 

 
Interview Tom Plug, adviseur Arbeidsverhoudingen bij afdeling Human Resources KPN 

  
Bij steeds meer bedrijven worden er CAO-afspraken gemaakt 
over het aannemen van een bepaald percentage Wajongers. De 
vakbonden en bedrijven komen bijvoorbeeld overeen 1% van 
hun personeelsbestand uit Wajongers te laten bestaan, of budget 
vrij te maken voor aanname en begeleiding van Wajongers. Zo 
ook bij KPN. In oktober 2010 werd CNV Jongeren benaderd door 
Tom Plug, werkzaam bij KPN. Er waren bij KPN een paar 
maanden daarvoor CAO-afspraken gemaakt over de Wajong en 
Tom wilde graag een presentatie van het Wajong Promo-team 
van CNV Jongeren inzetten om managers kennis te laten maken 
met deze groep. De kennismaking verliep voorspoedig, inmiddels 
zijn er zo'n 6 medewerkers met een Wajongstatus binnen KPN 
aan het werk. Dit aantal is groeiende, het doel is om minimaal 
20 Wajongers (en andere mensen met een zwakkere positie op 
de arbeidsmarkt) voor anderhalf jaar een contract aan te bieden. 
Om werkplekken te realiseren is aan managers de mogelijkheid 
geboden om bovenop de reguliere bezetting binnen de FTE-
targets extra medewerkers aan te nemen. 

 
Werk op maat 

De Wajongers die werkzaam zijn binnen KPN worden geplaatst op functies die aansluiten bij het 
niveau van de medewerker. Op deze manier krijgen de Wajongers de kans om minimaal anderhalf 
jaar waardevolle werkervaring op te doen binnen KPN, op een niveau dat aansluit bij hun 
mogelijkheden. Na twee maanden kan worden bekeken of de functie en de functie-eisen aansluiten 
bij de capaciteit van de medewerker, om te voorkomen dat iemand boven of juist onder zijn of 
haar niveau aan het werk is. Na anderhalf jaar is het de bedoeling dat de Wajonger genoeg 
werkervaring heeft opgedaan om zelfstandig een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Dit 
kan binnen KPN zijn, maar ook bij een ander bedrijf.  
 
Samenwerken 

Voor de kennismaking, plaatsing en begeleiding van de nieuwe medewerkers heeft KPN contact 
gezocht met CNV Jongeren, CAP100 en het UWV. Met een arbeidsdeskundige van het UWV is er 
regelmatig overleg. Zij denkt mee over het geschikt zijn en eventueel maken van functies en kan 
betrokken worden bij de plaatsing van Wajongers. CAP100 is een initiatief van de Lucille Werner 
Foundation en heeft als doel om 100 talenten met een handicap onder de aandacht te brengen van 
het bedrijfsleven en vice versa. Een aantal Wajongers is via CAP100 bij KPN terechtgekomen. Ook 
met jobcoaches is er contact, zij het sporadisch. De ervaring is dat een enthousiaste jobcoach veel 
voor elkaar kan krijgen. Voor het vinden van geschikte Wajongers is KPN dan ook niet meer alleen 
afhankelijk van het UWV; ook via andere kanalen komen er sollicitaties binnen.  
 
Extra je best doen 

De ervaring van Tom is dat de Wajongers die bij KPN solliciteren, zich ontzettend goed hebben 
voorbereid voor het eerste gesprek. Hij krijgt vanaf de werkvloer dan ook positieve verhalen te 
horen. Juist vanwege hun beperking zijn de medewerkers geneigd om harder te werken. Het 
management van KPN onderschrijft dan ook de CAO-doelstellingen. Opvallend is de intrinsieke 
motivatie van managers om met de doelgroep aan de slag te willen gaan en zo nodig werk passend 
te maken.  
 
En straks... 

Gezien de huidige politieke ontwikkelingen is het onduidelijk hoelang de Wajong in de huidige vorm 
blijft bestaan. De financiële regelingen die nu bestaan (zoals premiekorting en de no-risk polis), 
zijn niet de belangrijkste redenen voor KPN om Wajongers een kans te bieden. Tom vindt het 
belangrijk dat organisaties het als een vanzelfsprekendheid gaan zien om Wajongers aan te nemen 
en dat de overheid dat beeld ondersteunt. Daarvoor is het met name van belang dat werkgevers 
een reëel beeld hebben van de doelgroep en het werken met Wajongers, maar ook dat Wajongers 
en werkgevers elkaar makkelijk kunnen vinden. Over een aantal jaar gaat een hele generatie 
werknemers met pensioen, dan is iedereen hard nodig. Ook mensen met een beperking en een 
hoop talent.  
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Interview Henri Hendrickx. Bedrijfsarts en manager Arbodienst Sabic Innovative plastics 

 

 
 
Op het industrieterrein in Bergen op Zoom ligt SABIC, een belangrijke producent van kunststoffen, 
chemische producten en innovatieve kunststof. De organisatie telt ongeveer 6.000 mensen. 
SABIC's strategic business unit,  , has its main European office in Bergen Op Zoom (The 
Netherlands).De strategische business unit van SABIC, Innovative Plastics, heeft haar belangrijkste 
Europese kantoor in Bergen Op Zoom. Verkoop van kunststoffen en chemicaliën worden beheerd 
via een netwerk van lokale kantoren in heel Europa. Via het netwerk van het mobiliteitscentrum in 
Brabant heb ik een afspraak gepland met Henri Hendrickx, bedrijfsarts en manager Arbodienst. Hij 
vertelt enthousiast over de ontwikkelingen binnen Sabic en de Wajongers binnen zijn bedrijf.  
 
