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Onderzoek

• Onderzoeksvraag:

Wat draagt Inclusief Werkgeven bij aan de ondernemingsdoelstellingen?

• Deskresearch  resultaat >30 waardedrijvers

• Check bij 530 werkgevers  herkenning

• Verdieping via 21 interviews  praktijkervaringen

• November 2016  opleveren onderzoek

• Januari 2017  publieksversie naar staatssecretaris Klijnsma
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allemaal, iedereen, overal
brede doelgroep van mensen met een 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.



Hét kasboek
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Mogelijke opbrengsten Mogelijke kosten

• Betere benutting van de arbeidsmarkt

• Groei in afzetmarkt 

• Betere bedrijfsvoering

• Versterken HR-beleid 

• Meer voldoening

• (Product)innovatie 

• Maatschappelijke en externe legitimiteit

•

• Implementatiekosten (eenmalig)

• Kosten arbeid

• Instroom

• Doorstroom

• Uitstroom

• Begeleiding 

• Kosten (extra) middelen

• Aanpassen processen

• ‘Gedoe’

• LT Investeringen in randvoorwaarden
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Zicht op opbrengsten
Toegevoegde waarde van inclusief ondernemen   

1. Beter benutten van de arbeidsmarkt 
a) Minder of geen tekort aan medewerkers 
b) Werven van uniek talent op de arbeidsmarkt 
c) Organiseren van flexibele schil 

 

2. Groei creëren in afzetmarkt 
a) Verkrijgen gunfactor 
b) Aantrekken en/of beter aansluiten nieuwe klantgroepen  
c) Nieuwe businessmogelijkheden 
d) Positiever imago 
e) Verhoogde klanttevredenheid 
f) Invullen SROI 

 

3. Organiseren van een betere bedrijfsvoering 
a) Verhogen productiviteit  
b) Continuïteit (bij eenvoudig werk) 
c) Kostenvoordeel bij (grootschalig eenvoudig werk of gebruik 

subsidies bij groepsdetachering of nieuwe 
businessmodellen) 

d) Kwaliteits- en efficiencyverbetering (door gebruik te maken 
van ervaring) 

e) Re-shoring en herverdeling van taken leidt tot 
(kosten)efficiëntere processen 

f) Foutreductie 

 

 

4. Versterken HR-beleid 
a) Vergroten medewerker betrokkenheid / tevredenheid 
b) Verlagen ziekteverzuim 
c) Verhogen kwaliteit leidinggevende 
d) Verbeteren sfeer op de werkvloer 
e) Relativering, rust en coachingsmogelijkheden door inbreng 

oudere medewerker 
f) Open en flexibele organisatiecultuur 
g) Verhogen functieverblijftijd en continuïteit 
h) Lagere W&S en opleidingskosten 

 

5. Meer voldoening genereren 
a) Afspiegeling van de samenleving 
b) Zingeving  en persoonlijke motieven 
c) Bijdragen aan maatschappelijke waarde/ problemen 

 

6.  Product)innovatie  
a) Diversiteit betekent meer invalshoeken 
b) Verhoogde creativiteit 
c) Beter klantbegrip 

 

7. Maatschappelijke en externe legitimiteit realiseren  
a) Voldoen aan wet- en regelgeving (gelijke kansen, 

banenafspraak etc.) 
b) Invulling van het MVO-beleid 
c) Voorkomen quotumheffing 
d) Invullen social return verplichtingen 
e) Nakomen van cao-afspraken  
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werkgevers

zonder ervaring

vrijwel gelijk
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Positiever imago

Bijdragen aan maatschappelijke waarde / problemen

Afspiegeling van de samenleving

Voldoen aan wet- en regelgeving (gelijke kansen,…

Invullen Social Return on Investment

Invulling van het MVO-beleid

Minder of geen tekort aan medewerkers

Werven van uniek talent op de arbeidsmarkt

Diversiteit betekent meer invalshoeken

Vergroten positieve waardering door het bestaand…

Nakomen van cao-afspraken

Zingeving en persoonlijke motieven

Voorkomen quotum-heffing

Invullen social return verplichtingen

Continuïteit eenvoudig werk

Relativering, rust en coaching mogelijkheden door…

Open en flexibele organisatiecultuur

Kwaliteits- en efficiencyverbetering door gebruik te maken…

Organiseren van flexibele schil

Verbeteren sfeer op de werkvloer

Verkrijgen gunfactor

Verhoogde klanttevredenheid

Kostenvoordeel door (groeps)detachering of nieuwe…

Lagere wervings-, selectie- en opleidingskosten

Nieuwe/ uitbreiding van business mogelijkheden

Beter klantbegrip

Verhogen productiviteit

Verhogen kwaliteit leidinggevende

Re-shoring en herverdeling van taken leidt tot (kosten)…

Verlagen ziekteverzuim

Nieuwe klantgroepen

Verhoogde creativiteit

Verhogen functieverblijftijd en continuïteit

Meebewegen met concurrentie

Foutreductie

Positief imago

scoort hoogst



90%
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• Vrijwel alle werkgevers  (90%)  die inclusief werkgeven ervaren een of meer 

toegevoegde waarden van inclusief werkgeven; 

• Óók vormen van toegevoegde waarde die  leiden tot betere bedrijfsprestaties. 

• Werkgevers ervaren toegevoegde waarde op alle zeven de hoofdcategorieën 

die we in dit onderzoek onderscheiden. De toegevoegde waarde die één 

werkgever ervaart zit vaak op diverse vlakken;

• Een belangrijke basis om tot verdere opschaling te komen.



• Veel werkgevers meten de 

toegevoegde waarde van inclusief 

werkgeven niet. 

o Vanuit principiële overwegingen;

o Omdat ze het ingewikkeld vinden; 

o Omdat de groep te klein is. 

8

En meet dit niet…

• Werkgevers geven aan dat zakelijke 

argumenten hen kunnen helpen om in 

gesprek te komen met leidinggevenden 

die geen of minder intrinsieke motivatie 

hebben om met de doelgroep te 

werken  en om zo een verdere 

olievlekwerking binnen de organisatie 

te realiseren. 



Verder opschalen?

• ’De meeste werkgevers die inclusief werkgeven zien hierin toegevoegde 

waarde.  Óók vormen van toegevoegde die  leiden tot betere 

bedrijfsprestaties; 

• Er is meer kwantitatief onderzoek nodig naar toegevoegde waarde in euro’s 

en kwalitatieve casuïstiek die de immateriële waarde aantoont; 

• Om toegevoegde waarde te realiseren zijn randvoorwaarden en investeringen 

nodig; 

• De organisatiecultuur en de intentie van het management zijn hierin 

doorslaggevend. 
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opschalen

samen sterk - India.mp4
samen sterk - India.mp4
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Opschalen 
Bewust-

wording

Aanpak

Delen  

ervaringen

Brein-

beving

?
• Benoem gespreksleider en rapporteur (flap)

• Denk drie minuten individueel na over de vraag 

‘Hoe kunnen we deze onderzoeksuitkomsten over 

toegevoegde waarde gebruiken om verder op te 

schalen’?

• Delen van individuele gedachten en discussie

• Formuleer TOP 3 van adviezen 

• Advies voor werkgevers

• Advies voor vertaling in je eigen werkpraktijk

• ….

• Plenaire terugkoppeling

Wat 

weer-

Houdt? 


