
In en voor de samenleving
Inclusief Ondernemen

‘Ik was zo blij toen ik hiervoor werd gevraagd. Ik ben echt een
dierenliefhebber. Ik werk liever met koeien dan met mensen.’ *
Marjan Andringa

Marjan
Andringa

Voor mensen met een ziekte of
handicap is het vaak lastig om 
een baan te vinden. 

Met het project Inclusief
Ondernemen bieden melkvee-
 houders duurzame arbeids plaatsen
aan voor mensen met een afstand 
tot de arbeids markt. 

FrieslandCampina wil dit stimuleren
door een deel van de loonkosten 
op zich te nemen. Zo kan Friesland -
Campina samen met de leden-melk -
veehouders van waarde zijn voor 
de samenleving.



Hebt u nog vragen over Inclusief Ondernemen? 
Stuur een e-mail naar mobiliteitscentrum@frieslandcampina.com

Samenwerking met 
professionele partners
FrieslandCampina werkt samen met 
een aantal partijen die veel ervaring
hebben met het inzetten van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt,
zoals begeleiders en job coaches. 
Op deze manier is er passende
begeleiding voor zowel de melkvee-
houder als de medewerker. 

Geschikte kandidaat vinden
Voordat er kandidaten voorgedragen
worden, bezoekt een begeleider samen
met de adviseur van Friesland Campina
uw bedrijf voor een oriënterend gesprek.
De begeleider gaat op zoek naar een
geschikte kandidaat en er vindt een
kennismaking plaats. U bepaalt altijd zelf
of een kandidaat bij uw bedrijf past. 

Als u én de kandidaat enthousiast zijn,
volgt er een proefplaatsing van twee
maanden. Is de proefplaatsing succes -
vol? Dan krijgt de medewerker een
contract bij een detacheerder** in de
buurt. FrieslandCampina stelt met u  
een contract op zodat de netto-
arbeidskosten voor 75% kunnen 
worden doorberekend. De resterende
25% betaalt FrieslandCampina. Wat de
exacte loonkosten zijn, wordt bepaald
tijdens de proefplaatsing. 

Wat vraagt dit van u?  
Het is belangrijk dat u affiniteit met de
doelgroep hebt. De begeleiding van de
mede werker vraagt wat meer geduld 
en aandacht en de inwerkperiode zal 
iets langer duren. 

Wat u ervoor terug krijgt
U bent van grote waarde voor de
maatschappij door deze mensen een
kans op de arbeidsmarkt te geven! 
En zeker zo belangrijk: u krijgt een
enthousiaste, gemotiveerde medewerker
die u met allerlei werkzaamheden op 
het bedrijf ondersteunt. Tegen een 
zeer schappelijk tarief. 

Interesse?
Is uw melkveebedrijf gevestigd in
Friesland, Groningen of Drenthe en bent
u geïnteresseerd of hebt u momenteel 
al een medewerker met een afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst? Vul dan 
via melkweb het interesseformulier in. 
U vindt het formulier hier: menu ->
Kennisbank -> Markt en onderneming ->
Inclusief Ondernemen

Een medewerker van FrieslandCampina
of van de partners waarmee we samen -
werken neemt dan contact met u op. 
Let op! Het kan enige tijd duren voordat
er een geschikte kandidaat voor uw
bedrijf beschikbaar is.

*    In UWV magazine februari 2019
**  Een detacheerder lijkt op een uitzendbureau, alleen heeft een detacheringsbureau alleen maar mensen in 
      eigen dienst. Een uitzendbureau heeft zowel mensen in dienst als mensen die tijdelijk voor ze werken

‘Ik doe dit deels uit idealisme. Ik vind dat 
iedereen een plek in de samenleving verdient.
Daarnaast vind ik het ook leuk. Wajongers 
zoals Marjan hebben een eigen soort humor 
en dat brengt een leuke sfeer met zich mee.’ *
melkveehouder Jolmer de Vries 


