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Werk ervaringsverhaal

(foto: Ralph Schmitz)





Macro niveau: waarom niet iedereen 
inclusief?

Efficiëntie op
de werkvloer



Verschillende niveaus interventies mogelijk

Macro

Meso

Micro

• Overheid en vakbonden: 
arbeidsmarktbeleid 
centraal

• Werkgever: 
personeelsbeleid 
centraal

• Werknemer: 
Individu centraal



Theoretisch kader van sociale innovatie ter bevordering van de aansluiting op de 
externe en interne arbeidsmarkt (persoon-werk fit; 
Van Neure, Muffels, De Lange, Detaille, van Woerkom, 2019)



Grootste uitdagingen in verband met de inzet van 
personeel
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Vraag 1. Grootste uitdagingen in verband met de inzet van personeel
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Belemmeringen bij het inschakelen van kwetsbare 
groepen
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Vraag 2. Belemmeringen bij het inschakelen van kwetsbare 
groepen
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Mogelijke sociale innovaties die tot een betere
aansluiting tussen werk en mens leiden
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Grafiek 1.3. Mogelijke sociale innovaties die tot een betere aansluiting
leiden tussen werk en mens
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Bedrijfsmodellen om inclusief te organiseren?



model 

BRON:
Social entrepreneurship in cross-cultural context: 
multiple value creation and lessons across borders
(Florentin Popescu, Ingrid Van Rompay-Bartels, Jorcho
van Vlijmen, Annet de Lange and Koos Wagensveld, 
2020)



India 



Nederland 



Meso niveau: HRM inclusief?

Efficiëntie op
de werkvloer





Definitie Inclusief HRM

Inclusief HRM is: “Het geheel van geplande of 

opkomende HR-strategieën en –praktijken, die als doel 

hebben bij te dragen aan organisatiedoelen en 

tegelijkertijd de ‘HR-base’ binnen en buiten de 

organisatie voor kwetsbare werknemers en potentiële 

kwetsbare werknemers op niveau houden.” 

De Lange, Wielenga-Meijer, Duijker, Hanstede, Detaille (2018)  



Herstel 
(Van der Stel, 

2015)



Vormen van herstel?

Klinisch herstel:  remissie van symptomen of zelfs genezing (denk aan depressiviteit waarin 
periodes van somberheid en verminderde eetlust na herstel niet meer aanwezig zijn)

Functioneel herstel: betreft het herstel van zelfmanagement of zelfregulatiegerichte hogere 
executieve functies (zoals zelfbeheersing en controle, doelen stellen, actieplannen opstellen, 
zelfspraak, zelfreflectie en zelfevaluatie)

Maatschappelijk herstel: betreft verbetering in positie van het individu op het vlak van werk, 
wonen, inkomen en sociale relaties. Re-integratie naar betaalde arbeid en (onbetaalde) 
werkervaringsplaatsen voor werkenden die zijn uitgevallen zijn voorbeelden van maatschappelijk 
herstel.

Persoonlijk herstel: betreft het betekenis kunnen geven aan (emotionele) levensgebeurtenissen of 
onverwachte situaties (zoals het verlies van een dierbare, ziek worden, maar ook positieve
gebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen)



Hr cyclus



Instroom Doorstroom Uitstroom

Werven

• Vacature café
• Concrete vacatureteksten

Beoordelen

• Reguliere procedure
• Gespreksvoering

• Schaalvragen
• Stop/hulp kaartjes

Uit dienst 

• Zelfstandigheid werknemer
• Netwerk met andere 

werkgevers
• Afscheidsfeest

Presteren

•

Ontwikkelen

• Zelfstandigheid
• Begeleiding op de 

werkvloer (HARRIE)
• E-learning (WERK-

portaal)
• zelfmanagementtraining

• Concrete doelen 
• Takenlijst
• Stille uren lijstje
• Dagplan
• Gevisualiseerd doel

