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Meedoen in de samenleving gaat over de bijdrage die mensen leveren aan de buurt of maatschappij, 

om deze mooier en beter te maken. De overheid stelt kaders om dit mogelijk te maken, maar burgers 

en bedrijven moeten het uiteindelijk doen. Hoe werkt dat binnen de participatiesamenleving en wat 

zijn de behoeften van burgers en bedrijven daarbij? Dat hebben we onderzocht in het Amsterdamse 

stadsdeel Nieuw-West.

In het eerste deel van ‘Meedoen in Nieuw-West’ (2016) brachten we de behoeften van burgers rond 

participatie in kaart. Het hebben van betaald werk bleek voor de betrokkenen heel belangrijk om 

een perspectief op bestaanszekerheid te krijgen. In dit tweede deel richten we de blik op bedrijven. 

Welke bijdrage leveren zij aan de participatiesamenleving? We doen verslag van twee leernetwerken: 

één met reguliere werkgevers die inclusief werkgever willen zijn en één met sociale ondernemingen 

waarvoor het oplossen van maatschappelijke problemen uitgangspunt is. Ook laten we in een serie 

interviews mensen aan het woord die als verbinder optreden tussen werkzoekenden, werkgevers en de 

overheid. Het verbeteren van verbindingen tussen sociale en reguliere werkgevers én met de overheid 

bevordert dat iedereen kan meedoen in Nieuw-West.

De Hogeschool van Amsterdam draagt met het speerpunt Urban Management bij aan het oplossen 

van grootstedelijke vraagstukken. Urban Management staat voor een multidisciplinaire aanpak en 

is georganiseerd in zogeheten fieldlabs. Deze publicatie komt voort uit activiteiten van het fieldlab 

Nieuw-West in 2016 en 2017. De auteurs werken bij het lectoraat gedifferentieerd HRM van CAREM 

(Centre for Applied Research on Economics and Management), het kenniscentrum voor praktijkgericht 

economisch onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.
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VOORWOORD

Participatie en participatiesamenleving: het zijn begrippen die in vele beleidsstukken centraal 

staan. Maar wat betekent dit in de praktijk? Begin 2016 kwam Meedoen in Nieuw-West 

uit. De onderzoeksresultaten die hierin werden beschreven, namen ons mee naar de wereld 

van bewoners uit het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West: wat verstaan zij zelf onder 

participatie? Nu, medio 2017, vertelt Meedoen in Nieuw-West 2 de verhalen vanuit het 

gezichtspunt van reguliere bedrijven en sociale ondernemingen.

Beide publicaties zijn opbrengsten van het project ‘Collectief aan de slag met participatie’. 

Het doel van dit project is om participatie van meerdere kanten te belichten, zodat overheden, 

bedrijven en burgers bestaande verschillen in denkbeelden en beleving kunnen overbruggen 

– met als uiteindelijk doel de mogelijkheden voor alle partijen in de participatiesamenleving 

optimaal te benutten. Het onderzoek vond plaats in het kader van het fieldlab Nieuw-

West van het speerpunt Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam, waarin 

samengewerkt wordt met de gemeente Amsterdam. In fieldlab Nieuw-West vinden sinds 

2014 onderzoeken en experimenten plaats om nieuwe wegen te vinden in vraagstukken als 

arbeidsparticipatie, armoede, laaggeletterdheid en sociale activering.

Binnen het speerpunt Urban Management zoeken we naar manieren om informatie te 

verzamelen in interactie en wederkerigheid met de buurt. Deze publicatie is tot stand 

gekomen via leernetwerkbijeenkomsten met reguliere bedrijven en sociale ondernemers. 

De gevolgde werkwijze is inspirerend. Het proces biedt inzicht in de gedachtewereld van 

ondernemers en laat zien hoe zij omgaan met beperkingen en hindernissen die de bestaande 

wet- en regelgeving oproepen.

Wat u nu gaat lezen, laat u als lezer in de huid kruipen van mensen die bezig zijn met kansen 

voor mensen met een verminderde kans op arbeidsparticipatie. Het laat zien dat inclusief 

werkgeverschap vele invalshoeken kent en daarmee complex is. Duidelijk is dat deze vorm 

van werkgeverschap zich nog in een verkennende fase van ontwikkeling bevindt. Termen 

worden verschillend geïnterpreteerd en het samenspel tussen betrokken organisaties en 

werkzoekenden verloopt nog niet soepel. Zoals uit de opgetekende verhalen blijkt, is het een 

veld waar gedrevenheid en pioniersgeest floreren. Het doorzettingsvermogen van werkgevers 

en de lokale overheid is van groot belang voor de stad.
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Het kennen van de complexe en gevarieerde dagelijkse praktijk is van groot belang voor 

het ontwikkelen van toekomstig beleid en lokale samenwerkingsafspraken. Fijnmazige 

invulling van de bestaande regelingen is nodig om te voorkomen dat tegenstrijdigheden 

in beleid het realiseren van meer arbeidsparticipatie bemoeilijken. De beschrijving van 

de ideeëngeschiedenis over de inrichting van de arbeidsmarkt geeft hierbij een mooie 

achtergrond.

Er wordt in de conclusies een belangrijke plaats ingeruimd voor zogeheten verbinders. 

Deze verbinders blijken nodig om mensen die aan de slag willen, te koppelen aan werkgevers 

die werk bieden. Verbinders vervullen een belangrijke functie, want ze stellen bedrijven in 

staat tegen overzienbare kosten mensen met een kwetsbare achtergrond op te nemen in het 

arbeidsproces. Verbinders zitten op meerdere plekken. Hoe sociale ondernemingen praktisch 

mensen aan werk helpen, biedt zinvolle praktische informatie voor reguliere bedrijven. 

Verbinders zitten ook bij overheden. En er zijn specifieke dienstverleners die tijdrovende 

administratieve handelingen voor werkgevers uit handen nemen.

Een nieuwe fase van het speerpunt Urban Management is startend. Met de ontwikkelingen 

binnen de stad en Hogeschool van Amsterdam krijgen de fieldlabs een andere vorm. 

Ook daarin gaan we door met onderzoek naar nieuwe vormen van opleiding, werk en 

inkomen.

Alex Straathof en Anna de Zeeuw

Onderzoeksspeerpunt Urban Management, Hogeschool van Amsterdam
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SAMENVATTING

In deze publicatie bespreken we de rol van werkgevers in de participatiesamenleving. 

Specifiek kijken we naar de manier waarop, door zogeheten inclusief werkgeverschap, 

de sociale en reguliere werkgevers hun bijdrage leveren aan de participatiesamenleving. 

Daarbij kijken we ook naar de rol van de overheid om inclusie bij bedrijven te faciliteren. 

De vragen die wij in deze publicatie gesteld hebben zijn:

Welke bijdrage levert het bedrijfsleven om burgers te laten participeren in de samenleving? 

Wat is de impact van reguliere bedrijven, de impact van sociale ondernemingen en de impact 

van verbinders?

Om antwoord op deze vragen te vinden hebben wij, met gebruikmaking van leernetwerken, 

gekeken naar de financieel gedreven ‘reguliere’ ondernemingen, waar het winstmotief voorop 

staat, en naar sociale ondernemingen waarbij maatschappelijke waardecreatie uitgangspunt 

is. Ook hebben wij door middel van interviews gekeken naar de perspectieven van personen 

die vanuit hun functie organisaties in beweging willen brengen en verbindingen tussen 

werkzoekenden en werkgevers leggen: de verbinders.

We kunnen concluderen dat bedrijven in de participatiesamenleving een belangrijke 

bijdrage (kunnen) leveren aan de participatie van mensen met een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt. Dit varieert echter per organisatie. Het blijkt dat we een continuüm van inclusief 

werkgeverschap kunnen maken, waarbij overzichtelijk in kaart kan worden gebracht waar 

een organisatie staat, variërend van weinig inclusief werkgever, met bijvoorbeeld slechts één 

persoon met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst, tot zeer inclusief werkgever, waar 

inclusie de kern van een organisatie vormt.

Reguliere bedrijven worstelen soms nog met de wijze waarop de sociale en economische 

doelen samen kunnen gaan. Verschillende fasen moeten doorlopen worden voordat inclusief 

werkgeverschap duurzaam in de organisatiecultuur kan worden ingebed.

Bij sociale ondernemingen is het een natuurlijker proces. De sociale onderneming past heel 

goed bij de participatiesamenleving. Maar omdat de bestuurlijke en beherende systemen nog 

niet goed ingericht zijn op een organisatie die enerzijds een zelfstandige onderneming is, 

maar anderzijds het oplossen van maatschappelijke problemen als primair doel heeft, lopen 

sociale ondernemingen soms ook nog tegen problemen aan.



