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Onderwerp: Beleid inzake werk voor mensen met een beperking bij de provincie 

Drenthe 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over het beleid inzake het aan het werk helpen van mensen 

met een beperking bij onze organisatie. 

In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben kabinet en sociale partners een afspraak 

gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. In de 

huidige cao provincies hebben provincies en de vakbonden wederom afgesproken dat 

zij invulling geven aan de landelijke afspraken over extra banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking vanuit de Participatiewet. 

Vooropstaat dat wij met vanzelfsprekendheid onze verantwoordelijkheid nemen 

als het gaat om dit onderwerp. Vanaf 2013 hebben wij weliswaar de wettelijke ver

plichting, maar los daarvan hadden en hebben wij de wens om mensen met een be

perking aan het werk te helpen. Dit sluit aan op uw ambities rondom toegankelijkheid. 

In de afgelopen jaren (én in de periode voorafgaand aan 2013) hebben wij tot en met 

2018 elf mensen1 met een beperking aan het werk geholpen in onze organisatie. Dit 

betekent dat wij onze quotumregeling-taakstelling hebben gerealiseerd. Wij hebben 

hierbij ingezet op vertrouwen, durf en goede begeleiding en hebben heel praktisch 

'cv's gekoppeld aan diverse werkzaamheden'. Hierbij hebben wij samengewerkt met 

de arbeidsmarktregio, het UWV, regionale sociale diensten en de regionale werkvoor

zieningsschappen. 

En nog een aantal seizoenwerkers bij onze bruggen en sluizen. 



Bij het aan het werk helpen van mensen met een beperking gaan wij in de periode 

2019-2023 door met de huidige aanpak. Daarnaast zetten wij in op duurzame arbeids

relaties. Hiermee bedoelen wij dat mensen uit de doelgroep in aanmerking kunnen 

komen voor een vaste aanstelling bij ons. Dit was de afgelopen jaren niet het geval, 

maar wij willen de doelgroep niet apart zetten. Als mensen goed werk leveren, van 

meerwaarde zijn voor onze organisatie én structureel werk doen, gaan wij de inleen

of detacheringsconstructies omzetten in een dienstverband. 

Een ander nieuw speerpunt is het aantrekken van hoger opgeleiden met een be

perking. Deze groep past goed bij onze organisatie, waarin verhoudingsgewijs veel 

hoger opgeleiden werken. Alleen de mensen uit de doelgroep blijven hierin wat achter. 

Wij gaan de komende jaren dus actief op zoek naar hen. Het zoeken en vinden van 

de mensen uit de doelgroep zal de komende jaren lastiger worden, omdat de ar

beidsmarkt krapper is geworden. 

Bovenstaande aanpak gaat in onze organisatie leiden tot het halen van de taakstelling 

van de quotumregeling. In 2023 zullen we ruim 21 fte2 aan mensen met een beperking 

aan het werk hebben. Dit is voor ons een maatschappelijke opgave waar wij graag 

aan meewerken. Het huidige budget zal hiervoor verhoogd moeten worden, aan

gezien het budget nu nog gebaseerd is op de taakstelling voor 2018. Via de Voor

jaarsnota 2019 en/of 1 e Bestuursrapportage 2019 zullen wij u hiervoor een financieel 

voorstel voorleggen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

km/coli 

2 Een fte bij mensen met een beperking staat voor 25,5 uren. 

, voorzitter 


