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VOORWOORD BHAG DEAL
BHAG Deal: 501 extra banen Zonder werkgevers geen werk

We staan in Delft voor een belangrijke opdracht: het verminderen van armoede en het verbeteren 

van de gezondheid en het welzijn van onze burgers. Werk is daarbij een belangrijk middel. Want 

werk maakt mensen gelukkiger. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.

In Delft moet iedereen kunnen meedoen. Op welke manier dan ook. Daar hebben we alle denkbare 

partijen bij nodig: sociale partners, onderwijs, de gemeente en niet in de laatste plaats het bedrijfs-

leven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat méér mensen de kans krijgen om uit de bijstand te 

komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Ons gezamenlijke doel is ambitieus: In 2023 is het aantal bijstandsgerechtigden in Delft ge-

halveerd. En niet voor even, maar voor de lange termijn. Wij noemen het ons Big, Hairy, Audacious 

Goal (BHAG). In goed Nederlands: een groots en uitdagend doel, dat prikkelt en energie geeft. Wij 

zijn ervan overtuigd dat het haalbaar is, als we intensief met elkaar samenwerken én als er vol-

doende passend werk is. Daar komt u als sociaal betrokken werkgever in beeld. We hebben uw com-

mitment hard nodig om óók mensen die al lange tijd aan de kant staan, een kans te geven.  

Een BHAG Deal is een afspraak tussen werkgevers en sociale partners om mensen met een bij-

standsuitkering perspectief te bieden. Waarin werkgevers zorgen voor de banen, en sociale part-

ners zorgen voor de goede randvoorwaarden zoals kandidaten en begeleiding.

Elke partij definieert zelf de bijdrage die zal worden geleverd. In het geval van de werkgevers is 

dat het aantal arbeidsplaatsen, klussen of opleidingstrajecten dat beschikbaar wordt gesteld.

Voor de sociale partners gaat het om de ondersteuning die ervoor nodig is om mensen te

begeleiden. In goed overleg sluiten we vervolgens een BHAG Deal, waarin de afspraken worden 

vastgelegd.

Steeds meer bedrijven onderschrijven het belang van
maatschappelijk verantwoord en inclusief ondernemen. Zij willen naast 
hun economische activiteiten iets terug doen voor de maatschappij. 
Deze betrokken werkgevers vragen wij om hun commitment concreet 
te maken met een BHAG Deal. 

Met de BHAG Deal willen we, samen met werkgevers, 501 extra banen 
creëren. Zo maken we van Delft een inclusieve stad, waarin iedereen 
ertoe doet. Hoeveel kunt u doen?



DE BHAG DEAL
IN 4 VARIANTEN
Met de BHAG Deal willen we 501 banen creëren.
Er zijn vier verschillende varianten waaruit u als werkgever kunt kiezen.
U geeft invulling aan uw beleid rondom maatschappelijk verantwoord
en inclusief ondernemen en eventuele social return verplichting.
Zo maken we maatschappelijk verantwoord ondernemen makkelijk
en toegankelijk. 

Baan voor talent houdt in dat u nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

U geeft mensen een jaarcontract en wij zorgen voor de begeleiding van de

werknemer op alle leefgebieden. Daarnaast krijgt u een financieel voordeel

en zijn de risico’s bij ziekte afgedekt door onze no-risk polis. 

Bent u een sociaal werkgever? Kies dan voor baan voor talent

Talentenpool gaat over het inhuren van medewerkers voor passende taken, voor een 
vooraf bepaald aantal uren. Die uren kunt u verspreiden over het jaar of concentreren in 
een bepaalde periode. Wij verzorgen de verloning en de begeleiding van de kandidaten,
het risico voor de werkgever is minimaal.  Bent u sociaal werkgever én op zoek naar flexi-
bel inzetbaar personeel? Kies dan voor de talentenpool

Bij Werk voor talent gaat het om taken met minimale tijdsdruk, die minimaal één dag in 
beslag nemen. De taak kan op locatie worden uitgevoerd of bij ons. Denk aan het
opruimen en digitaliseren van een archief of achterstallig werk. Wij dragen zorg voor een 
correcte uitvoering.  Heeft u klussen die blijven liggen? Kies dan voor werk voor talent

Talentontwikkeling betekent dat kandidaten gedurende een afgesproken periode onbetaald

bij u aan de slag gaan en door u worden opgeleid in een bepaald vakgebied. Na deze periode

hebben zij de garantie op een baan bij uw organisatie of elders in de sector. U zorgt voor de

opleiding en wij zorgen voor de (niet-vakinhoudelijke) begeleiding en indien gewenst zorgen we

ook voor certificering met praktijkverklaringen. Wilt u mensen opleiden in uw vakgebied?