10 | Meedoen in Nieuw-West 2

De overheid als regelgever kan bijdragen aan het vergemakkelijken van het in dienst nemen 

van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zodat dit geen al te grote risico’s 

oplevert voor de bedrijven. In de praktijk blijken de organisaties evenwel niet altijd even 

tevreden te zijn over de dienstverlening of weten ze de overheid simpelweg niet te vinden.

Conclusie van het onderzoek is dat arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie kan toenemen als sociale en reguliere werkgevers met elkaar in 

verbinding worden gebracht. Sociale ondernemingen kunnen namelijk de rol die nu vaak als 

taak van de overheid wordt gezien, op zich nemen en reguliere bedrijven verder helpen in de 

richting van inclusief werkgeverschap. Dit kan een effectieve manier zijn om meer mensen 

met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan de slag te helpen en dus meer impact te maken 

in de huidige participatiesamenleving.
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INLEIDING: 
INCLUSIEF 
WERKGEVERSCHAP 
IN DE PARTICIPATIE-
SAMENLEVING

1

Meedoen in de samenleving is een uitdagend vraagstuk. Het gaat over de bijdrage die 

mensen leveren aan elkaar, of aan de buurt of maatschappij, om deze mooier en beter 

te maken. Dat doen zij bijvoorbeeld door te participeren op de arbeidsmarkt zoals dat is 

beschreven en uitgelegd in de Participatiewet. Meedoen in de samenleving gaat echter 

over meer dan alleen de wet- en regelgeving van de overheid. Door wetgeving schept 

de overheid wel de kaders om participatie mogelijk te maken: ze stuurt op doelen vanuit 

politieke opvattingen, maakt middelen vrij en bouwt een organisatie op nationaal, lokaal 

en buurtniveau om die doelen te realiseren. Ze probeert vanuit haar kaders participatie van 

bewoners vorm te geven of af te dwingen en legt bedrijven regels op om daaraan mee te 

doen. Maar het gebruik maken van de mogelijkheden die door wetgeving ontstaan is slechts 

een onderdeel van het vraagstuk rond meedoen in de samenleving.

Overheidsbeleid kan alleen gronden als rekening wordt gehouden met de behoeften van 

degenen voor wie de wetgeving is bedoeld: de burgers en de bedrijven. De burgers hebben 

verschillende behoeften. Ze participeren, naar eigen zeggen, bijna allemaal – met of zonder 

steun van de overheid. Ze werken, gedwongen of vrijwillig, ze voeden hun kinderen op, 
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ze zorgen voor de buren, ze doen boodschappen en stemmen. Hun behoeften staan 

uitgebreid beschreven in de publicatie ‘Meedoen in Nieuw-West’ (Ballafkih, Zinsmeister, 

Meerman & Bay, 2016). De behoeften van bedrijven verschillen eveneens. Zo zijn er bedrijven 

die vol overtuiging vanuit verschillende motieven tegemoet willen komen aan de eisen die 

de overheid stelt inzake de participatie van bewoners. Er zijn er ook die de eisen proberen te 

ontduiken omdat ze er geen verstand van hebben of omdat het bedrijf te klein is om aan alle 

regelgeving te voldoen.

DE BEWONERS MET EEN KWETSBARE ARBEIDSMARKTPOSITIE

We publiceerden ‘Meedoen in Nieuw-West’ om de bijdrage van bewoners in het 

participatieproces zichtbaar te maken. In die publicatie vragen we ons af of bewoners 

voldoende zijn toegerust om optimaal te participeren in hun buurt en welke (buurt)initiatieven 

zoal worden ondernomen. De conclusies laten zien dat de meeste bewoners het allerliefst 

betaald (vast) werk verrichten: ze noemen het ‘echt’ werk. Echt werk levert geld op, geeft 

aanzien en status. Het bemachtigen van werk is echter niet eenvoudig. Er is weinig werk in de 

buurt en als dat er wel is, hebben bewoners het gevoel uitgesloten te worden. Ze zijn niet in 

staat te laten zien wat ze kunnen en hebben het idee dat bedrijven niet naar hun kwaliteiten 

en talenten op zoek zijn. Hun afkomst en achternaam speelt vaak een doorslaggevende rol. 

Ze zeggen de overheid nodig te hebben om ‘echt’ werk te kunnen krijgen. Ze willen graag 

zelfstandig zijn maar zeggen nadrukkelijk dat de overheid voor hen daartoe de mogelijkheden 

moet scheppen. Dat kan die overheid doen door regelgeving – werken met behoud van 

uitkering bijvoorbeeld – en zelf het goede voorbeeld te geven door banen te scheppen en 

daarnaast het bedrijfsleven te stimuleren datzelfde te doen.

DE ROL VAN DE OVERHEID IN DE PARTICIPATIESAMENLEVING

De verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor een participatiesamenleving. De rol van 

de overheid is hierbij veranderd en sinds 2015 zijn gemeenten de eerstverantwoordelijke 

bestuurslaag op sociaal gebied. Dat heeft als gevolg dat veel taken en verantwoordelijkheden 

naar de gemeente toegaan. Door de economische en financiële crisis is deze herziening van 

taken in de afgelopen jaren versneld (Duyvendak, 2014). Dit leidt zowel ‘van bovenaf’ als 

‘van onderop’ ertoe dat meer macht komt te liggen bij gemeenten. De landelijke overheid 

decentraliseert taken naar de gemeenten en tegelijk gaan gemeenten zelf centraliseren. 

In een grote gemeente als Amsterdam betekent dit dat meer beslissingen op het niveau 

van de hele gemeente (in Amsterdam ‘de centrale stad’) worden genomen, ten koste van 

deelgemeenten.
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Maar naast de gemeentelijke herschikking hebben ook andere veranderingen plaatsgevonden 

en bepalen ook talloze andere betrokken partijen (‘stakeholders’) de koers. Dit is het 

meest zichtbaar waar het gaat om het ondersteunen van de uitkeringsgerechtigden en de 

mensen die op een minimum leven maar geen uitkering aanvragen of ontvangen. Betrokken 

private partijen, zoals commerciële bedrijven, sociale ondernemingen en welgestelde 

burgers, doen namelijk ook mee, naast actoren in de zogeheten derde sector zoals 

kerken, welzijnsorganisaties en fondsen. De opbouw van een nieuwe samenleving waarin 

burgers niet meer als vanzelfsprekend worden verzorgd, is alleen mogelijk als we elkaar 

kennen en ons ervan bewust zijn welke inbreng iedere betrokkene kan en wil leveren. Het 

vormgeven van de participatiesamenleving is een proces in wording – laten we zeggen: een 

bewustwordingsproces – dat niet vanzelf gaat.

Wat betekent het proces van een overgang naar de participatiesamenleving nu in de 

praktijk? De democratische driehoek van staat, markt en burgermaatschappij is wellicht een 

hulpmiddel om dit in beeld te brengen (zie figuur 1.1).

FIGUUR 1.1 DE DEMOCRATISCHE DRIEHOEK

Staat:
Wetten en regels

Burgermaatschappij:
Betekenisvolle

structuren

Markt:
Handel en

bedrijvigheid

Bron: Gebaseerd op Zijderveld, 1999 (afbeelding van Wikimedia Commons)

De overheid trekt zich in de overgang naar de participatiesamenleving terug uit verschillende 

domeinen. Zo wordt het gedeelte van de driehoek dat zij bespeelt dus steeds kleiner. Dat 

schept meer ruimte voor de burgermaatschappij (civil society) en de markt. Hoe deze ruimte 

wordt ingevuld en geïnterpreteerd, kan vervolgens sterk verschillen.

BEDRIJFSLEVEN EN DE PARTICIPATIESAMENLEVING

We hebben in ‘Meedoen in Nieuw-West’ reeds geschreven over de bewoners als belangrijke 

partij in de participatiesamenleving. Maar dat is het bedrijfsleven eveneens. Hoe denken 
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bedrijven vanuit hun perspectief een bijdrage te kunnen leveren? Speelt de buurt waarbinnen 

zij opereren een rol als zij vacatures hebben? Zijn ze bereid moeite te doen om een diversiteit 

aan werknemers in de eigen gelederen op te nemen? Of zijn alleen sociale ondernemingen 

daartoe in staat, bijvoorbeeld sociale ondernemingen die het toeleiden naar werk van mensen 

‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ tot centrale doelstelling hebben verheven?

