
Ruim een jaar geleden is bij WVS gestart met ‘de proeftuinen’ en 
daarmee is veel ervaring opgedaan. Wat houdt dit in, wat gaat goed, 
wat kan beter en hoe ontwikkelen we verder door deze intensieve 
samenwerking? Wat merkt de werkgever AP Benelux hiervan en 
werpt de ‘proeftuin’ daadwerkelijk ook zijn vruchten af?! En hoe pakt 
de werkgever het binnen zijn eigen bedrijf aan? We nemen de 
bezoekers graag mee in onze ervaringen die we met alle plezier 
langs alle kanten willen toelichten. Zowel vanuit de dienstverlening, 
werkgever alsook de inwoner. Als bezoeker van deze best practice
krijg je meer inzichten en praktische tools om het ook binnen de 
eigen regio vorm te geven.
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Inclusieve 
arbeidsmarkt

• Gelijkwaardigheid en diversiteit staan dan 
voorop

• Iemands gender, sekse, etniciteit, kleur, 
afkomst, geaardheid en of je wel/geen 
beperking hebt maakt dan niets uit.

• Als inclusief werkgever zet je in op 
diversiteit en creëer je een cultuur waar 
medewerkers zichzelf kunnen zijn.



Het arbeidsontwikkelbedrijf WVS
Ø In opdracht van 9 gemeenten (van Etten-Leur tm Bergen op Zoom)

Ø Werkgever voor 1800 werknemers met een beperking

Ø Sinds Participatiewet 2015 ontwikkeling van ‘oud SW bedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf.

Ø Jaarlijks ongeveer 200 deelnemers voor ontwikkeltrajecten

Ø Invulling leerroutes groen, logistiek, schoonmaak, post en horeca

Ø Professionals opgeleid tot jobcoach, loonwaardemeters, onderzoekers en praktijkopleiders.



Werkplein Hart van West-Brabant
Voor inwoners van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert;

Ø informatie en advies over werk, 
Ø inkomensondersteuning, 

Voor de werkgevers is er Het WerkgeversServicepunt West-Brabant

ØVoor de werving en selectie van geschikte kandidaten

Ø Uitvoeren van bedrijfsanalyse
Ø Publiceren van uw vacatures

Ø Arbeidsmarktinformatie



AP Benelux B.V. Hogerwerf Roosendaal 
• Het kabelboom assemblage bedrijf 

• Specialist in flexibele verbindingen, paneelbouw, kastenbouw en 

elektronica.

• Levert diverse soorten draadbomen, print assemblages, module- en 
paneelbouw voor een groot scala aan bestemmingen. 

• En tevens metaaldelen, draaiwerk en kunststof componenten. 

• Op één locatie alle assemblage-benodigdheden voorradig.

• Totaal 19 werknemers waarvan 80% met een beperking

• Alles draait om de 3 P; profit, processen en people!

• Werkt samen met UWV, Werkplein, WerkgeversServicepunt en WVS



Proeftuinen

ü Samenwerking WVS, Werkplein HvWB en ISD 
Brabantse Wal

ü Focus op 3 gebieden

ü Uitleg aanpak

ü Wat gaat goed en wat kan beter

ü Koppeling met arbeidsmarkt





Voorbeeld 
succesvolle 

plaatsing 
van 

proeftuin

• Plaatsing medewerker bij AP 
Benelux

• Ervaringen



Wat vraagt het om inclusief 
werkgever te zijn?
ü Creativiteit en oplossingsvermogen

ü Basis bieden om de werknemer zelf te laten ontwikkelen

ü Basisvertrouwen in de werknemer uitstralen

ü Erkennen van de leerstijl (vb voordoen) en daarop aansluiten



Wat vraagt het om inclusief 
werkgever te zijn?
üBuddy koppelen aan nieuwe medewerker

ü Tijd geven om samen op zoek te gaan naar passend werk

ü Klein beginnen met 1 taak en langzaamaan laten wennen

ü Transparant zijn als werkgever, benaderbaar en vaker meewerken op de 
werkvloer.



Voordelen als werkgever om inclusief te gaan
Ø meer diversiteit
Ø medewerkers kunnen zich meer bezighouden met kerntaken
Ø betere werksfeer en minder ziekteverzuim
Ø goodwill bij uw klanten
Ø een streepje voor bij aanbestedingen (social return on investment)
Ø rendement in productiviteit door gebruik te maken van 

ondersteuningsmiddelen



Nog enkele tips





Vragen?