Kies dan voor talentontwikkeling

BAAN VOOR TALENT

WERK VOOR TALENT

TALENTENPOOL

TALENTONTWIKKELING

Werkgeverschap - Contract -

Ontzorgen - Financieel voordeel

Opdrachtgeverschap - 

Klussen op locatie of bij ons

Taken - Flexibiliteit - Garantie -

Verloning - Geen risico

Opleiding - Onbetaald - Investering -

Certificering



BAAN VOOR
TALENT

TALENTEN-
POOL

Wij vragen Wij vragenWij bieden

Wij bieden

•  Commitment vanuit sociaal hart

•  Jaarcontract

•  Passende taken (geen vacature)

•  Minimum eisen

•  Commitment vanuit sociaal hart

•  Afgesproken aantal uren gegarandeerde  

    afname per jaar

•  Passende taken (geen vacature)

•  Minimum eisen

•  De juiste kandidaat

•  50% Loonkostensubsidie eerste 

    6 maanden, daarna naar loonwaarde

•  2 maanden no-risk polis (zonder 

    baanafspraak)

•  Langdurige, passende begeleiding naar  

    behoefte en eventueel buddy training

•  Administratieve ontzorging

•  De juiste kandidaat

•  Rapportages

•  Passende begeleiding naar behoefte

•  Verloning tegen passend tarief

•  Beperkt werkgeversrisico

•  Mobiliteit

No-risk polis

Eén van de meest genoemde belemmeringen voor het aannemen van iemand uit de bijstand, zeker als die langdurig 

werkloos is geweest, is het risico op uitval. Als iemand (weer) ziek wordt, moet de werkgever doorbetalen. Dit risico is 

voor kandidaten met een Indicatie banenafspraak afgedekt door de no-risk polis. Voor kandidaten die (langdurig) in de 

bijstand zitten, geldt deze no-risk polis niet. Om dit te compenseren stellen we geld beschikbaar. Hiervan kan een zieke 

werknemer maximaal twee maanden worden doorbetaald. Werkgevers kunnen hier een beroep op doen voor werkne-

mers die zij binnen de BHAG deal hebben aangenomen.



WERK VOOR
TALENT

TALENT-
ONTWIKKELING

Wij vragen Wij vragenWij bieden Wij bieden
•  Commitment vanuit sociaal hart

•  Het aanbieden van afgesproken aantal

    klussen per jaar

•  Passende taken of opdrachten van 

    minimaal 1 dag

•  Flexibiliteit, zo min mogelijk deadlines 

    op klussen

•  Commitment vanuit sociaal hart

•  Het aanbieden van een afgesproken     

    aantal opleidingstrajecten per jaar 

•  In korte tijd vakvaardigheden aanleren,

    passend bij vraag op de arbeidsmarkt

•  Waar mogelijk baangarantie

•  Gegarandeerde uitvoering van klussen

•  Volledige ontzorging

•  Passende begeleiding bij uitvoering

•  Mobiliteit

•  Gemotiveerde kandidaten op proef

•  Passende begeleiding op leefgebieden

•  Basis werknemersvaardigheden voor 

    start werkontwikkeltraject

•  Certificering met praktijkverklaringen



OVEREENKOMST



Jiske Kiers

Mieke van Egmond

projectmanager BHAG Delft,

tel. 06-43019176, mail jkiers@werkse.nl

projectleider BHAG Deal,

tel. 06-53742081, mail mvegmond@werkse.nl

CONTACTGEGEVENS:

BHAG Deal komt tot stand in samenwerking met:

Delft Support • Delft voor elkaar • Firma van Buiten • GGZ Delfland •
Ipse De Bruggen • Perspektief • Stunt • Werkse!