Wat was uw motivatie om Wajongers aan te nemen? 

Sabic heeft tijdens Cao-onderhandelingen met de bonden afspraken gemaakt over het aannemen 
van Wajongers. Omdat het belangrijk is dergelijke afspraken niet alleen op papier te zetten, maar 
ook invulling te geven, zijn we op zoek gegaan. 
 
Hoe hebben jullie dit aangepakt? 

Allereerst hebben we contact opgenomen met het UWV maar zij konden ons helaas niet verder 
helpen. We hebben binnen het bedrijf kenbaar gemaakt graag met Wajongers te willen gaan 
werken. Het management staat hier ook voor open. Omdat we binnen Sabic kenbaar hebben 
gemaakt een aantal Wajongers aan te willen nemen, kwamen er aanmeldingen binnen van zonen 
en dochters van medewerkers.  
     
Wat zijn uw ervaringen op de werkvloer? 

Deze zijn wisselend. Voor één van de jongeren was het lastig om de veiligheidsinstructies goed 
onder de knie te krijgen waardoor de inwerkperiode moeizaam verliep. In mijn eigen team werkt 
een zeer gemotiveerde dame die ondersteunende werkzaamheden verricht, naar volle 
tevredenheid. Klussen waar we eerst niet aan toe kwamen, zoals archieven en indexeren, pakt zij 
nu op. Ze heeft een aandoening aan haar spierstelsel waardoor ze niet fulltime kan werken en haar 
grenzen goed in de gaten moet houden.  
 
Maakt u gebruik van de financiële regelingen? 

Hier maken we gebruik van, dit regelt onze afdeling P&O. 
 
Hoe ziet de samenwerking met de Jobcoach of het UWV eruit? 

Met het UWV hebben we geen contact. Met de jobcoaches was het even zoeken naar een goede 
samenwerking, dit loopt nu. 
 
Wat is wel eens lastig? 

Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om voor de start van de samenwerking een aantal zaken 
helder te krijgen. Wat zijn bijvoorbeeld de minimale eisen die je aan iemand stelt? Ook is het van 
belang dat de Wajonger inzicht heeft in zijn of haar eigen beperking zodat je open kunt praten over 
wat er aan ondersteuning nodig is. Het is belangrijk om samen het startpunt te bepalen.  
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Hoe ziet het proces aanname eruit? 

Omdat we de Wajongers binnen ons eigen netwerk gevonden hebben, verliep dit informeel. We zijn 
gestart met koffiedrinken en kennismaken.  
 
Wat adviseer je andere werkgevers? 

Wees bereid om flexibel na te denken over hoe je arbeid inricht, de lat hoeft niet altijd even hoog 
te liggen. Zorg dat je vraag en aanbod binnen je eigen organisatie helder hebt en denk eens na 
over welke taken geschikt zijn voor een Wajonger. Sociale participatie is een belangrijk thema 
waar je als werkgever een rol in kunt spelen. Bovendien heeft iedereen wel een beperking; oudere 
of juist startende werknemers kunnen ook speciale aandacht of een specifiek takenpakket nodig 
hebben.  
 
Wat maakt een bedrijf geschikt? 

Het proces start met managers en leidinggevenden die openstaan voor medewerkers met een 
functiebeperking. Als bedrijf of team moet je ervoor kunnen zorgen dat iemand zich geaccepteerd 
voelt en opgenomen in de groep.  
 
Hoe zou dienstverlening aan werkgevers beter kunnen? 

Jobcoaches zouden meer ondersteuning kunnen bieden, met name als het gaat om de 
administratieve taken rondom de financiële regelingen.  
 
Hoe gaat u zich als Wajong Werkgeverambassadeur inzetten? 

Het Wajong promo-team van CNV Jongeren kan ik introduceren bij bedrijven in West-Brabant. 
Daarnaast kan ik in gesprek gaan met andere werkgevers om mijn ervaringen te delen. Op die 
manier kan ik wellicht vooroordelen wegnemen. Als we over de grenzen van de crisis kijken hebben 
de meeste bedrijven straks veel nieuw personeel nodig. De babyboomgeneratie gaat tenslotte de 
komende jaren met pensioen. Ook personeel met een beperking moeten we dan een kans geven.  
 
Hoe zie je rol MKB/overheid/vakbond? 

