
► 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 Snelstart inclusief werkgeven. 

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  
Snelstart  

 

In twee uur uw route naar een inclusievere  

organisatie schetsen 

 
Speciaal voor werkgevers die snel aan de slag willen om ruimte 

te maken voor medewerkers met een beperking heeft AWVN de 

‘Snelstart inclusief werkgeven’ ontwikkeld. In twee uur nemen we 

u mee langs Participatiewet, quotum en banenafspraak. Aan het 

eind van de bijeenkomst heeft u zicht op de eerste stap om ie-

mand met een beperking ruimte te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

z.o.z. 



 

Thema’s 

► Waarom de Participatiewet en de banenafspraak? 

► Wat betekent dit voor mijn organisatie? 

► Intrinsieke motivatie en draagvlak creëren (stakeholderanalyse ) 

► Praktijkvoorbeelden 

► Mogelijkheden verkennen in uw organisatie 

► Bouwen van een business case (uw ambitie) 

► Realisatie van ambitie (bemiddelaars). 

 

 

Wat levert het op? 

U krijgt in korte tijd heldere, actuele informatie over wetten en regels, do’s en don’ts en een beproefd stappenplan,  

waarmee u direct aan de slag kunt. 

 

 

Praktische informatie 

► AWVN levert het trainingsmateriaal. 

► In-companytraining 

► Max. ca. 18 deelnemers 

► Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl  

 

 