Welke rol speelt de overheid om dat proces in goede banen te leiden? Ze regelt wetgeving, 

maar is dat wel voldoende? Zijn er nog andere mogelijkheden om de bewoners in een regio 

en het bedrijfsleven aan elkaar te binden?

In deze publicatie staat primair het perspectief van ondernemingen in relatie tot participatie 

centraal. We bieden antwoorden op de vraag welke verschillende bijdragen bedrijven kunnen 

leveren bij het vormgeven van de participatiesamenleving. Die antwoorden zijn divers, want 

het bedrijfsleven is immers ook zeer divers. Het varieert van internationale ondernemingen tot 

lokaal gebonden kleine ondernemers, die buurtbewoners graag in hun gelederen opnemen 

als dat geld oplevert of als zij daarmee een maatschappelijke doelstelling kunnen realiseren. 

Ondernemers die uit een maatschappelijke overtuiging mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst willen nemen, doen aan ‘inclusief werkgeverschap’. Mensen hebben 

een afstand tot de arbeidsmarkt als blijkt dat het voor hen erg moeilijk is om een (nieuwe) 

baan te vinden.

WIJZE VAN WERKEN

Het door ons verrichte onderzoek was regionaal gericht. Het stadsdeel Amsterdam Nieuw-

West kenmerkt zich door veel kleinschalige bedrijvigheid en wordt ook nog eens omringd 

door grote bedrijven zoals aan de Westas, in de Amsterdamse havens en op Schiphol. We zijn 

op dat gevarieerde bedrijfsleven afgestapt en hebben met vertegenwoordigers ervan naar 

antwoorden gezocht op onze vraagstelling.

We kozen voor een gedifferentieerde aanpak. Zo zijn er twee leernetwerken1 gevormd 

en organiseerden we per netwerk drie bijeenkomsten om het vraagstuk te verdiepen. We 

spraken met een netwerk van sociale ondernemingen die de toeleiding naar werk als een 

hoofddoel van de onderneming hebben verheven. In het andere netwerk discussieerden 

mensen die een commerciële doelstelling in hun onderneming voorop stellen maar ook een 

maatschappelijke doelstelling willen realiseren. Van tevoren gingen we ervan uit dat deze 

1 In een leernetwerk kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld zodat er van en met elkaar 

geleerd kan worden om erachter te komen wat wel en wat niet werkt met betrekking tot een 

bepaald onderwerp.
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ondernemingen – net zoals de bewoners uit het eerdere onderzoek – zouden wijzen naar de 

overheid als noodzakelijke speler om hun eigen mogelijke bijdragen te faciliteren. We zijn dan 

ook naar de overheid in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West gegaan om te onderzoeken 

welke kleur zij geven aan de uitvoering van het overheidsbeleid. Het Startpunt Nieuw-West is 

daarvan een voorbeeld. Het is een programma van de gemeente Amsterdam dat maatwerk 

levert met werk en participatieprogramma’s om vraag en aanbod in de buurt op elkaar af 

te stemmen. Het Startpunt bood ons de mogelijkheid de bijeenkomsten van een van beide 

leernetwerken te faciliteren op haar kantoor.

Uit de leernetwerken bleek de belangrijke rol van mensen die op individueel en collectief 

niveau verbindingen leggen tussen mensen die werk zoeken en mogelijke werkgevers. 

Daarom hebben we de uitkomsten uit de leernetwerken aangevuld met een aantal interviews 

met mensen die zo’n verbindende rol hebben of nemen. We noemen hen ‘verbinders’.

Kortom: deze publicatie gaat over inclusief werkgeverschap – in een commerciële of 

maatschappelijke setting – en daarmee over de bijdrage die sociale en reguliere werkgevers 

leveren aan de participatiesamenleving. Het boek gaat ook over de rol die de overheid speelt 

om reguliere en sociale werkgevers daarbij, waar nodig, te helpen om inclusie mogelijk 

te maken. Welke mogelijkheden liggen er en welke obstakels zien de betrokkenen? In de 

volgende hoofdstukken worden de verhalen verteld en wordt naar een antwoord gezocht.

OPZET VAN HET BOEK

Dit boek is geschreven voor geïnteresseerde ondernemers, voor beleidsmedewerkers in het 

overheidsdomein en gevorderde studenten bedrijfskunde, bestuurskunde en hrm.

Na een korte introductie over de participatiesamenleving en de rollen van ondernemers 

in die samenleving richten we ons op de diversiteit aan ondernemingen in het stadsdeel 

Nieuw-West in Amsterdam. We beschrijven bestaande en mogelijke bijdragen die het 

bedrijfsleven daar levert of mogelijk kan leveren. We doen verslag van gesprekken met 

individuele commerciële en sociale ondernemers. De verslagen van de bijeenkomsten van de 

leernetwerken vormen het hart van het boek. De bijeenkomsten vormen de start van een 

debat onder ondernemers dat zeker een vervolg zou moeten krijgen. Vervolgens komen de 

zogenaamde ‘verbinders’ aan het woord: de mensen die werkzoekenden en werkgevers 

aan elkaar verbinden. Dit kunnen zowel sociaal ondernemers als vertegenwoordigers van 

de overheid zijn. We eindigen met conclusies en geven enkele suggesties hoe we met het 

onderwerp verder kunnen gaan.
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2

VAN 
VERZORGINGS-
STAAT NAAR 
PARTICIPATIE-
SAMENLEVING
Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan de participatie van mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie in de samenleving? Om die vraag te kunnen beantwoorden, kijken 

we eerst naar een belangrijk veranderingsproces dat zich vooral in de afgelopen dertig 

jaar in de Nederlandse samenleving heeft afgespeeld: de totstandkoming van de 

participatiesamenleving vanuit de verzorgingsstaat die in de tweede helft van de vorige eeuw 

hoogtij vierde.

In die verzorgingsstaat nam de overheid de verantwoordelijkheid voor de activering en 

ondersteuning van burgers op zich. Inmiddels heeft de overheid ervoor gekozen die 

verantwoordelijkheid niet (meer) alleen te dragen. Ze trekt zich terug met als gevolg dat 

burgers zelfredzaam moeten worden en bedrijven meer de vrije hand krijgen. De laatste 

decennia is sprake van een overgangsproces, waarbij in het taalgebruik – en vervolgens in 

de praktijk – van de overheid het begrip verzorging steeds meer vervangen wordt door het 

begrip participatie. Uitgangspunt van een participatiesamenleving is dat de burger meer 

verantwoordelijkheid heeft om zelf vorm te geven aan zijn/haar toekomst en bij te dragen aan 

de samenleving (Wiebusch & Moulijn, 2013).
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Deze opvatting over de inrichting van de samenleving is niet van de ene op de andere 

dag ontstaan. De rollen van de verschillende betrokkenen in de participatiesamenleving 

– waaronder werkgevers – zijn ook nog niet duidelijk uitgekristalliseerd. We gaan 

daarom eerst in op het concept van de verzorgingsstaat en het proces van overgang 

naar de participatiesamenleving. Daarna lichten we de rol van werkgevers in de 

participatiesamenleving nader toe.

DE VERZORGINGSSTAAT

De wortels van de verzorgingsstaat liggen in de negentiende eeuw. De industriële revolutie 

luidt een nieuw tijdperk in, waarbij door de toepassing van nieuwe technieken en de 

introductie van de machine kleinschalige werkplaatsen uitgroeien tot fabrieken. Productie 

vindt daar op grote schaal plaats, waardoor producten goedkoper worden. Maar niet alleen 

op economisch gebied vinden veranderingen plaats. Ook op sociaal terrein zijn nieuwe 

vormen van samenleven, wonen en werken in ontwikkeling. Tegelijkertijd dragen loonarbeid, 

arbeidsdeling, arbeidsdifferentiatie en urbanisatie – met scheiding van wonen en werken – bij 

aan de afbraak van de ‘klassieke’ kleinschalige (private) gemeenschap waarin wederzijdse zorg 

voorop staat. De Duitse socioloog Tönnies noemt dit proces de overgang van Gemeinschaft 

(gemeenschap) naar Gesellschaft (maatschappij). Max Weber, eveneens socioloog, heeft 

dit later uitgewerkt in zijn theorie over de overgang van een traditionele naar een moderne 

maatschappij, waarin meer rationeel wordt gehandeld.

In deze nieuwe samenleving ontstaat langzamerhand meer behoefte aan een sturende rol van 

de overheid, ook op het gebied van arbeid. In de tijd van de Sociale Quaestie (pakweg 1870-

1920), die wordt gekenmerkt door slechte woon- en arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, 

hongerlonen en slechte hygiëne, worden de mensonterende omstandigheden langzaamaan 

een politiek issue. Tot dan toe spelen de arbeidsverhoudingen zich geheel af binnen de 

arbeidsorganisatie en zijn de werknemers overgeleverd aan de grillen en wil van particuliere 

werkgevers.