Vakbonden en werkgevers zouden meer met elkaar kunnen optrekken. We hebben tenslotte 
hetzelfde doel: tevreden personeel langdurig in dienst houden. Ook binnen ondernemingsraden is 
het belangrijk dat er draagvlak komt voor de Wajong doelgroep.  
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Bijlage IV: SER Advies: Meer participatiemogelijkheden voor 

jonggehandicapten 
 

Het SER-advies heeft veel tips opgeleverd over mogelijke acties. Hieronder een 
opsomming van de tips aan werknemersorganisaties.  
 
Aanbevelingen aan brancheorganisaties en vakbonden: 
 
1) Het benadrukken van het belang van bevordering van arbeidsdeelname van 

jonggehandicapten. 
2)  Het geven van voorlichting aan leden over voor de doelgroep relevante 

voorzieningen voor werkgevers en voor Wajongers of jongeren met een 
functiebeperking zelf. 

3) Het oproepen tot het aanbieden aan individuele Wajongers of aan mensen met 
een functiebeperking van aangepast werk of aangepaste 
werkervaringmogelijkheden; 

4) Het bevorderen van de deskundigheid bij werkgevers wat betreft regelingen, 
voorzieningen en het omgaan met mensen met functiebeperking;  

 
Aanbevelingen aan werknemers in arbeidsorganisaties en aan vakbonden: 
 
1) Het creëren van ondersteunend netwerk van betrokken collega’s rond jongeren 

met beperking/Wajonger. 
2) Het via ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging stimuleren van in 

dienst nemen van jongeren uit de doelgroep. 
3) Idem, stimuleren tot flexibiliseren van arbeidstijden, arbeidsduur, functie-inhoud, 

in elk geval ten behoeve van de doelgroep. 
4) Bereidheid tot samenwerking met collega-werknemer uit de doelgroep, eventueel 

binnen een breder netwerk van collega’s die begeleiding kunnen bieden. 
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Bijlage V: Notitie aanvullingen Arbeidsvoorwaarde nota CNV en FNV 

 
 

Betreft: Aanvulling arbeidsvoorwaarden notitie CNV en FNV 
 
De FNV en het CNV maken voor haar Arbeidsvoorwaarden gebruik van een meerjaren 
beleidsplan en een jaarlijkse ‘voorlegger’ waarin accenten of hoofdlijnen worden 
weergegeven. In het meerjarenplan is een hoofdstuk op genomen over 
arbeidsgehandicapten. Opvallend is dat de groep Wajong daarin niet specifiek in wordt 
genoemd. FNV richt zich vooral op WIA uitval, CNV spreekt vooral over het hanteren van 
een diversiteitsbeleid t.a.v. verschil in sekse, leeftijd, geaardheid, etnische achtergrond 
of arbeidsgeschiktheid. In beide nota’s wordt wel het creëren van instroom afspraken 
over ‘doelgroepen’ genoemd om arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen. 
 
De nota 2011 is wat betreft Wajong een duidelijke verbetering. Het nieuwe 
kabinetsbeleid heeft van Wajong en WSW een actueel thema gemaakt. De FNV verzet 
zich tegen het beleid van negatieve prikkels en houdt ook voor Wajongers vast aan het 
credo “gewoon goed werk”. CNV zet zich in voor duurzaam werken en participatie en wil 
dat dit gestalte krijgt in de bedrijven en op de werkvloer, waarbij ambities vertaald 
moeten worden in duidelijke afspraken. De FNV verzet zich daarbij tegen plannen om 
Wajongers voor langere tijd onder het minimumloon te laten werken en streeft naar cao 
afspraken waarbij één op de honderd van de nieuw aan te nemen werknemers een 
Wajonger is.  
 
De inzet van CNV en FNV is in 2011 op het thema Wajong een grote vooruitgang. Het 
thema staat op de agenda en heeft een heldere doelstelling. Het eerste advies is dan ook 
de nieuwe accenten op het gebied van Wajong te bestendigen in het volgend 
meerjarenplan. Blijvende aandacht is noodzakelijk. 
 
Er zijn echter nog steeds verbeteringen mogelijk. Kijkend naar de uitkomsten van het 
onderzoek van CNV Jongeren en FNV jong zal dit vooral over de implementatie moeten 
gaan. Een doelstelling is goed, resultaat is beter! Naast harde afspraken (die in de 
praktijk overigens minder hard worden gemaakt) zijn vooral ‘tools’ op het gebied van 
proces, bewustwording en implementatie van belang.  
 
Concreet zouden CNV en FNV zich moeten inzetten om meer praktijkgerichte pilots van 
de grond te krijgen binnen de sectoren. Deze pilots moeten heldere handvaten opleveren 
voor bedrijven om banen te creëren voor verschillende groepen Wajongers. Deze banen 
moeten een reële economische bijdrage leveren voor het bedrijf of instelling (eventueel 
in samenhang met loonkostensubsidie) en passen bij de capaciteiten van de individuele 
Wajonger. Het matchen van Wajongers aan mogelijke nieuwe functies en het begeleiden 
in de functie zijn van groot belang en nu nog wel eens een struikelpunt. Bij het slagen 
van de pilots kan het succes over de sector worden ‘uitgerold’.  
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Bijlage VI Informatie Wajong promoteam CNV Jongeren 

 

Over Wajong door Wajongers! 
 
