
► Wilt u weten hoe u mensen met een afstand tot de arbeids-

markt succesvol aan het werk kunt helpen? 

► En hoe u toegevoegde waarde creëert voor uw organisatie, uw 

medewerkers en uw stakeholders door inclusief werkgeven ? 

► Wilt u weten waar in uw organisatie kansen liggen om deze 

mensen te plaatsen? 

► En hoe u hiervoor draagvlak organiseert bij directie, leidingge-

venden en medewerkers? 

► Wilt u van de bijdrage van uw organisatie aan de banenaf-

spraak een win-winsituatie maken? 

► Wilt u weten welke regels en instrumenten u kunt gebruiken 

als iemand met een beperking in uw organisatie komt werken? 

 

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over inclusief werkge-

ven. Bijvoorbeeld over hoe u een passende strategie kunt ontwik-

kelen, realiseren en implementeren, hoe u draagvlak kunt cre-

eren en hoe uw (financiële) business case eruitziet. Ook met spe-

cifieke maatwerkvragen en het ontwikkelen en uitvoeren van op 

maat gemaakte aanpakken hebben we veel ervaring.   

 

AWVN gelooft in de toegevoegde 

waarde van een divers personeels-

bestand en inspireert, stimuleert en 

ondersteunt daarom werkgevers 

om ruimte te maken voor mensen 

met een afstand tot de arbeids-

markt. Met al ruim 700 werkgevers 

hebben we hierover contact. 

Inclusief werkgeven 

Ervaring 

AWVN heeft op het terrein van inclusief werkgeverschap een 

enorme expertise  opgebouwd.  

Onze adviseurs kunnen ook uw organisatie helpen een funda-

ment te creëren voor uw inclusief werkgeverschap van de toe-

komst. Met onze werkgeversgerichte aanpak adviseren wij vanuit 

praktijkervaring op tactisch en strategisch niveau.  

 

Dienstverlening 

AWVN biedt dienstverlening aan individuele werkgevers 

(Snelstart, Strategie en draagvlak, Inclusief HR), maar ook aan 

groepen werkgevers (Netwerkaanpak, workshop Inclusief werk-

geven en een Regelluwe aanpak) en aan Regionale Werkbedrij-

ven en gemeenten (ook hier de Netwerkaanpak en Regelluw). 



 

Dienstverlening voor (groepen) werkgevers 
 

Snelstart inclusief werkgeven 

 

Strategie en draagvlak 

Strategische modules inclusie: 

• Bepalen strategie: motivatie en visievorming 

• Concretiseren business case en plan van aanpak 

• Vinden / vormen van banen op de werkvloer  

 

Inclusief HR 

• Maatwerktraject inclusief werkgeven, mogelijke workshopthema’s: 

  Info wet- en regelgeving • good practices • uw visie op toegevoegde waarde inclusie voor uw organisatie • besluitvormings 

  proces, draagvlak en stakeholdersanalyse • input voor actieplan (wat / wanneer / hoe) • Mogelijkheden voor werkplekken in  

  kaart gebracht • kosten-/batenanalyse • welke regelingen kunt u inzetten • waar vindt / hoe begeleidt u kandidaten uit de  

  doelgroep 

• Workshop selecteren zonder vooroordelen 

• Business case ontwikkelen 

• Draagvlaksessie 

• Bepalen passende beloning 

• Performance management 

• Vormgeven (studie)afspraken in cao of avr: 

  - Vormgeven (studie)afspraak 

  - Uitvoeren studieafspraak. 

 

Netwerkaanpak (4 workshops, ook per stuk mogelijk): 

• Motivatie formuleren en draagvlak creëren 

• Mogelijkheden verkennen 

• Business case ontwikkelen 

• Banen realiseren (werving en selectie) 

 
 
Vrij beschikbaar via www.awvn/inclusief werkgeven.nl 
● Brochures: Mensen met een beperking aan de slag helpen • Verschil smaakt naar meer! De waarde van inclusief werkge-

ven• Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio. 

● Informatie over wet- en regelgeving, beperkingen en meer 

● Good practices: ruim 55 eenvoudig te doorzoeken, gecategoriseerde praktijkcases 

● Zelfcoach: online instrument waarin u antwoorden op veelgestelde vragen vindt. De Zelfcoach bestaat uit zes onderwerpen, 

waarin u o.a. tips, voorbeelden, praktijkcases en checklists vindt. De Zelfcoach kunt u kosteloos gebruiken. 

● Bemiddelaars van mensen met een beperking (uitzenders, Werkgeversservicepunten, UWV, enz.) 

      

 

Meer weten, offerte aanvragen? 

 Wilt u meer informatie, heeft u een vraagstuk op het gebied van inclusief werkgeven of wilt u een offerte aanvragen, neem 

contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl  


