
► 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.  

Deze flyer bevat informatie over de Netwerkaanpak. 

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  
Netwerkaanpak 

 

De workshopserie voor werkgeversnetwerken 
 

U doorloopt met collega-werkgevers in regionale, branche- of 

sectornetwerken de netwerkaanpak. hiermee versterkt u elkaar 

als inclusieve organisaties.  

 

Brancheorganisaties, O&O-fondsen, bestaande werkgevers 

netwerken, regionale werkbedrijven en gemeenten kunnen de 

Netwerkaanpak van AWVN gebruiken voor groepen werkgevers 

die in hun organisatie ruimte willen maken voor mensen met  

afstand tot de arbeidsmarkt.  

Ook individuele werkgevers kunnen zich aanmelden. We bezien 

dan samen met u of een netwerk mogelijk is.  

 

 

z.o.z. 



Workshop 1 — Motivatie formuleren en draagvlak creëren  
De deelnemers brengen eerst de huidige situatie van hun organisatie in kaart om de toegevoegde waarde 
van inclusief werkgeven voor de organisatie helder te krijgen. AWVN biedt ondersteuning bij het ontwikke-
len van een visie hierop en geeft advies over het creëren van intern draagvlak en het maken van een sta-
keholdersanalyse.  

 

Workshop 2 — Mogelijkheden verkennen 
U krijgt informatie over de mogelijkheden om invulling te kunnen geven aan inclusief werkgeven. AWVN 
ondersteunt u om de mogelijkheden voor werkplekken in kaart te brengen en we bespreken hoe u geschik-
te functies vindt of vormt. Deze workshop behandelt ook wetgeving en de regelingen die u kunt inzetten.  

 

Workshop 3 — Businesscase ontwikkelen 

AWVN ondersteunt u bij het maken van uw businesscase. U ontvangt input voor een concreet en uitvoerbaar 
actieplan en een passende strategie. U krijgt ook ondersteuning bij het maken van een kosten-
batenanalyse. Sluitstuk vormt het formuleren van uw ambitie: hoeveel banen kan uw organisatie de komen-
de jaren beschikbaar maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?  

 

Workshop 4 — Banen realiseren—werving en selectie 
Waar vindt u kandidaten en hoe begeleidt u ze? U maakt kennis met de aanbieders. Ook behoort het orga-
niseren van een meet & greet met mensen uit de doelgroep tot de mogelijkheden. Onze beloningsadviseurs 
kunnen u eventueel helpen om een passende beloning aan gevonden functies te koppelen.  

 

Wat levert de Netwerkaanpak u concreet op? 
► Helderheid over de toegevoegde waarde voor uw organisatie 
► Analyse van uw relevante stakeholders 
► Inzicht in de mogelijkheden, inclusief input om zelf stappen te kunnen zetten in functiecreatie 
► De basis voor het plan van aanpak 
► Eerdere deelnemers hebben tijdens de netwerkaanpak concrete ambities geformuleerd.  
 Zo zet u de eerste stappen richting realisatie 
► Kennis van en kennismaking met verschillende (typen) bemiddelaars 
► Eerdere deelnemers zijn na afloop succesvol met het thema aan de slag gegaan  
► De Netwerkaanpak is ook bedoeld als start van een blijvend werkgeversnetwerk rond het thema  
 inclusief werkgeven, eventueel vormgegeven als een ‘99van’-netwerk van De Normaalste Zaak.  

 

Voor wie? 
Deelnemers zijn meestal HR-managers of andere professionals die zich inzetten voor het dossier Participa-
tiewet / banenafspraak of – in bredere zin – voor inclusie en diversiteit op de werkvloer.  

 

Meer weten? 
Heeft u vragen over de Netwerkaanpak of wilt u eens doorpraten over uw volgende stap om een meer in-
clusieve organisatie te worden, neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn via 070 850 86 05 of 
werkgeverslijn@awvn.nl  