 
WAAROM HET WAJONG WERKT PROMOTEAM? 
 

Er zijn tal van Wajongers die een Wajong-uitkering krijgen, maar graag aan de slag 
gaan. Wajongers die aan de slag willen hebben één ding gemeen. Ze willen graag werken 
voor hun geld. In een gewone baan. U kunt hen helpen deze ambities waar te maken. 
Met een leuke baan binnen uw organisatie! 
 

 

WAT MAG U VERWACHTEN? 
 
Veel Wajongeren zijn allesbehalve arbeidsongeschikt. Sterker nog, zij zijn vaak 
gedreven, gemotiveerd en geïnteresseerd.  
 
Vaak kunnen zij met een paar aanpassingen aan de slag. Zoals hulpmiddelen op de 
werkplek. Of speciaal vervoer. Voor deze aanpassingen zijn subsidies beschikbaar. Ook is 
er een aantal loonregelingen die het financieel extra interessant voor u maken om een 
Wajonger in dienst te nemen.  
 
 

PRESENTATIE BIJ U OP LOCATIE? 
 

Het Wajong Werkt Promoteam is een initiatief van CNV Jongeren en UWV.  Wajongeren 
zelf komen graag vrijblijvend bij u langs om te vertellen over de Wajong en de financiële 
regelingen voor u als werkgever. Maar ook waar u Wajongeren kunt vinden. U kunt 
rechtstreeks vragen stellen aan Wajongeren zelf. Zo krijgt u alle informatie en maakt u 
direct kennis met jongeren die een beperking hebben. U kunt uw bedrijf aanmelden bij 
Anneke Westerlaken.  
 
Een presentatie is vrijblijvend en duurt ongeveer 20 minuten. 
 
Anneke Westerlaken 
CNV Jongeren 
Projectleider Wajong Werkt  
 
030-751 1856 
06-2024 6658 
a.westerlaken@cnvjongeren.nl  
 
www.cnvjongeren.nl  
www.wajongmagazine.nl  
www.wajongwerkt.nl  
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Bijlage VII Protocol van AWVN, FNV en CNV m.b.t. arbeidsparticipatie 

van Wajongers  
  
1. Inleiding 

In het kader van het verhogen van de arbeidsparticipatie is het laatste jaar speciale 
aandacht besteed aan werknemers met een Wajong-uitkering. Dit is een sterk groeiende 
groep van nu 170.000 mensen die wellicht in de toekomst op kan lopen tot 300.000 à 
500.000. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de Stichting van de Arbeid 
(STAR) uitdrukkelijk de nut en noodzaak van het verhogen van de participatie van 
jonggehandicapten onderschreven. In een aanbeveling van 23 april 2008 schrijft de 
STAR:  “…..het daarom wenselijk en nodig is dat wordt ingezet op een substantiële 
verhoging van het aantal Wajongers dat participeert;“ 
 
In de STAR is ook een belangrijke rol aan sociale partners toebedeeld. In de eerder 
genoemde verklaring van 23 april staat ook:  “De Stichting beveelt aan om in de 
bedrijfstak- of ondernemings-cao (voor zover van toepassing) een bepaling of protocol 
op te nemen over het creëren van plekken voor jonggehandicapten (detacherings- en 
stageplaatsen, reguliere werkplekken, smalle functies alsmede plaatsen in het kader van 
sw-contracten) en dat voorziet in een aanpak waarbij maatwerk centraal staat.” 
 
AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond willen via dit protocol verdere 
uitwerking geven aan deze STAR aanbeveling.  
 
AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond willen bevorderen dat er in het kader 
van de cao-onderhandelingen afspraken worden gemaakt om de arbeidsparticipatie 
onder Wajongers te vergroten. Dergelijke afspraken over de instroom van Wajongers zijn 
afhankelijk van de situatie in een bedrijf of sector. Aard van de te verrichten 
werkzaamheden, omvang van het bedrijf of bedrijven, aanwezigheid van sector- of 
bedrijfstak-cao en ervaring met arbeids-gehandicapten zijn voorbeelden van factoren die 
van invloed kunnen zijn op de inhoud van de te maken afspraken. Maatwerk is dus 
vereist als het gaat om afspraken. Dit protocol moet daarom niet als blauwdruk worden 
gezien maar als een hulpmiddel voor adviseurs en bestuurders voor het 
arbeidsvoorwaarden-overleg. AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond willen via 
de protocolafspraken cao-partijen die afspraken willen maken over de instroom van 
Wajongers faciliteren.  
 
2. Aanbevelingen 

• Partijen bij dit protocol doen aan cao-partijen de aanbeveling om afspraken te 
maken die bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van Wajongers. 