Door de druk van de vakbeweging en later ook werkgeversorganisaties komen 

de arbeidsverhoudingen buiten de arbeidsorganisatie te liggen, met collectieve 

onderhandelingen en cao’s. De overheid krijgt de rol middels wet- en regelgeving de 

inrichting van de arbeid en de vormgeving van arbeidsverhoudingen te reguleren. De eerste 

arbeidswet stamt uit 1890, maar krijgt pas in 1919 een goede uitwerking met de toevoeging 

van handhavingsmogelijkheden.
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In de crisis van de jaren dertig ontstaat het inzicht dat de overheidsinvloed vergroot moet 

worden om de markt enigszins te kunnen corrigeren. Na en door de Tweede Wereldoorlog 

groeit daarbij het besef dat overheidsbemoeienis nodig is om te komen tot een humanere 

samenleving. Iedereen, ook het bedrijfsleven, beseft dat er behoefte is aan beter 

(toegankelijk) onderwijs, aan huisvesting, hygiëne (volksgezondheid), werkgelegenheid en 

welvaartsverdeling. Het leidt tot collectieve arrangementen (De Swaan, 1989) waardoor de 

collectieve verantwoordelijkheid toeneemt en de individuele verantwoordelijkheid afneemt.

Vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog wordt deze zogenaamde verzorgingsstaat 

uitgebouwd. In die tijd richt de vakbeweging zich op beïnvloeding van het overheidsbeleid 

door op nationaal niveau met de centrale werkgeversorganisaties en de overheid te zoeken 

naar een evenwichtig sociaaleconomisch beleid. Via wet- en regelgeving over sociale 

zekerheid, belastingen (met gevolgen voor de koopkracht) en arbeidsomstandigheden wordt 

een stelsel van sociale zekerheid gerealiseerd.

De doelstellingen die ten grondslag liggen aan het overheidshandelen voor het collectieve 

sociale welzijn kristalliseren zich uit in de discussies rondom de herziening van de Grondwet. 

Deze speelt vooral in de jaren zeventig. Uiteindelijk wordt met een grote meerderheid in beide 

Kamers in 1983 een ingrijpend herziene Grondwet ingevoerd (zie bijvoorbeeld Schuyt, 1983). 

Daarin is een aantal sociale grondrechten opgenomen. Deze vormen in feite een uitwerking 

van de sociale grondrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens (UVRM), waar onze grondwet op is gebaseerd.

Zo staat in artikel 23 van de UVRM onder meer:

1 Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige 

arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

2 Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

3 Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, 

welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig 

met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

Dat staat in artikel 19 van de herziene Grondwet als volgt uitgewerkt:

1 Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

2 De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun 

bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.

3 Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de 

beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
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En in artikel 20, lid 1 staat:

De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der 

overheid.

In andere grondwetsartikelen krijgt een ieder het recht op een levensstandaard die hoog 

genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.

De overheid moet vanuit de Grondwet proberen te zorgen dat iedereen die wil werken een 

baan kan krijgen en het werk mag en kan doen dat hij wil. Iedereen heeft dus recht op werk 

en op voldoende inkomen. In specifieke wetten, gebaseerd op deze herziene Grondwet 

– zoals de Arbowet – staat dat vervolgens uitgewerkt. Zo wordt vastgelegd dat mensen ook 

recht hebben op schoon en veilig werk en zijn maxima gesteld aan de hoeveelheid tijd die 

mensen per dag en week mogen werken.

De principes van de verzorgingsstaat worden in de Grondwetsherziening van 1983 duidelijk 

vastgelegd. Tegelijk is het land op dat moment in een economische crisis beland. Dan blijkt 

dat de opgebouwde voorzieningen van de verzorgingsstaat steeds moeilijker betaalbaar zijn. 

Op allerlei manieren begint druk te ontstaan en vanaf de tweede helft van de jaren tachtig 

wordt een aantal voorzieningen dan ook langzaam maar zeker ontmanteld. Er worden allerlei 

argumenten gebruikt om dit proces te legitimeren. Zo wordt gewezen op maatschappelijke 

trends zoals vergrijzing en individualisering die ervoor zouden zorgen dat de staat tegen haar 

financiële grenzen aanloopt, terwijl daarnaast de burger ook steeds mondiger zou worden 

en dus oplossingen ‘op maat’ zou willen (De Haan, 2014). Daarnaast heeft economische 

globalisatie ertoe geleid dat overheden minder gemakkelijk in de nationale arbeidsmarkt 

kunnen interveniëren. Dit heeft als gevolg dat zij beperkt zijn in hun vermogen om 

inkomensongelijkheid en baanonzekerheid aan te pakken (Svallfors & Taylor-Gooby, 2002).

Een deel van deze argumenten past goed bij de ideeën van het neoliberalisme, die in dezelfde 

periode steeds meer omarmd worden door Nederlandse politici. Neoliberalen vinden dat de 

vrije markt en vrijhandel voorop moeten staan in de inrichting van de samenleving. Bedrijven 

hebben dus een centrale rol in de inrichting van de maatschappij. Voor veel neoliberalen is 

het werk van de econoom Friedrich von Hayek een belangrijke inspiratiebron. Hayek was 

tegen vrijwel elke vorm van beperking van de vrije markt. Dat ging bij hem zelfs zo ver dat 

hij meende dat de democratie zonder een voldoende mate van liberalisme niet goed kon 

functioneren en dat in bepaalde omstandigheden een dictatuur dan beter zou zijn. Andere 

neoliberale denkers gaan minder ver. Wel staat de vrije markt, en dus de rol van bedrijven, 

altijd voorop. Kenmerkend voor het neoliberalisme is verder dat er wel altijd een duidelijke 

rol is voor de staat, namelijk in het scheppen van de voorwaarden om de vrije markt te 
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laten functioneren (Harvey, 2005). Maar de ideeën van het neoliberalisme verhouden zich 

moeizaam met de veel bredere rol van de overheid in de verzorgingsstaat.

De afbraak van voorzieningen onder economische druk en de opkomst van het 

neoliberalisme leiden tot nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de burger en 

bedrijfsleven. Verschillende termen worden gebruikt om dit te beschrijven. Participatie is 

een woord dat in verschillende varianten steeds terugkomt. Al in 1991 spreekt toenmalig 

PvdA-leider (en latere premier) Wim Kok op een partijcongres over een overgangsfase van 

verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Toch duurt het nog tot 2013 voordat de 

term participatiesamenleving echt dominant wordt in de discussie over de inrichting van de 

samenleving, als koning Willem-Alexander het begrip in de Troonrede van dat jaar gebruikt.

DE PARTICIPATIESAMENLEVING

Het begrip participatiesamenleving wordt van links tot rechts omarmd omdat het voldoende 

ruimte biedt om het naar eigen politieke kleur in te vullen. De participatiesamenleving zou 

de vrijheid van burgers bevorderen (liberalen), het maatschappelijk middenveld versterken en 

mensen meer naar elkaar doen omzien (christelijken) en burgers zouden geprikkeld worden 

om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de noden om hen heen (sociaal-democraten). 

De term participatiesamenleving houdt in algemene zin in dat de overheid voortaan 

uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van individuen. Ziek of gezond, weerbaar 

of kwetsbaar, oude of nieuwe Nederlanders, werkend of werkzoekend, werkgever of 

werknemer: alle burgers hebben naast bijvoorbeeld recht op arbeid en andere voorzieningen, 

ook de plicht om, wanneer mogelijk, te werken en voor zichzelf en hun omgeving te zorgen.

Met de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving trekt de overheid 

zich terug uit bepaalde activiteiten en sectoren. Wel heeft zij nog de taak om bepaalde 

maatschappelijke kwesties, zoals arbeidsparticipatie, te stimuleren. In de praktijk 

betekent de overgang naar een participatiesamenleving dat de voorzieningen van de 

verzorgingsstaat verder worden afgebouwd. Waar ze wel in stand blijven, worden controle 

en regelgeving aangescherpt om (vermeend) misbruik tegen te gaan. De overheid wil 

minder verantwoordelijkheid nemen en verschuift die verantwoordelijkheid vooral naar de 

burgermaatschappij. Burgers zouden de plicht hebben om op eigen kracht voor zichzelf en 

hun omgeving op te komen.

We kijken in deze publicatie naar de participatiesamenleving vanuit het perspectief van 

het bedrijfsleven op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De overheid kan voor 
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bedrijven die actief zijn rond dit onderwerp vier belangrijke rollen spelen (zie Schulz et al., 

2013; Hogenstijn et al., 2016).

