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HR+ 
Hoe kan je als arbeidsbemiddelaar grote 
bedrijven op weg helpen naar inclusief 
werk geven?

Een realisatie van emino, Kairos en VOKA Kamer van Koophandel Mechelen – Kempen 
en ontwikkeld met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Kennisdeling en feedback doorheen het project met organisaties in Litouwen, Finland 
en Zweden. 
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VRAAG

Wat is jouw ervaring in het benaderen van grote 
bedrijven? Wat gaat goed/minder goed?

Hoe denk je dat grote bedrijven de dienstverlening 
van arbeidsbemiddelaars in het algemeen ervaren?
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Benaderen grote bedrijven
Verkenning 

Vraagverduidelijking
Inclusieve HR 
Business Case

Aanpak uitwerken op 
maat

Implementeren
Uitschrijven 

handleidingen
Dupliceren
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VRAAG

Hoe pak je het benaderen van grote bedrijven 
vandaag aan?
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The beginning … of hoe binnen geraken bij 
grote bedrijven?

▪ Straigth to the top via netwerk events als (expert) – spreker
▪ Bouw een eigen netwerk uit
▪ Focus op reële noden & uitdagingen werkgever
▪ Duidelijke en professionele voorstelling services 
▪ Alle wegen leiden naar Rome 
▪ Contact via de Management assistent
▪ Don’t give up

Link tool
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VRAAG

Waarom zou een werkgever gebruik moeten maken 
van jouw dienstverlening?
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375 €
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HR+ ➔ vertrekken uit de nood en vraag van 
het bedrijf
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VRAAG

Welke problemen van werkgevers los jij (deels) op 
met jouw dienstverlening?
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De noden van het bedrijf in kaart brengen

De juiste vragen stellen (checklists) 
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Vraagverheldering

Je eerste gesprek is cruciaal

Helder krijgen van noden en meerwaarde

Link tool
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Het bedrijf is nog niet overtuigd

De Business case maken
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Briefcase

PROBLEEM

Wat is de 

vraag?

ANALYSE

Op basis van 

observaties en 

gesprekken

HYPOTHESE

Gebaseerd op 

eerste informatie

VOORSTEL

Welke 

mogelijkheden 

zie je?

ADVIES

Wat is je 

definitief 

advies?

MEERWAARDE

Baten, kosten en 

risico’s

Business case
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BRUNO
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▪Mogelijke pistes

Inclusief jobdesign, instroom via netwerk 
arbeidsbemiddelaars, structureel opleidingsmodel, …
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Pistes verder onderzoeken

✓Hoe wil bedrijf in de praktijk samenwerken met 
dienstverleners en arbeidsbemiddelaars? 

✓Mogelijkheden Inclusief Jobdesign?

Link tools
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▪Instroom via netwerk arbeidsbemiddelaars

➢ Proces 

➢ Afspraken maken over samenwerking
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Praktisch aan de slag met het netwerk van 
arbeidsbemiddelaars
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De beproefde aanpak neerschrijven in een 
handleiding

➢Format handleiding arbeidsbemiddelaars
➢Format interne handleiding voor bedrijf

Link formats 
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Een voorbeeld 
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• Dupliceren van de aanpak

Elke afdeling of site vertrouwd maken met de 
aanpak
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• Verbeterde productiviteit
• Lagere loonkost
• Minder werkdruk in de organisatie en dus 

minder risico op stressklachten, verzuim 
en burn-out

• Verbeterd bedrijfsimago, zowel naar 
klanten als naar potentiële medewerkers

• Verbeterd personeelsmoraal, bv. minder 
conflicten, betere sfeer tussen collega’s, 
minder risico op vroegtijdig verloop,…

• Verbeterde reactietijden naar klanten
• Verbeterde efficiëntie (kwaliteits- en/of 

kostenverbetering)
• Minder fouten
• Snellere invulling van vacatures
• Innoveren
• …

→ hoe draagt dit bij aan het (beter) bereiken 
van de strategische bedrijfsdoelstellingen? 
Hoe helpt dit de organisatie bij het realiseren 
van haar ambities? 

+
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▪Het bedrijf is nog steeds niet overtuigd

Financiële business case maken



HR

Finance is the 
language of 
the business!
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Isabel Carrion (Chief People Officer Mobistar): “We hebben goede tools nodig om 
onze plaats aan de directietafel waardig te zijn. De gepaste data en cijfers helpen ons 
onze voorstellen en beslissingen te rechtvaardigheden.

Paul Hautekiet (CEO HR Rail): “In veel gevallen is HR onvoldoende in staat 
investeringen in HR-projecten cijfermatig te ondersteunen en de correctheid ervan 
aan te tonen. We kunnen te vaak niet met data aantonen waar de problemen liggen. 
HR moet meer partnerships aangaan, onder andere met finance. Ook op die manier 
kunnen we onze geloofwaardigheid verhogen.”