• Aanbevolen wordt om afspraken te maken die zowel haalbaar als meetbaar zijn. 
• De stappen die moeten worden genomen om de gemaakte afspraken te realiseren 

en de daarbij te volgen procedures dienen zo concreet mogelijk te worden 
vastgelegd.  

 
3. Cao-afspraken 

3. 1. Procedureafspraken  

De Wajongdoelgroep is divers. Hierdoor zijn er verschillende type functies mogelijk voor 
Wajongers. 
Essentieel is dat gemaakte afspraken ook nagekomen en waargemaakt worden. 
Voorwaarden hiervoor zijn: 

1. De afspraken zijn reëel.  
2. Er worden goede uitvoeringsafspraken gemaakt. 
3. Er is een heldere verantwoordingsstructuur. 
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Voor een succesvolle plaatsing is meer vereist dan het aanbieden van functies. Goede 
randvoorwaarden moeten aanwezig zijn. Waar nodig zal externe ondersteuning geboden 
moeten worden bij werving, selectie en begeleiding van Wajongers. Hieraan zal bij de 
totstandkoming van cao-afspraken aandacht moeten worden besteed. Cao-partijen 
dienen heldere afspraken te maken over de concrete stappen die moeten worden 
ondernomen om afspraken om te zetten in resultaat. Een voorbeeld van voor deze 
intentieafspraken is opgenomen in bijlage VI. Met betrekking tot de begeleiding van 
Wajongers kunnen er afspraken worden gemaakt over de inzet van individuele mentoren 
voor de Wajongers. 
 
Naast de dienstverlening van het UWV willen AWVN, FNV Bondgenoten en CNV 
Bedrijvenbond wijzen op de mogelijkheid om re-integratiebedrijven aan de hand om het 
netwerk “G-krachten” (zie bijlage 1 of www.g-krachten.nl) in te schakelen bij het 
effectueren van gemaakte afspraken. Voor het effectueren van afspraken over de 
instroom van middelbaar en hoger opgeleide Wajongers kan ook gebruik gemaakt 
worden van de diensten van Wijzer Werken (www.wijzerwerken.nl)   
 
Voortgang en evaluatie  
Om effectuering van de gemaakte afspraken te waarborgen moeten er afspraken 
gemaakt worden over de verantwoording over de inspanningen die worden geleverd. 
Rapportage kan, indien aanwezig, plaatsvinden aan de vaste commissie of aan de 
ondernemingsraad. 
 
3.2 Instroom afspraken 

Met betrekking tot het beschikbaar stellen van plaatsen binnen ondernemingen voor 
Wajongers kunnen drie mogelijkheden worden onderscheiden: 

• Plaatsing in bestaande functies 
• Plaatsing in smalle functies 
• Plaatsing op stageplaatsen 
 

3.2.1 Plaatsing in bestaande functies 

Waar mogelijk moeten Wajongers in staat worden gesteld om werkzaam te zijn in 
bestaande functies. Nagegaan moet worden of dit gezien in het licht van de binnen de 
onderneming of branche bestaande functies een reële mogelijkheid is.   
 
3.2.2. Plaatsing in een smalle functie 

Als de binnen de onderneming of branche bestaande functies ruimte bieden voor het 
creëren van zogenaamde “smalle functies” dan kan deze ruimte worden aangegrepen om 
gericht functies te creëren voor Wajongers.  
Het gaat hier in beginsel om functies met eenvoudige werkzaamheden. Als deze functies 
nu al voorbehouden zijn aan specifieke doelgroepen dan kunnen deze doelgroepen 
worden uitgebreid met de doelgroep Wajong. Voorwaarden aan deze uitbreiding zijn: 

• Koppeling aan concrete instroom afspraken. 
• Alleen voor instroom nieuwe werkzoekende Wajongers. Voor Wajongers reeds in 

dienst verandert er niets.  
• De functie-indeling moet aansluiten bij de functie volgens de in de betreffende 

sector of bedrijf geldende indelingssystematiek. Met andere woorden; het moet 
hier ook daadwerkelijk om functies gaan die weinig kennis en ervaring vereisen 
en door werknemers met een beperking kunnen worden uitgevoerd. Het moet 
helder zijn welke taken en verantwoordelijkheden er ontbreken ten opzichte van 
de lage bestaande functieschalen. Regel is en blijft dat het werk dat iemand doet 
bepalend is voor de functieschaal waarin iemand terecht komt, en niet het al dan 
niet hebben van een arbeidshandicap.  

Daar waar mogelijk is wordt Wajongers in smalle functies de mogelijkheid geboden op 
termijn door te groeien naar een reguliere functie.   
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Er kan gekozen worden voor twee manieren van aanpak: 
1. Het vooraf creëren van smalle functies 
Hierbij wordt vooraf door cao-partijen afgesproken welke (aangepaste) functies aan 
Wajongers worden aangeboden en het daarbij behorende functieloon. De functie en het 
functieloon maken  daarbij direct onderdeel uit van de cao. Als het 
functiewaarderingssysteem werkt met referentiefuncties kan, als de Wajonger wordt 
aangenomen, waar nodig, nog nader maatwerk plaatsvinden.  
 
