
Ga ik zelf aan de slag met 
baancreatie of zoek ik hulp?

2.

Waarvoor: plan, proces, werving en 
selectie, begeleiding, fiananciering

Bij wie: werkplein/gemeente/UWV/ 
sociaal werkbedrijf, re-
integratiebedrijf/ jobcoach-
organisatie/adviesbedrijf/ 
financiers)

Waarom wil ik baancreatie?1.

Ik heb een personeelsprobleem

Ik zie een niche, verdienmodel

Ik heb een kwaliteitsprobleem

Ik wil als bedrijf overeind blijven

Ik wil voldoen aan de eisen/wensen 
van stakeholders (zoals overheid, 
leverancier of aandeelhouders)

Ik wil het bedrijfsimago verbeteren

Ik wil maatschappelijk verantwoord/ 
sociaal ondernemen

Vaak is er een combinatie van motieven: 

Werk organiseren en 
vormgeven

5.

Toepassen baancreatietechniek 

Werving en selectie kandidaten 

Keuze uit: in dienst, detachering 
of uitzendconstructie

Duur en type contract

Bij baancreatie hebben we het over het realiseren van geschikt, aangepast werk voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Baancreatie is nodig voor de groep mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt voor wie ‘reguliere’ functies niet geschikt zijn. Baancreatie is 
breder dan de toepassing van een techniek of methode. Het gaat om een aanpak waarbij een 
groot aantal zaken een rol speelt. Op deze plaat onderscheiden we de voorbereidingsfase, de 
uitvoeringsfase en de fase waarin behaalde  resultaten geborgd worden. 

Het proces van baancreatie 
Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je als werkgever 
initiatiefnemer bent en waar kan je rekening mee houden? 

VOORBEREIDING

UITVOERING

BORGING

Plan voor baancreatie uitwerken, 
toetsen en aanpassen

3.

Onderzoeken verdienmodel

Bepalen taken voor de te creëren banen 

Bepalen welke baancreatiemethode

Bepalen welke wervingskanalen, samenwerkingspartners 
en doelgroepen 

Financiering regelen

Formuleren verwachte maatschappelijke impact

Draagvlak organiseren4.

Eigen personeel informeren, trainen en 
begeleiden

Klanten en andere stakeholders informeren

Bedrijfseconomische 
keuzes maken 

8.

Verdienmodel op lange 
termijn 

Omvang bepalen, 
werken met doel-
groepen 

Begeleiding regelen en 
kandidaat inwerken

6.

Personeelsbeleid kandidaten regelen7.

Duurzame begeleiding

Scholing, ontwikkeling

Arbo

Uitvalpreventie 

Duurzaamheid contract, doorstroom

Externe jobcoaching 

Interne begeleiding 

Meer informatie?

Scan de QR-code voor 
inspirerende voorbeelden van 
baancreatie
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