1. Regelgever

2. Financier

3. Klant

4. Participant

De rol van de overheid als regelgever speelt per definitie voor alle bedrijven. De overheid 

heeft zich door wetgeving en controle altijd al beziggehouden met de inrichting van arbeid, 

arbeidsomstandigheden en regulering van arbeidsverhoudingen. Voor een deel hangt dit ook 

samen met de rol van de overheid als financier, bijvoorbeeld in het verlenen van subsidies 

voor trajecten die arbeidsparticipatie moeten bevorderen.

De Participatiewet is in dit verband cruciaal. Sinds 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken 

maar daarbij ondersteuning nodig heeft onder deze wet. Met de invoering wil de overheid 

bevorderen dat bepaalde groepen niet langer worden uitgesloten op de arbeidsmarkt. Zij wil 

ervoor zorgen dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden en dat arbeidsorganisaties 

zich gaan opstellen als inclusief werkgever. Voor zichzelf ziet de overheid dan vooral een 

rol als verbinder. Maar tegelijk heeft ze per definitie ook de rol van regelgever. Zo is in 

de Participatiewet de quotumregeling meegenomen als ‘stok achter de deur’. Als het 

bedrijfsleven uit zichzelf te weinig doet om mensen op te nemen die onder de Participatiewet 

vallen, kan de overheid ze daartoe alsnog gaan dwingen door een quotum op te leggen. Dat 

zou betekenen dat bedrijven gedwongen worden een bepaald aantal mensen dat onder de 

wet valt in dienst te nemen.

Op de rol van de overheid als klant van bedrijven en als participant in projecten met bedrijven 

of andere organisaties, gaan we in de volgende hoofdstukken in.

DE ROL VAN BEDRIJVEN IN DE PARTICIPATIESAMENLEVING

Hoe gaan bedrijven met de regelingen uit de Participatiewet om? Ondernemingen zijn er in 

allerlei soorten en maten en met een verschillende mate van bewustzijn van de eigen rol in de 

participatiesamenleving. Werkgevers hebben op dit moment verschillende opvattingen over 

de participatiesamenleving en daarmee over de mate waarin zij kunnen of willen participeren 

en een bijdrage willen leveren. Aan de ene kant zijn er sterk commercieel gedreven bedrijven 
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die streven naar het maximaliseren van financiële waarde. Zij kijken puur naar de overheid 

als regelgever van de participatiesamenleving en zullen alleen datgene doen wat nodig is om 

te voldoen aan regels en wat economisch het meest efficiënt is. Aan de andere kant zijn er 

organisaties die vooral maatschappelijke waarde willen creëren. Daarin is dus ook ruimte voor 

keuzes die economisch gezien niet per se het meest efficiënt zijn. Tussen beide uitersten zijn 

verschillende tussenposities mogelijk.

In figuur 2.1 is een continuüm weergegeven waarin organisaties worden onderscheiden 

aan de hand van hun gerichtheid op financiële of maatschappelijke waarde. De uiterste 

rechterkant van het continuüm vormt de hoek ‘markt’ in de democratische driehoek uit 

figuur 1.1; de linkerkant loopt naar de andere hoeken toe.

FIGUUR 2.1 CONTINUÜM VAN ORGANISATIES

Goede doelen Non-profits
Sociale

ondernemingen

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

'Reguliere'
bedrijven

Gericht op
financiële waarde

Gericht op
maatschappelijke waarde

Bron: Hogenstijn, 2017, p. 3 (gebaseerd op SER, 2015)

Vanuit de periode van de verzorgingsstaat kennen we vooral de twee soorten organisaties 

aan de beide uiteinden van het continuüm. Aan de ene kant staan de staat (niet in het 

continuüm geplaatst omdat het daar over organisaties gaat) en gesubsidieerde goede 

doelen die veel sociale taken op zich nemen; aan de andere kant het commercieel 

opererende bedrijfsleven. In de participatiesamenleving worden de tussenposities op het 

continuüm veel meer ingevuld. Vanuit zowel de klassieke non-profitorganisatie als de 

klassieke for-profitorganisatie neemt de druk toe om naar het midden op te schuiven. In een 

uitwerking van het continuüm die gebaseerd is op het werk van Alter (2007) wordt die druk 

naar het midden toe vanuit beide kanten zichtbaar (figuur 2.2).
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FIGUUR 2.2 DRUK OP HET SPECTRUM VAN ORGANISATIES

KLASSIEKE
NON-PROFIT

Maatschappelijke missie staat voorop Winstmotief staat voorop

SOCIALE
ONDERNEMING

INCLUSIEVE
ONDERNEMING

KLASSIEKE
FOR-PROFIT

SOCIAAL-
MAATSCHAPPELIJKE

DRUK

FINANCiËLE
DRUK

Bron: Michiels, 2016, p. 74; gebaseerd op Alter, 2007

De druk bij de klassieke non-profits ligt vooral op financieel vlak en wordt grotendeels 

veroorzaakt door de terugtrekkende overheid, die voorheen een voor de hand liggende 

financier was voor de non-profits. Bij veel commerciële organisaties aan de rechterkant 

van het spectrum groeit het bewustzijn van het belang van people, planet en profit. Zo 

veranderen ‘reguliere’ bedrijven in bedrijven die steeds meer maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en zo een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving. Bedrijven nemen 

aanwijzingen rond duurzaamheid van beleidsmakers over, al dan niet door publieke 

druk (Cohen & Winn, 2007; Dean & McMullen, 2007; Hall, Daneke & Lenox, 2010). Veel 

organisaties voelen dat zij niet meer achter kunnen blijven in deze ontwikkeling. Onder 

sociaal-maatschappelijke druk transformeert een winstgerichte onderneming dan tot een 

inclusieve onderneming – ‘een onderneming die haar for-profitdoelstellingen wil bereiken 

door gericht producten en/of diensten in de markt te zetten die bijdragen tot het oplossen 

van sociale en/of ecologische uitdagingen’ (Michiels, 2016, p. 222).

Dat is dus niet hetzelfde als een sociale onderneming, waar de maatschappelijke missie per 

definitie voorop staat. Sociale ondernemingen zijn namelijk ‘zelfstandige ondernemingen die 

een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven, dat 

wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen’ (SER, 2015).

Sociale ondernemingen zijn actief in het middengebied van de democratische driehoek. Nu 

de staat zich terugtrekt, ontstaat in principe meer ruimte voor sociaal ondernemen. Maar 

hoeveel ruimte sociale ondernemingen nu precies krijgen om in de participatiesamenleving 

op hun manier arbeidsparticipatie te bevorderen, is nog niet uitgekristalliseerd. Je zou sociale 

ondernemingen kunnen zien als pioniers in het vormgeven van de participatiesamenleving, 

omdat ze enerzijds opereren aan de rand van wat de overheid doet en anderzijds op 

deelgebieden een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor meer commercieel gerichte 

ondernemingen.
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CONCLUSIE

In deze publicatie richten we ons op de rol van werkgevers in de participatiesamenleving. We 

bekijken die vanuit verschillende perspectieven. In het volgende hoofdstuk kijken we eerst 

vanuit de kant van financieel gedreven ondernemingen, waar het winstmotief voorop staat: 

hoe vullen deze ondernemingen hun rol als inclusief werkgever in? Daarna richten we de blik 

op sociale ondernemingen die meer richting het midden van het continuüm actief zijn en 

waarvoor maatschappelijke waardecreatie voorop staat. Hoe bieden sociale ondernemingen 

mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kansen, en welke verbindingen leggen ze 

daarvoor? Tot slot laten we een aantal mensen die vanuit hun functie verbindingen leggen, 

aan het woord over de praktijk.
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INCLUSIEF 
WERKGEVER-
SCHAP: REGULIERE 
BEDRIJVEN AAN HET 
WOORD

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op inclusief werkgeverschap en hoe werkgevers hier 

tegenaan kijken. Centraal staat de vraag: welke bijdrage leveren reguliere bedrijven middels 

inclusief werkgeverschap aan de participatiesamenleving?

Bij inclusief werkgeverschap gaat het erom in hoeverre er in bedrijven ruimte is voor 

arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. We zien het 

inclusief werkgeverschap in eerste instantie als een vorm van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, die reguliere bedrijven kunnen toepassen. Hierdoor bewegen ze zich op het 

ondernemingscontinuüm een stapje (verder) richting het midden. We kijken naar de manier 

waarop de verantwoordelijken in de (grotere) organisaties inclusief werkgeverschap kunnen 

vormgeven en naar de rol die de overheid kan spelen om ondernemers daarbij te helpen.