2. Het creëren van maatwerk  
Omdat het vooraf creëren van functies voor Wajongers niet altijd mogelijk is, gelet op de 
diversiteit van de doelgroep, kan er ook voor worden gekozen om vooraf slechts een 
afspraak te maken over het aantal arbeidsplaatsen dat men wil openstellen voor 
Wajongers. Vervolgens worden als een geschikte Wajonger wordt aangenomen nadere 
afspraken gemaakt over de precieze functie-inhoud en de daarbij behorende beloning. 
Met  betrekking tot het vaststellen van de hoogte van het loon kan gebruik worden 
gemaakt van referentiefuncties of een functiewaarderingsonderzoek.  
Op deze manier kan via maatwerkafspraken de kans om Wajongers aan het werk te 
helpen optimaal worden benut. Omdat de uiteindelijke functie-inhoud en beloning op de 
persoon zijn toegesneden zullen deze niet vooraf in de cao kunnen worden opgenomen 
en dus afwijken van de daarin opgenomen functies en functiewaardering. Als niet met 
referentiefuncties wordt gewerkt is op dit punt afwijking van het in de cao bepaalde 
nodig. Hierin kan worden voorzien via een dispensatiebepaling. Deze moet voorzien in 
dispensatie van functie-indeling en beloning mits objectief is vastgesteld dat de 
functieaanpassing nodig is. De beloning dient vervolgens te worden aangesloten op de 
loonwaarde van de aangepaste functie. 
 
3.2.3 Stage 

Voor leerlingen met een beperking is een stage vaak een opstap naar hun eerste baan. 
Stages bieden immers werkgevers en leerlingen de gelegenheid om wederzijds kennis te 
maken. Als een werkgever tevreden is over een stage bestaat er een reële kans dat de 
stageplaats wordt omgezet in een baan.  
De 18 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, verenigd in COLO, kunnen 
werkgevers helpen die bereid zijn om een stageplaats aan te bieden aan een Wajonger. 
De kenniscentra vertegenwoordigen meer dan 30 verschillende branches. Voor meer 
informatie over stageplekken en het werk van COLO zie Bijlage II. 
 
3. Voorbeelden 

Werkgevers en andere betrokkenen vinden het vaak lastig om instroom-afspraken om te 
zetten in concrete invulling van arbeidsplaatsen door Wajongers. Dit probleem kan 
worden verkleind door het verzamelen en beschikbaar stellen van concrete 
beschrijvingen van Wajongers die in een sector werken. Het gaat hierbij om voorbeelden 
van Wajongers die succesvol zijn in de sector, hun functie, hoe werving en selectie heeft 
plaatsgevonden en een gedegen beschrijving van wat er allemaal geregeld is en nog 
steeds gebeurt om de plaatsing succesvol te maken.  
 
4. Re-integratie-instrumenten 

Er zijn allerlei ondersteunende maatregelen voor werkgevers en Wajongers bij het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst.  
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Bijlage VIII CAO Advies-, Meld- en Leverpunt Wajong vanuit UWV 

 
U hebt een CAO-afspraak gemaakt, waarbij is overeengekomen dat u als branche of 
onderneming één of meerdere werknemers met een Wajong achtergrond in dienst 
neemt. Het Landelijk Werkgeversservicepunt Wajong van UWV WERKbedrijf heeft ter 
ondersteuning daarvan een CAO Advies-, Meld- en Leverpunt Wajong ingericht. Zo kan 
aan de invulling van deze CAO-afspraken vorm gegeven worden. De overige 
dienstverlening van dit Meldpunt is bedoeld om u als werkgever op tal van aspecten te 
ondersteunen bij dat goede voornemen. Wij gaan daarbij uit van uw wensen: 
 
• U hebt een algemene vraag over de Wajong, de financiële regelingen daaromtrent of de 
algemene gang van zaken.  
U kunt rechtstreeks bellen met het Meldpunt: 055 - 577 95 00 
 
• U wilt weten of binnen uw bedrijf mogelijkheden bestaan voor een Wajonger 
U kunt rechtstreeks bellen met het Meldpunt: 055 - 577 95 00. Al naar gelang uw 
wensen kan een arbeidsdeskundige, door middel van een adviesgesprek, bedrijfsbezoek 
of een uitgebreid bedrijfsadvies, bepalen welke functies binnen uw bedrijf geschikt of 
geschikt gemaakt kunnen worden voor een Wajonger. Uw vraag wordt behandeld bij een 
Werkplein van UWV WERKbedrijf bij u in de regio. 
 