Bron: HR Magazine
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VRAAG

Denk ‘s terug aan de praktijkcase van Nele. Welke 
kosten en baten zie je hier?
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Kosten & baten

Toelichting bij kosten en baten

Bedrag Pilot

Consultancy kost 10.000,00 €            10.000,00 €          Kosten externe adviseurs

Maken handleidingen 800,00 €                 800,00 €               Ontwikkelen, opmaken en druk

Event voor AB's 750,00 €                 750,00 €               Kosten externe adviseurs

Interne afstemming (derving uren) 6.000,00 €              6.000,00 €            Deelname werkgroepen etc.

Totaal pilot kosten 17.550,00 €            17.550,00 €          

Operationele kosten Bedrag Pilot Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Loonkost nieuwe medewerker 199.800,00 €          -  €                     32.400,00 €          37.800,00 €          43.200,00 €          43.200,00 €          43.200,00 €          

Loonkosten 1 fte à 54.000 euro loonkost 

(pilot: GIBO, VOP jaar 1: 40%, 2: 30%, 3-5: 

20%)

Admin + externe begeleiding 10.500,00 €            3.000,00 €            2.500,00 €            2.000,00 €            1.000,00 €            1.000,00 €            1.000,00 €            

Interne jobcoach 32.400,00 €            8.640,00 €            6.480,00 €            4.320,00 €            4.320,00 €            4.320,00 €            4.320,00 €            Uurkost interne begeleider = 45 euro

Totaal operationele kosten 242.700,00 €          11.640,00 €          41.380,00 €          44.120,00 €          48.520,00 €          48.520,00 €          48.520,00 €          

Operationele baten Bedrag Pilot Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Loonkost medewerker die 

'vervangen wordt' 280.000,00 €          56.000,00 €          56.000,00 €          56.000,00 €          56.000,00 €          56.000,00 €          

Na taakherschikking besparing 0,7 fte à 

80.000 euro loonkost

Daling schadeclaims met 30% 37.500,00 €            7.500,00 €            7.500,00 €            7.500,00 €            7.500,00 €            7.500,00 €            

10% schadevergoeding bij gemiddeld 5% van 

alle bestellingen t.b.v. 25.000 euro/jaar

Totaal operationele baten 317.500,00 €          -  €                     63.500,00 €          63.500,00 €          63.500,00 €          63.500,00 €          63.500,00 €          

Jaarlijks totaal 29.190,00 €-          22.120,00 €          19.380,00 €          14.980,00 €          14.980,00 €          14.980,00 €          

Cumulatief totaal 29.190,00 €-          7.070,00 €-            12.310,00 €          27.290,00 €          42.270,00 €          57.250,00 €          

Pilot kosten (eenmalige kosten)
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Netto contante waarde

Amount Pilot Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Pilot kosten (eenmalige kosten) 17.550,00 €          17.550,00 €      

Operationele kosten 242.700,00 €        11.640,00 €      41.380,00 €      44.120,00 €      48.520,00 €      48.520,00 €      48.520,00 €      

Operationele baten 317.500,00 €        -  €                 63.500,00 €      63.500,00 €      63.500,00 €      63.500,00 €      63.500,00 €      

Jaarlijks totaal 29.190,00 €-      22.120,00 €      19.380,00 €      14.980,00 €      14.980,00 €      14.980,00 €      

10,0%

5 NPV: 28.421,86 €      

Discontovoet

# jaar voor de berekening van de NCW:
kies een getal tussen 2 en 5
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Terugverdientijd

Amount Pilot Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Pilot kosten (eenmalige kosten) 17.550,00 €          17.550,00 €      

Operationele kosten 242.700,00 €        11.640,00 €      41.380,00 €      44.120,00 €      48.520,00 €      48.520,00 €      48.520,00 €      

Operationele baten 317.500,00 €        -  €                 63.500,00 €      63.500,00 €      63.500,00 €      63.500,00 €      63.500,00 €      

Jaarlijks totaal 29.190,00 €-      22.120,00 €      19.380,00 €      14.980,00 €      14.980,00 €      14.980,00 €      

Cumulatief totaal 29.190,00 €-      7.070,00 €-        12.310,00 €      27.290,00 €      42.270,00 €      57.250,00 €      
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Resultaat
Wat krijg ik?
Personeel, diensten, 
producten

Beleving
Wat ervaar ik?
Ik word ontzorgd, ik 
ben MVO

Afhandeling 
Hoe krijg ik het?
Begeleiding, 
procedures, …

Prijs
Hoeveel kost het?
Loonkost, kost 
begeleiding, etc.

Risico
Welke risico’s neem 
ik?

Moeite 
Wat moet ik ervoor 
doen?
Tijd, energie, zorgen

Voordelen die het bedrijf ervaart

- wat het bedrijf moet opgeven

= toegevoegde waarde voor de klant

+ +

+ +

Waarde realiseren voor de klant
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Better an approximately correct than a 
precisely incorrect business case
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Welke indicatoren opvolgen om succes van je project te 
meten?
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▪Lessons learned

Noodzaak van het creëren van de juiste 
randvoorwaarden
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Twee best practices als inspiratie