Inclusief werkgeverschap is om verschillende redenen een belangrijk en actueel 

onder werp. Ten eerste gaat het om een steeds grotere groep mensen. Binnen de beroeps-

bevolking is het aantal mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie de afgelopen 

jaren toegenomen (Struik, 2016). Daarnaast groeit vanuit de samenleving de druk op 
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klassieke for-profitorganisaties om ook een maatschappelijke bijdrage te leveren aan 

de participatiesamenleving. Maatschappelijk actieve en betrokken werkgevers kunnen 

het goede voorbeeld geven aan organisaties die dit nog niet zijn. Dit betekent vanuit 

werkgeversperspectief dat er gegroeid kan worden naar inclusief werkgeverschap als invulling 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

De motieven van werkgevers om inclusief te worden, kunnen ethisch of sociaal zijn. In 

sommige bedrijven komt het voort vanuit de bedrijfsfilosofie, bij andere speelt het doordat 

een leidinggevende het een belangrijke zaak vindt of ermee in aanraking komt.

VERSLAG VAN EEN LEERNETWERK

Hoewel inclusief werkgeverschap goed bij de participatiesamenleving lijkt te passen, zijn 

er nog niet veel bedrijven die hun (nieuwe) rol optimaal vorm weten te geven. Het blijkt 

bijvoorbeeld niet gemakkelijk om functies vorm te geven voor nieuwe werknemers met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook het bieden van adequate ondersteuning bij de functie 

blijkt niet altijd even gemakkelijk. Recent onderzoek van Borghouts en Freese (2016) toont 

aan dat er niet één recept is om inclusief werkgeverschap vorm te geven. Zo is de invulling 

afhankelijk van bijvoorbeeld externe factoren zoals de omgeving of sector waarbinnen 

het bedrijf opereert, en van de mate waarin de doelstelling is opgenomen in de strategie 

van een organisatie: waarop wil een organisatie zich onderscheiden? Ook kan meespelen 

hoeveel extra hulp er van buitenaf komt aan ondersteuning; de overheid biedt immers 

verschillende instrumenten aan om eventuele obstakels bij het dienst nemen van iemand 

met een arbeidsbeperking te helpen wegnemen. Al met al is het een grote uitdaging om 

toe te groeien naar inclusief werkgeverschap. Het vergt veel inspanning om de noodzakelijke 

veranderingen in de bedrijfsprocessen en in de ‘mindset’ van de werknemers in de organisatie 

te bewerkstelligen. De implementatie van inclusief werkgeverschap is al met al een lastig 

proces, waarover nog weinig bekend is. Nog minder bekend is hoe werkgevers inclusief 

werkgeverschap ervaren (Borghouts & Freese, 2016). Om beter inzicht in deze materie te 

krijgen, organiseerden wij een leernetwerk met werkgevers in Nieuw-West.

Het doel van het leernetwerk rond werkgevers was om kennis en ervaringen uit te 

wisselen, een netwerk te vormen en op zoek te gaan naar de rol en verantwoordelijkheid 

van werkgevers in de participatiesamenleving. We hebben gekozen voor de vorm van een 

leernetwerk omdat dit ruimte biedt om met elkaar te leren, om er samen achter te komen 

wat wel en wat niet werkt en omdat ervaren en minder ervaren werkgevers een plek hebben 

in een dergelijk netwerk. In het netwerk hebben we gesproken met betrokken werkgevers 

over wat ze verstaan onder inclusief werkgeverschap, wat ze ervaren en welke effecten ze 
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zien voor de bedrijfsvoering. Daarbij wilden wij ook de verantwoordelijken in het bedrijf 

ondersteunen bij het implementeren van inclusief werkgeverschap in de eigen organisatie. 

We hebben daarnaast aansluiting gezocht met adviseurs of organisaties die denken vanuit 

het perspectief van de werkzoekende, weten waar werknemers behoefte aan hebben en op 

die manier bedrijven kunnen adviseren. De percepties en ervaringen van de werkgevers en 

bedrijfsadviseurs stonden in deze aanpak dus centraal.

Er zijn 19 (grotere) organisaties in Nieuw-West benaderd, onder andere een hotelketen, bank, 

uitzendbureau, garagebedrijf, consultancybureau, bemiddelingsbureau, woningcorporatie, 

onderwijsinstelling, een restaurant- en een winkelketen, om mee te doen aan het 

leernetwerk. Uiteindelijk hebben 10 ervan deelgenomen. Bijeenkomsten hebben in 2016 en 

januari 2017 plaatsgevonden.

Hieronder schetsen we de resultaten van het leernetwerk. We bespreken eerst hoe de 

deelnemers inclusief werkgeverschap definiëren. Vervolgens komt ter sprake aan welke 

doelgroep(en) de deelnemers denken als het om inclusie gaat, hoe inclusief werkgeverschap 

binnen de organisatie vorm krijgt, welke ervaringen deelnemers ermee hebben en hoe zij de 

omgang met de overheid ervaren. Daarna gaan we in twee casestudy’s dieper in op inclusief 

werkgeverschap in de praktijk. In de conclusie komen we terug op de vraag welke bijdrage 

reguliere bedrijven met behulp van inclusief werkgeverschap aan de participatiesamenleving 

(kunnen) leveren.

EEN DEFINITIE VAN INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP

De eerste vraag in het leernetwerk was wat deelnemers zoal onder de term inclusief 

werkgeverschap verstaan. Enerzijds, zo bleek, impliceert dat inclusie in de zin van het niet 

willen uitsluiten van specifieke doelgroepen en individuele mensen. Anderzijds gaat het 

ook over het streven naar het insluiten van een divers personeelsbestand in de organisatie. 

Inclusief werkgeverschap betekent dat de organisatie openstaat voor verschillende 

werknemers met uiteenlopende talenten en daarmee een afspiegeling van de omringende 

samenleving vormt. Maar ook ‘gewoon goed’ werkgeverschap kwam op tafel: het afstemmen 

van bedrijfsprocessen op een diversiteit aan werknemers met als doelen om zowel een goed 

lopende organisatie te zijn als een maatschappelijke bijdrage te leveren.

De term inclusief werkgeverschap bleek niet bij alle deelnemers even bekend. Sommigen 

hadden het eerder over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Deelnemers 

moesten worden uitgedaagd om over het begrip met elkaar te denken. Er bleek niet echt een 

samenhang te zijn over wat men onder de term verstond.
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Een deelnemer wilde inclusief werkgeverschap niet apart zetten maar zag het als een 

onderdeel van mvo. Bij mvo gaat het om de combinatie van people, planet en profit. Inclusief 

werkgeverschap legt de focus op people en minder op planet en profit.

Dat inclusief werkgeverschap goed kan samengaan met oog hebben voor het belang van de 

organisatie als geheel, blijkt uit de uitspraak van een van de deelnemers:

“Als ik puur naar inclusief werkgeverschap kijk, dan benader ik het heel positief. Dan denk ik: 

het is gewoon geweldig als je met allerlei soorten mensen mag werken, met de voordelen 

daarvan. In principe wil ik de beste werknemer en de werknemer die ‘wat heeft’, daar moet 

dan een goede reden voor zijn om hem/haar alsnog aan te nemen, omdat ik bijvoorbeeld iets 

goeds wil doen, of omdat diegene toch een talent heeft voor iets. Maar met als doel wel de 

beste medewerker te hebben, en dat kan ook zijn omdat ik een divers personeelsbestand wil 

hebben.”

Een andere deelnemer was van mening dat inclusief werkgeverschap niet gaat om het in 

dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat het gaat om 

kansen geven aan iedereen, in welke vorm dan ook. Dat impliceert een bredere interpretatie 

van inclusief ondernemerschap, het gaat dus ook over het aanbieden van meeloopstages en 

het organiseren van workshops en netwerkevenementen rond ‘kansen geven’.

Weer anderen dachten meer aan het in dienst nemen van ‘andere mensen’ dan ‘de standaard 

mensen’. Ze zien het als het hebben van een werkvloer die een afspiegeling vormt van de 

samenleving die in de directe omgeving te vinden is: hoog- en laagopgeleid, ‘kleurtje of geen 

kleurtje’ en mensen met een beperking.

Over de term inclusief werkgeverschap bestaat dus geen eenduidig beeld. Iedereen geeft 

er een eigen interpretatie aan. Ook gaat het al snel over ‘de doelgroep’. Maar wie is die 

doelgroep, uit welke (typen) mensen bestaat de doelgroep? Wie zijn de ‘mensen die anders 

zijn dan de standaard mensen’ en ‘een afstand hebben tot de arbeidsmarkt’?