• U hebt een vacature 
U hebt enige kennis van de doelgroep Wajongers en u hebt een geschikte vacature. U 
kunt rechtstreeks bellen met het Meldpunt: 055 - 577 95 00 
Er wordt met u een afspraak gemaakt hoe u de vacature aanlevert. Vervolgens wordt uw 
vacature doorgegeven aan een Werkplein van UWV WERKbedrijf bij u in de regio. Zij 
nemen de vacature met u door en gaan gericht op zoek naar een geschikte kandidaat. 
 
• U wilt het groter aanpakken: met meerdere vacatures, een project of een convenant. U 
kunt rechtstreeks bellen met het Meldpunt: 055 - 577 95 00 
Met u wordt afgesproken dat u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld door één van onze 
projectmanagers voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. 
 
• U hebt een Wajonger in dienst genomen waarvoor aanvullend werkplek-voorzieningen 
of andere zaken nodig zijn 
(In geval u geen regionaal contactpersoon bij UWV heeft) U kunt rechtstreeks bellen met 
het Meldpunt: 055 - 577 95 50. Wij verstrekken informatie over aanpassingen op de 
werkplek, jobcoachondersteuning, overige voorzieningen, proefplaatsing, 
premiekortingen en loondispensatie. 
 
• U hebt een Wajonger in dienst en wilt deze ziek- of hersteld melden 
U kunt rechtstreeks bellen met het Meldpunt: 055 - 577 95 60. Wij zorgen voor een 
snelle en betrouwbare verwerking van een ziekteaangifte en hersteldmelding van een 
Wajonger. 
 
Wajong-brochure en -site voor werkgevers: “Meer dan de moeite waard”. Voor de 
algemene Wajong-dienstverlening, de mogelijkheden, voordelen en voorzieningen kunt u 
de brochure‘Meer dan de moeite waard’ en wajongwerkt.nl raadplegen. 
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Bijlage IX Convenant tussen UWV, sociale partners de centrales van 

werknemersorganisaties (ACOP, CCOOP, CMHF) en de VO-raad. 
 
ACOP FNV Convenant tussen Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen en de 
sociale partners de centrales van werknemersorganisaties (ACOP, CCOOP, CMHF) en de 
VO-raad ten behoeve van het bieden van werkplekken aan jongeren met beperkingen 
binnen de scholen van de aangesloten leden.  
 
Preambule 

De instroom in de Wajong neemt toe. Deze toename wordt mede veroorzaakt door de 
groeiende instroom van leerlingen vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs. Tegelijkertijd werkt een beperkt deel van deze doelgroep in bestaande 
functies. Partijen stellen zich in het kader van dit convenant ten doel te stimuleren dat er 
voor wajongers (jongeren met beperkingen) in het voortgezet onderwijs werkplekken 
worden gecreëerd en dat er ook bestaande functies1 beschikbaar komen voor de 
doelgroep waardoor de samenstelling van het personeelsbestand een goede afspiegeling 
wordt van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. Ten einde de instroom van met 
name de groep waarvoor werkplekken worden gecreëerd te bevorderen zullen sociale 
partijen een speciaal artikel in de cao opnemen. Hiermee wordt bereikt dat de cao vo 
integraal op de wajongers van toepassing is.  
 
Partijen  

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) is een zelfstandig bestuursorgaan 
(ZBO) en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Daarbij 
geldt als opdracht te zorgen dat zo veel mogelijk mensen met en zonder beperkingen aan 
het werk komen en blijven of zo snel mogelijk weer betaalde arbeid vinden. UWV bestaat 
uit de volgende divisies:  

• WERKbedrijf  
• Sociaal Medische Zaken  
• Klant en Service  
• Uitkeren  
• UWV Gegevensdiensten  

 
Voor de ondertekening van dit convenant wordt UWV vertegenwoordigd door:  
Mw. mr. A.G. Dümig. Én De sociale partners De centrales van werknemersorganisaties, 
ACOP, CCOOP en CMHF vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de 
werknemers in het voortgezet onderwijs, en de VO-raad, vertegenwoordiger van 
besturen met ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs, behartigt de belangen van 
schoolbestuurders, schoolleiders en –managers. Voor de ondertekening van dit 
convenant worden de sociale partners vertegenwoordigd door:  

S. Slagter, namens de VO-raad  
A.A. Rolvink, namens ACOP  
R.J. Banis, namens CCOOP  
H.K. Evers, namens de CMHF  

nemen in overweging, dat voor de groep wajongers waarvoor werkplekken gecreëerd 
worden,  
 

1. dit convenant erop is gericht om jongeren met beperkingen in scholen van het 
voortgezet onderwijs te laten werken waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
noodzakelijke voorzieningen en regelingen zoals b.v. de jobcoachvoorziening en 
toepassing van de loondispensatieregeling, waarbij het streven er op is gericht 
deze jongeren te laten doorstromen naar werk in een bestaande baan;  

2. de schoolbesturen te stimuleren om samen te werken met UWV om binnen scholen 
functies te creëren die kunnen worden uitgevoerd door jongeren met 
beperkingen;  