• Gespreksvoering
• Schaalvragen
• Stop/hulp kaartjes

Belonen

• Arbeidsvoorwaarden
• Waardering

Selecteren

• Reguliere procedure
• CV, 
• brief, 
• Gesprek/ Assessment

• Selectie voor de poort
• Vacature café
• CV check

• Sollicitatiegesprek, waarin 
de ontmoeting centraal 
staat

• Onboarding
• Bedrijfskleding
• Balanskaart
• Concrete afspraken

Balanskaart
IK BEN HARRIE

Inclusief HRM: voorbeelden

Wielenga-Meijer, 
De Lange, Osagie, Ponten, Detaille,  Duijker, Hanstede (2018)  



Lessen project Inclusief HRM

• Stel ambassadeurs aan
• Ontwikkel lerende organisatie
• Ga uit van kwaliteiten, talenten 

kans-werknemers
• Maatwerk: functiecreatie, in-, door-

en uitstroom
• Rol collega’s: Harrie training, 

inclusief Leiderschap
• Expert rol HR participatiewet of 

doelgroep
• Samenwerking stakeholders regio 

cruciaal 



Lerend netwerk: duurzame aanpak?

1. Business vraag
achterhalen

7. Insights vertalen
naar beleid

4. Data prepareren

1. Bepaal sense of urgency (waarom, 
wat als eerste aanpakken, en voor 

welke doelgroep?)

2. Vorm verander regionaal of 
organisatieniveau team;
Duurzame Inzetbaarheid 

werkgroep/Taskforce

3. Ontwikkel een visie of strategie 
(bijvoorbeeld Inclusief Duurzaam 

Inzetbaarheidsbeleid)

4 Stel Kosten-baten advies en 
communicatieplan op 

5 Deel succesverhalen en 
maak opbrengst van nieuwe 

strategie inzichtelijk

6 Kennisdeling en -borging 
van nieuwe visie en strategie



Conclusie

• Inclusieve arbeidsmarkt en duurzame 
inzetbaarheid:  integrale kijk nodig

• Kansen op diverse niveaus in aansluiting 
arbeid en mens

• Interventies nodig op micro-, meso- en 
macroniveau

• Inclusief HRM = basis van inclusief 
werkgeverschap

• Lerende organisatie, lerend netwerk in 
regio is van belang om door te ontwikkelen

• Betrek onderwijs: studenten inclusief HRM



Wilt u voorkomen dat praktisch geschoolde 
werknemers met psychische klachten uitvallen? 

Zet u in voor een mentaal gezonde zaak!

Bent u leidinggevende?



Doel is om werkgevers te ondersteunen om werknemers met 
veelvoorkomende psychische klachten, zoals burn-out, angst 
of depressie, aan het werk te houden

Wie kan meedoen

 U bent leidinggevende en stuurt praktisch geschoolde werknemers aan,                                 
ongeacht sector en grootte van uw team.

 U heeft mensen in uw team die last hebben (gehad) van veelvoorkomende 
psychische klachten, zoals depressie, angst of burn-out. 

Voordelen van deelname

Na deze stap krijgt u kennis en kunde aangereikt om werknemers met psychische 
klachten te ondersteunen en aan het werk te houden.

Eenmalig vragen we van u:

 Individueel telefonisch gesprek van ongeveer 30 minuten over bevorderende 
factoren om te blijven werken, zodat ziekteverzuim voorkomen wordt. Dit vindt 
plaats tot eind november.

 Of kunt u uw medewerkers met psychische klachten vragen of ze willen 
meewerken aan een interview?



Meld u aan!
Meld u aan voor via de mail of telefoon

(bellen, sms of WhatsApp).

Deel deze oproep gerust met andere 
leidinggevenden die interesse hebben. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie bel of 
mail dan 

Bouwine Carlier bouwine.carlier@han.nl

0615104296 

Suzanne van Hees suzanne.vanhees@han.nl

0611742858



Meld u aan
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Nathan Hutting
Email: Nathan.Hutting@han.nl
Telefoon: 06 47 89 24 26

Etty Wielenga-Meijer
Email: etty.wielengameijer@han.nl
Telefoon: 06 22 66 13 63


