Betreft: Deelname aan onderzoek ‘Duurzaam werk(t)’

Beste relatie,
U heeft afgelopen maanden een werknemer aangenomen met een doelgroepregistratie. Als
inclusieve werkgever draagt u dan bij aan de banenafspraak zoals die door de regering en
werkgevers gemaakt is. Sinds de start van deze banenafspraak komen er jaarlijks
werkplekken bij voor de doelgroep. Het is onbekend of deze werkplekken duurzaam zullen
zijn, daar is tot nu toe nog weinig onderzoek naar gedaan.
Het project ‘Duurzaam Werk(t)’ gaat de komende drie tot vijf jaar onderzoek doen naar de
factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsplaatsingen van werknemers (met een
beperking) in een (reguliere) werksetting.
Wij willen u vragen om geheel vrijwillig en vrijblijvend aan het onderzoek mee te doen.
Wat wij vragen
Namens het onderzoeksteam van Duurzaam werk(t) vragen wij u om, samen met de
werknemer(s), deel te nemen aan dit onderzoek en de ervaringen te delen over het in dienst
nemen en houden van werknemers (met een beperking). De onderzoekers streven ernaar,
om o.a. in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland & IJmond 30 tot 45 werkgevers te
volgen met minimaal in totaal 45 arbeidsbeperkte werknemers.
Meedoen betekent een paar maal een telefonisch interview geven en vragenlijsten invullen.
Bij sommige werkgevers kan ook sprake zijn van observatie op de werkplek.
Wat deelname u oplevert
•
Een contactpersoon (arbeidsdeskundige) voor vragen over de duurzaamheid van de
plaatsing
•
U kunt deelnemen aan het lerende netwerk opgezet samen met de
99vanZuid-Kennemerland&IJmond (informatie ontvangen, kennis delen en sparren)
•
Deelnemers ontvangen de rapportage, waarin de factoren die bijdragen aan
succesvolle duurzame plaatsingen in beeld gebracht zijn.
Over Duurzaam Werk(t)
Duurzaam Werk(t) is een maatschappelijk project, uitgevoerd door het AKC
(Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) in samenwerking met de NVvA (Nederlandse
Vereniging van Arbeidsdeskundigen). Het project wordt uitgevoerd in drie tot vijf
arbeidsmarktregio’s, waaronder Zuid-Kennemerland&IJmond.
Meer weten?
Lees de flyer van het onderzoek die bijgevoegd is. Of neem contact op met Tjeerd Hulsman,
programmadirecteur AKC, via hulsman@arbeidsdeskundigen.nl of
06 53 31 76 75.
Meedoen?
Als u het deelnameformulier invult en naar akc@arbeidsdeskundigen.nl mailt, neemt Tjeerd
Hulsman contact met je op.
Wij vragen dit namens het onderzoeksteam van Duurzaam werk(t)
Alvast hartelijk dank voor je aanmelding.
…………………………
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