DE DOELGROEP

Bij het woord doelgroep in combinatie met inclusief werkgeverschap is de eerste associatie 

van werkgevers het juridische perspectief op het onderwerp. De overheid probeert immers 

door middel van wetgeving inclusief werkgeverschap te stimuleren en heeft daartoe een 

doelgroepregister gemaakt. In het register staan de volgende doelgroepen beschreven:
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– mensen vanuit een oude Wajong-regeling (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten) of uit Wajong 2010 die kunnen werken

– mensen met een WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) -indicatie

– mensen met een WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) -baan

– mensen met een ID (In- en doorstroom) -baan

– mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben 

aangevraagd en zijn afgewezen

– leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 april 

2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het 

doelgroepregister (maandelijks geactualiseerd)

– schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro), voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 

1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven (eenmalig toegevoegd)

– mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Bron: www.uwv.nl

De laatste groep, mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, is 

in 2017 aan de lijst van doelgroepen toegevoegd. Het doelgroepregister is voor werkgevers 

van belang omdat het is gekoppeld aan de zogeheten Banenafspraak. Deze afspraak tussen 

de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven houdt in dat er tot 2026 in totaal 125.000 

banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen die in het doelgroepregister staan. Deze 

Banenafspraak geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer. Als de afspraak niet (dreigt 

te worden) wordt gehaald, kan de overheid besluiten om bedrijven een quotum op te leggen. 

Bedrijven moeten dan een bepaald percentage mensen uit het doelgroepregister in dienst 

nemen, of krijgen een boete opgelegd.

Het concept van inclusief werkgeverschap en de Banenafspraak van werkgevers en 

de overheid zijn gericht op inclusie, oftewel het insluiten van bepaalde groepen in de 

arbeidsorganisatie. In de discussie in het leernetwerk kwamen we al snel op de term 

exclusie: welke mensen en/of doelgroepen worden uitgesloten en hebben een afstand tot 

de arbeidsmarkt of een zwakke arbeidsmarktpositie? Volgens de overheid heeft iemand die 

langer dan 2 jaar geen betaalde baan heeft gehad een afstand tot de arbeidsmarkt. In het 

gesprek in het leernetwerk ging het over mensen die al langere tijd moeite hebben met het 

vinden van een baan en sociaal uitgesloten worden of zich zo voelen. Sociale exclusie is dan 

snel een veel breder begrip dan inclusie. In de literatuur worden vier categorieën van sociale 

exclusie onderscheiden (Coumans, 2012):

1. beperkte sociale, culturele en maatschappelijke participatie

2. materiële achterstelling, financiële beperkingen

3. vervagend normbesef of onvoldoende culturele of normatieve integratie
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4. achterstelling in toegang tot grondrechten: maatschappelijke en juridische hulpverlening, 

zorginstanties en fatsoenlijke huisvesting

Door de discussie over sociale exclusie of uitsluiting kwam het leernetwerk tot de conclusie 

dat de doelgroepen voor inclusief werkgeverschap in Nieuw-West breder moeten worden 

gezien dan de juridische definitie van het doelgroepregister. Vervolgens kwamen allerlei 

doelgroepen en beelden van doelgroepen over tafel. Dit waren er zoveel dat we ze in 

een kader hebben gezet (figuur 3.1). Het overkoepelende element in de beschrijving van 

doelgroepen is dat het telkens gaat om mensen die op een of andere manier een zwakke 

arbeidsmarktpositie kunnen hebben.

FIGUUR 3.1 DEFINITIES MENSEN MET EEN ZWAKKE ARBEIDSMARKTPOSITIE

Mensen die onder de Participatiewet vallen – Wajongers – Mensen die 
bij WSW werken – Mensen uit het doelgroepregister – Mensen die 

gepensioneerd zijn en die te weinig AOW hebben of te weinig pensioen 
hebben opgebouwd – Hoogopgeleiden zonder netwerk – Mensen met 
een moeilijke achternaam – Mensen die zoeken maar niet weten naar 

wat – Mensen met een nog verborgen talent – Mensen met een andere 
culturele achtergrond, een ander geloof of opleidingsniveau – Mensen 

met een fysieke handicap – Mensen met een gedragsbeperking – Iemand 
die niet 40 uur in de week kan werken – Autisten – Iemand met twee 

masters en gewoon slim – Mensen waar wat mee is – Goedkope arbeid 
– De jeugd van tegenwoordig – Mensen met een steekje los – Beeld van 

een kwijlend iemand – Mensen uit de bijstand – Mensen met een stigma – 
Langdurig werklozen – Mensen met een beperking – Mensen die te vaak 
de verkeerde afslag hebben genomen – Mensen met een niet afgeronde 

opleiding – Vluchtelingen – Mensen met één been – Hele trouwe 
medewerkers – Een gewone werknemer net zoals alle anderen – Mensen 
zonder sollicitatievaardigheden – Iemand die heel moeilijk aan het werk 
komt – Iemand die het niet alleen kan – Starters met weinig ervaring – 

Iemand die in de WW zit en al 2,5 jaar werkloos is – Iemand die hulp nodig 
heeft – Iemand die niet aan de bak komt – Mensen die slecht Nederlands 
spreken – Mensen die onwijs graag willen – Gekken – Dyslectici – Iemand 
met heel veel problemen – Een gestereotypeerd iemand – Iemand zonder 
startkwalificatie – Hoogopgeleide autisten – Laaggeletterden – Mensen 

met een bepaald stempel

INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP BINNEN DE ORGANISATIE

Wat moet er in een organisatie gebeuren om daadwerkelijk plaats te bieden aan mensen 

met een zwakke arbeidsmarktpositie? Als een organisatie besluit inclusief werkgever te willen 

worden, zal ze haar bestaande bedrijfsprocessen kritisch onder de loep moeten nemen. 
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Inclusief werkgeverschap gaat over diversiteit in brede zin, zonder de economische doelen van 

de organisatie uit het oog te verliezen.

Juist de economische kant van inclusief werkgeverschap is bij organisaties nog erg onbekend. 

Momenteel wordt het in dienst nemen van mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie 

niet vaak geassocieerd met hoge productiviteit, laag ziekteverzuim en flexibiliteit (Lengnick-

Hall, Gaunt & Brooks, 2005). Dit komt vooral omdat mensen stereotiepe doelgroepen voor 

ogen hebben en de werkgever in de startfase van het proces naar inclusief werkgeverschap 

vooral gefocust is op tijd en geld. Uit literatuur blijkt dat een divers en dus inclusief 

personeelsbestand positief kan bijdragen aan bijvoorbeeld de producten of diensten die naar 

buiten toe worden geleverd. Ook binnen de organisatie zelf kan het een positieve bijdrage 

leveren in de vorm van een gezonde organisatiecultuur of goed managementbeleid (Patrick & 

Kumar, 2012; Barak 2016).

Binnen het leernetwerk hebben wij gevraagd hoe het inclusief werkgeverschap binnen de 

organisatie vorm krijgt. Het proces ziet er, zo kwam naar voren, vaak als volgt uit:

Fase 1. De pionier
In deze fase pakt één iemand in de organisatie het onderwerp op. De deelnemers in het 

leernetwerk hebben ervaren dat inclusief werkgeverschap op de agenda komt als ten minste 

één iemand in de organisatie graag aan de slag wil met het onderwerp en daarvoor ook de 

vrijheid heeft. Maar dit is een kwetsbare positie. Als deze pionier vertrekt uit de organisatie, 

verdwijnt het hele onderwerp weer van de agenda – vaak is het lijnmanagement of de hogere 

top zich niet bewust van inclusief werkgeverschap en er dus simpelweg niet mee bezig. Die 

geledingen werken vaak vanuit een resultaatgerichte gedachtegang en hebben het beeld dat 

iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt nu eenmaal meer begeleiding nodig heeft.

“Het is niet zo dat binnen het bedrijf een wind waait van we moeten inclusief werkgever zijn. 

Dit hangt gewoon aan mij vast, er zijn ook wel andere collega’s die wat doen maar het is 

geen bedrijfspolicy. Er wordt niet gekeken naar een quotum waar we aan moeten voldoen.”

Daarnaast blijkt, in overeenstemming met wat Patrick en Kumar (2012) zeggen, dat de meeste 

organisaties nog niet direct de voordelen van inclusief werkgeverschap zien.