3. het meer specifiek gaat om jongeren met beperkingen die geen bestaande functie 
bij werkgevers kunnen vervullen;  
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4. schoolbesturen te stimuleren om taken te laten uitvoeren door jongeren met 
beperkingen die behoren tot de doelgroep zonder dat formatieruimte beschikbaar 
is;  

5. de werkzaamheden die de jongeren met beperkingen uitvoeren voornamelijk 
bestaan uit ondersteunende werkzaamheden. Daarbij gaat het om taken die 
behoren tot de functie-uitoefening van o.a. de conciërge zoals b.v. het vullen van 
kopieer- en koffieapparaten e.d.;  

6. deze jongeren worden begeleid naar individuele behoefte zoals vast te stellen door 
de arbeidsdeskundige van UWV op basis van het jobcoachprotocol UWV;  

7. UWV in overleg, met de schoolbesturen of met derden op aanwijzing van de 
schoolbesturen, mogelijke kandidaten uit de doelgroep beschikbaar stelt voor het 
invullen van de werkplekken en de van toepassing zijnde voorzieningen en 
instrumenten regelt;  

8. wettelijke voorzieningen zoals jobcoaching, loonkostensubsidie, 
loondispensatieregeling, proefplaatsing etc. en instrumenten zoals premiekorting, 
de no-risk polis van toepassing zijn. Deze voorzieningen en instrumenten worden 
ingevuld gelet op de van toepassing zijnde regelgeving en naar individuele 
behoefte van de jongere met beperkingen zoals vast te stellen door de 
arbeidsdeskundige van UWV;  

9. UWV zorgdraagt voor het, op aanvraag, tijdig beschikbaar stellen van de 
noodzakelijke voorzieningen voor zowel de werkgever als de jongere met 
beperkingen; 

 
en dat voor de groep wajongers die in een bestaande functie kunnen instromen:  

 
1. dit convenant er mede op gericht is scholen te stimuleren wajongers, al dan niet 

met ondersteuning, een bestaande functie te laten vervullen om de kansen op 
bestaande functies en het werken naar vermogen voor wajongers te vergroten.  

2. UWV zorgdraagt voor het, op aanvraag, tijdig beschikbaar stellen van de 
noodzakelijke voorzieningen voor zowel de werkgever als de jongere met 
beperkingen.  

3. Het specifieke wajong artikel in de CAO VO is op deze groep niet van toepassing 
(zie bijlage).  

 
Dientengevolge komen partijen het volgende overeen:  
 
Artikel 1 Doelgroep  

De doelgroep bestaat uit jongeren met een beperking waarvoor werk een meerwaarde 
heeft, maar die belemmerd worden door een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
tengevolge van deze beperkingen, die groter is dan een gemiddelde afstand tot die 
arbeidsmarkt en waarbij bestaande arbeid, al dan niet op termijn mogelijk is, vaak met 
ondersteuning van voorzieningen.  
 
Artikel 2 Doelstelling van het convenant  

Het beschikbaar stellen van taken en functies voor jongeren met beperkingen binnen de 
scholen van voorgezet onderwijs zonder dat er formatieruimte beschikbaar is. Daarnaast 
wordt bevorderd dat jongeren met beperkingen worden aangenomen in bestaande 
functies binnen de formatieruimte.  
 

Artikel 3 Afspraken  

Partijen spannen zich in om op regionaal niveau een doelmatige samenwerking te 
realiseren om het gezamenlijke doel te bewerkstelligen. Daartoe zullen partijen 
activiteiten verrichten zoals het promoten van het doel van dit convenant tijdens 
werkconferenties, het bieden van voorlichting, het uitvoeren van een vraagbaakfunctie 
etc..  
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Artikel 4 Evaluatie  

De afspraken van partijen worden tenminste tweemaal per jaar besproken op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Deze bestaan o.a. uit gegevens over de 
hoeveelheid gecreëerde banen, de omvang en de duurzaamheid van de dienstverbanden. 
De resultaten van deze besprekingen en de eventuele verslagen over de wijze van 
samenwerking vormen jaarlijks de grondslag voor de verbetering van dit convenant.  
 
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst  

Partijen zullen dit convenant niet anders dan schriftelijk wijzigen.  
De wijziging(en) en de verklaring(en) tot instemming van de wijziging(en) word(t)(en) in 
afschrift als bijlage aan dit convenant gehecht.  
 
Artikel 6 Rechtskarakter  

Met deze overeenkomst wordt niet beoogd in rechte afdwingbare rechten of 
verplichtingen in het leven te roepen.  
 

Artikel 7 Duur van het convenant  
Dit convenant treedt in werking vanaf de datum van ondertekening en geldt anaf die 
datum voor een periode van één jaar. Zonder voorafgaande opzegging wordt dit 
convenant steeds automatisch voor de duur van 1 jaar verlengd.  
 
Artikel 8 Toelichting op het convenant  

De toelichting op dit convenant vormt een onderdeel van het convenant.  
 
Plaats van ondertekening, ‘s Gravenhage  
 
Datum van ondertekening 26 april 2010 


