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1. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt:

- Werk creëren via aanbestedingen

- Sociale ondernemingen ondersteunen via aanbestedingen

- Samenwerkende werkgevers in arbeidspools

2. Anneloes Scholing, lectoraat Human Capital:

- Baanopeningenmonitor (strategische personeelsplanning)

Introductie



Het is van belang dat aanbestedende diensten en speciale-

sectorbedrijven door middel van (overheids- en speciale-

sector)opdrachten kunnen bijdragen aan slimme, duurzame en 

inclusieve groei, zoals nagestreefd in de Europa 2020-strategie.

Uitgangspunt nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen
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Social Return

Social Return (SROI) = 

voorwaarde in aanbestedingen

tbv het creëren van werk(ervarings)plaatsen

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
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Bepaald percentage van aanneemsom of loonsom moet aan

doelgroep worden besteed.

Meest voorkomende sectoren:

- Facilitair en diensten: Groen, Schoonmaak, Catering

- Bouw: infrastructurele projecten, grote projecten

Social Return in Nederland
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Aanbesteding voorbehouden aan organisaties met ≥ 30% arbeidsbeperkten of 

‘kansarmen’:

Ondernemingen, die de maatschappelijke en professionele integratie van 

gehandicapten en kansarmen tot hoofddoel hebben (sociale firma’s)

Implementatie Europese richtlijn in Nederland
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Participatiewet
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Doel: iedereen met of zonder beperking aan het werk

Vervangt: 

• Wet werk en bijstand (Wwb)

• Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

• Groot deel Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong)



• 100.000 + 25.000 extra banen in 2026 voor mensen met arbeidsbeperking

• Banenafspraak = extra baan voor deze groep (gem. 25,5 uur)

• Jaarlijks telmoment

• Landelijk niet genoeg banen: quotum organisatie  ≥ 25 werknemers

• Tot nu toe: landelijk genoeg banen (dus geen quotum, geen risico op boete)

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
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Arbeidspools door ondernemers
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Arbeidspool: roulatie

1. Werknemers in dienst arbeidspool: detachering

2. Tarief: opleiding en begeleiding vanuit arbeidspool: 

ontzorging

3. Inleenconstructie telt mee voor banenafspraak
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Samenwerkende werkgevers in de praktijk
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 Kennis delen en elkaar helpen

 Ideeën uitwisselen

 Goede samenwerking met gemeente/UWV: 

voorkomen dat arbeidspool een eiland wordt



Rechtsvormen arbeidspool

1. Coöperatie

2. Stichting
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 geen winst uitkeren, tenzij ideëel of sociaal

 geen leden: slagvaardig

 één verplicht orgaan: bestuur

 stichting is aansprakelijk, tenzij onbehoorlijke 

taakvervulling, misleidende voorstelling jaarrekening 

of onrechtmatige daad

Stichting:



29-03-2017

 wel winst aan leden uitkeren: trainingen, opleidingen, 

pensioenen, etc

 overeenkomsten met leden

 leden: lid, financier en zeggenschap

 leden kunnen in en uittreden

 naast leden ook bestuur

Coöperatie:



Arbeidspools door ondernemers

1. Stichting: Slagvaardig, maar geen leden. Continuïteit?

2. Coöperatie: Winst uitkeren tbv verzekeringen, pensioengelden, 

trainingen etc voor werknemers

Veel uithoudingsvermogen nodig van ondernemers!
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Praktijkvoorbeeld: Stichting Goed Werk!
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Bedankt voor uw aandacht!

Dr.mr. Petra A.T. Oden

Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

p.a.t.oden@pl.hanze.nl

www.hanze.nl/ondernemerschap

@PetraOden

mailto:p.a.t.oden@pl.hanze.nl
http://www.hanze.nl/ondernemerschap


Baanopeningenmonitor: knelpunten voorkomen
Lectoraat Human Capital, Hanzehogeschool Groningen



Baanopeningenmonitor

• Aanleiding:

Eemsdelta-regio 2013: vrees voor personeelstekorten in technische

functies

• Doel: 

gedetailleerder inzicht in de verwachte personeelsbehoefte 

• Opbrengst:

- werkgever: input voor opleidingsbeleid en personeelsplanning

- regio: input voor actie door/samen met werkgevers, onderwijs en overheid
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Model dataverzameling
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Fase 1: Huidige situatie
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Fase 2 en 3: Toekomstige situatie

• Toekomstige personeelsbezetting:

Huidige bezetting minus pensioneringen en

overige uitstroom

• Toekomstige arbeidsplaatsen:

Interview met (HR-) manager
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Fase 4: Uitkomsten
Verwachte baanopeningen en knelpunten
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• Baanopeningen:

verschil huidige en toekomstige situatie

(tekort / overschot)

• Knelpunten:

indien vacature, hoe lastig om die te vervullen?

ROA: Indicator Toekomstige Knelpunten naar

Beroep (ITKB)



Investering en opbrengst voor uw bedrijf
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Investering bedrijf:
Gemiddeld 25 uur ten behoeve van: 
• aanleveren data
• 2 gesprekken met onderzoeker
• 1 gesprek over uitkomsten

Opbrengst bedrijf:
• ingevuld Excelformat = managementinformatie en HR-instrument
• overkoepelend bedrijvenoverzicht voor HR-samenwerking
• regionale analyse kansen en bedreigingen arbeidsmarkt



Vragen of aanmelden? 
Anneloes Scholing: (050) 595 55 43 of 

email: a.scholing@pl.hanze.nl   


