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aan de banenafspraak www.flevolandwerkt.info           @FlevolandWerkt

Er voor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag 
gaan. Dat is het doel van de banenafspraak. In het Sociaal Akkoord spra-
ken de sociale partners en het  kabinet af om de komende jaren 125.000 
extra banen te scheppen voor mensen met een beperking. In Flevoland 
willen we  vóór 2019 845 banen hebben gerealiseerd: 555 banen in het 
bedrijfsleven en 290 banen bij de overheid.  Overheidswerkgevers, zoals 
het Rijk, gemeenten en onderwijs, hebben landelijk in 2016 te weinig ar-
beidsgehandicapten in dienst genomen.  Daarom geldt voor deze  sector 
vanaf 2018  een quotumregeling.

Welke voordelen zitten er voor u 
aan de banenafspraak?

Mensen met een arbeidsbeperking kleuren uw organisatie op een 
positieve manier. U toont dat u een maatschappelijk betrokken 
ondernemer bent.
U krijgt medewerkers in uw organisatie die gemotiveerd en betrokken 
zijn. Het zijn bewezen doorzetters.
De no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij 
ziekte.
U betaalt de medewerker een salaris dat is gebaseerd op de reële 
loonwaarde. Afhankelijk van deze loonwaarde maakt u aanspraak op 
loonkostensubsidies.
U krijgt maatwerk bij plaatsing en begeleiding. Desgewenst met 
persoonlijke ondersteuning op de werkplek (= jobcoaching). De 
ondersteuning is gericht op het goed functioneren, het inwerken en 
het aanleren van vaardigheden.
De voorselectie van kandidaten is kosteloos en gaat snel. Er is een 
breed bestand aan getalenteerde en gemotiveerde personen met een 
arbeidsbeperking.

Met het werk bieden aan de doelgroep Banenafspraak toont u dus niet 
alleen uw maatschappelijke betrokkenheid, u heeft ook een mooie kans 
om uw bedrijfsvoering op een financieel gunstige manier in te richten en 
de afspraken uit het Sociaal Akkoord (de banenafspraak) na te komen.

Dit is een advertentie van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties

Gemeente Almere
Werkgeversserviceteam
T: 036 - 548 40 35
E: werkgeversserviceteam@almere.nl

Gemeente Dronten 
Werkgeverscontactteam van De Werkplek
T: 14 0321
E: dewerkplek@dronten.nl
W: www.dewerkplek.nu

Contact 
Deze partijen werken samen 
onder het motto Flevoland Werkt! 
De meest actuele informatie en
contactgegevens vindt u op
www.flevolandwerkt.info

Gemeente Urk
WerkCorporatie
T:  0527 - 633 560
E: info@werkcorporatie.nl
W: www.werkcorporatie.nl

Gemeente Lelystad
Werkbedrijf Lelystad
T: 0320 - 295 400 of 14 0320
E: info@werkbedrijflelystad.nl
W: www.werkbedrijflelystad.nl

Gemeente Noordoostpolder
WerkCorporatie
T: 0527 - 633 560
E: info@werkcOrporatie.nl
W: www.werkcorporatie.nl

UWV
WerkgeversServicepunt Flevoland
T:  036 - 363 01 28
E: werkgeversservicepunt-flevoland@uwv.nl

flevolandwerkt.info
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Helder juridisch advies 
met de focus op een 
optimaal resultaat. 

Advocaten in
Almere en Lelystad.
www.okkerse-schop.nl

Interieur 
decoratief en functioneel

Gevel
verlicht en onverlicht

Slimme reclame
oplossingen

 Snelle levering 
 Al binnen 2 werkdagen een offerte
 Goed advies
 Afspraak is afspraak
 Hoge kwaliteit
 Unieke ontwerpen
 Eigen montageteam verlicht enEigen montageteam

Of het nu gaat om 
geprinte wanden, 
vloeren of het 
plafond verlicht, 
wij weten de juiste 
materialen toe te 
passen voor een 
geweldig effect.

Het is altijd 
maatwerk dus wij 
komen graag bij u 
langs voor de
mogelijkheden.

MeMo reclame 
maakt ze in bijna 
elke vorm en maat 
en plaatsen het 
met vakkundige 
monteurs.

Door middel van 
onze demo box 
kunt u makkelijk 
een keuze maken 
uit verschillende 
opties voor uw 
gevelreclame.

MeMo Urk

 
Westwal 13B T. 0527-23 97 55

8321 WG Urk I. memoreclame.nl

MeMo Lelystad

Bouwweg 26 T. 0320-29 21 29

8243 PJ Lelystad E. info@memoreclame.nl

                 Partners:

HARINGPARTY
De Stichting Flevopenningen organiseert de 3e editie van de Flevolandse 
Haringparty in samenwerking met FlevolandWerkt! Noteer: 22 juni! 
Aanvang 16.00 uur – Batavia Werf, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad. 
De toegang is gratis. Aanmelden op:

•  Netwerken
•  Business
•  MVO
•  Participatie

Batavia Werf22 juni 201816.00 uur 

• Ondernemers
• Bestuurders
• Politici