“In de praktijk komt het er gewoon op neer dat het extra werk is, dat er extra aandacht nodig 

is.”
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Fase 2. Draagvlak aan de top
Als er een pionier binnen de organisatie actief is, gaat het vervolgens om het vestigen 

en verstevigen van draagvlak voor het onderwerp. De leidinggevende of eigenaar van 

de organisatie moet erachter staan, vanuit intrinsieke motivatie. Dit geldt in belangrijke 

mate voor grotere organisaties. Bij één organisatie binnen het leernetwerk was inclusief 

werkgeverschap al meer binnen de organisatie ingebed. De vertegenwoordiger van die 

organisatie zei:

“Als je financieel niet de hoofdprijs kan bieden, maar wel een topper wil hebben, dan kan het 

in dienst nemen van iemand die niet helemaal standaard is, jouw businesscase zijn. Dan kost 

het minder geld, meer aandacht maar minder geld.”

Deze deelnemer kon aantonen dat er ook financiële voordelen aan inclusief werkgeverschap 

kunnen zitten. Hij had gekozen voor een goedkopere arbeidskracht, in wie hij dan zelf meer 

tijd zou willen steken.

Maar om inclusiviteit daadwerkelijk te kunnen doorvoeren, moet dit principe binnen de hele 

organisatie worden ingebed en dat proces begint vaak van bovenaf. Er moeten dus de juiste 

mensen op de juiste plek zitten die ook nog eens een goed voorbeeld kunnen geven.

“Ik geloof heel erg in voorbeeldgedrag. Als een directeur of een HRM’er dat echt wil, dan 

gaat het wel gebeuren.”

Fase 3. Draagvlak op de werkvloer
Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te laten floreren op de werkvloer, is het 

noodzakelijk dat ook de directe collega’s op de werkvloer achter inclusief werkgeverschap 

staan. Elk bedrijf heeft een eigen strategie hoe dat te bereiken. De deelnemers in het 

leernetwerk noemden verschillende manieren om het op de werkvloer meer ingebed te 

krijgen. Gedacht kan worden aan het aanvankelijk detacheren van de betreffende werknemer, 

deze een stage van zes maanden te laten doorlopen of een voortraject van drie maanden. Op 

deze manier kunnen beide partijen ervaren hoe het gaat en wordt de drempel om zo iemand 

een kans te geven lager. In zo’n proefperiode wordt snel duidelijk of er een klik is tussen 

werkgever en de potentiële werknemer. Het gaat daarbij niet alleen om iemands capaciteiten 

voor de betreffende functie, om werkhouding, inzet en persoonlijke kwaliteiten – ook wordt 

zo zichtbaar hoe een organisatie te werk gaat en wat er van een potentiële werknemer 

wordt verlangd. Zowel de organisatie als de werknemer heeft dan al snel in de gaten of er 

een match is. Het is wel noodzakelijk dat een verantwoordelijke binnen de organisatie steeds 

bewust bezig is met de plek van de nieuwe werknemers in de organisatie en dit ook onder 

de aandacht brengt. De medewerker functioneert niet in een isolement en is ook afhankelijk 
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van de zittende medewerkers. Als in de praktijk wordt aangetoond dat het werkt, kan dit ook 

weer helpen om breder draagvlak te creëren.

Fase 4. Gericht functies ontwerpen
Gedegen functieontwerp is noodzakelijk om vervolgens voor de langere termijn een goede 

plek binnen de organisatie te vinden voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

Bedrijven denken nu vaak nog niet verder na over de echte invulling van de functie. Het 

is vaak een optelling van verschillende ‘taakjes’. Zo’n optelsom blijkt echter niet altijd te 

leiden tot een volwaardige functie. Een gevolg hiervan kan zijn dat een persoon die net is 

aangenomen soms binnen enkele weken niet genoeg werk kan verrichten of niet genoeg 

begeleiding krijgt in de wijze waarop hij of zij de betreffende taak goed kan uitvoeren. Zo 

vertelde een van de deelnemers dat hij binnen zijn organisatie soms medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een andere werkplek moet aanbieden. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als een medewerkers autistisch is en niet meer dan één taak tegelijk kan uitvoeren. 

Dit is niet makkelijk en daarom is het volgens deze deelnemer essentieel om goed te weten 

wat voor taken een medewerker kan verrichten en op welke manier deze taken binnen de 

organisatie ook het best uitgevoerd kunnen worden.

Als een organisatie deze vier fasen succesvol doorloopt, kan er een organisatiecultuur 

ontstaan waarin inclusiviteit vanzelfsprekend is.

DE ONTMOETING OP DE WERKPLEK

In de vorige paragraaf keken we naar inclusief werkgeverschap vanuit het perspectief van 

de betreffende organisatie. In deze paragraaf gaan we in op wat de implementatie van 

dit type werkgeverschap betekent voor de ontmoeting op de werkplek. Uit onderzoek 

blijkt dat in sommige gevallen leden van sociaal uitgesloten groepen discriminatie ervaren, 

ook in hun zoektocht naar een baan, terwijl de potentiële werkgever zich daar helemaal 

niet van bewust is. Zo ervaren sollicitanten van allochtone afkomst vaak nog steeds meer 

discriminatie dan autochtone sollicitanten tijdens de selectieprocedure (Abu Ghazaleh, 2012). 

Zij krijgen, vaak onbewust, door degene die de selectie verricht, het stereotiepe stempel 

opgedrukt dat drukt op de hele groepering waartoe ze behoren. Discriminatie is een gevoelig 

onderwerp, aangezien er vaak sprake is van onbewuste discriminatie. Het gaat dan om 

uitsluitingsprocessen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld het denken in standaarden, het 

geen tijd hebben voor een zorgvuldig selectieproces, van beslissingen nemen zoals die al jaren 

lang worden genomen etc. Al deze aspecten kunnen inclusief werkgeverschap belemmeren, 

met name als stereotyperingen – net als bij het voorbeeld van allochtone sollicitanten – naar 

boven komen bij gebrek aan informatie over het betreffende individu zelf. Dan wordt diegene 



38 | Meedoen in Nieuw-West 2

vaak beoordeeld op basis van de vermeende eigenschappen van de groep waartoe hij of zij 

behoort (Phelps, 1972; Arrow, 1973).

Ook in de bijeenkomsten van het leernetwerk ging het over deze mechanismen. De 

deelnemers constateerden dat er nog een sterke neiging bestaat om ‘een spiegel van zichzelf’ 

aan te nemen, waardoor de organisatie weinig divers blijft. Als voorbeeld werd genoemd 

dat over een autistisch persoon meteen beelden en stereotypen gevormd worden, die in het 

geval van de specifieke werknemer helemaal niet hoeven te kloppen. Hetzelfde geldt voor 

ervaringen met jongeren uit de bijstand. Het beeld bestaat dat zij lui zouden zijn en niets 

willen doen of gelijk rijk willen worden.

“Ik heb ook jongens gehad vanuit de gemeente Amsterdam die verplicht moesten werken, 

gewoon uit de bijstand, nah…daar werd je helemaal gek van.”

Het inbedden van inclusief werkgeverschap in de organisatie zou voor een hele verandering 

in de bedrijfscultuur kunnen zorgen en de onbedoelde stereotyperingen verminderen. 

Maar daarvoor is volgens sommige deelnemers ook actie van de werknemer vereist. 

Zo bepleitte een deelnemer dat stereotypering ook kan worden verminderd als de 

werknemersvaardigheden om meer gaan dan alleen formeel geleerde kennis, namelijk een 

bepaalde discipline en meer informele kennis om met collega’s en leidinggevenden te kunnen 

omgaan.

“Het is niet alleen het vak leren, het is niet alleen het vak zelf, maar ook de dingen eromheen, 

het is ook begrijpen waarom iets gebeurt. (…) Het is niet normaal als iemand zegt er om half 

negen te zijn en je om half twaalf na moet bellen en zelfs de school moet bellen omdat zijn 

telefoon uitstaat.”

Als de deelnemers in het leernetwerk reflecteren op de eigen ervaringen en hun rol als 

inclusief werkgever, blijkt dat ze vaak toch nog ook verlangen dat de medewerker aan 

zichzelf werkt (zoals even bellen dat je wat later komt). De sleutel ligt in de ontmoeting. 

Het blijkt dat partijen vaak nog beter kunnen leren op welke manier de communicatie 

optimaal kan verlopen om negatieve percepties te voorkomen. Factoren zoals de wederzijdse 

beeldvorming, de context en de persoonlijke communicatieve vaardigheden spelen een 

belangrijke rol bij miscommunicatie. Als de ontmoeting, een werkelijke kennismaking, heeft 

plaatsgevonden, maakt het denken in stereotypering vaak plaats voor het zien van de echte 

eigenschappen van het individu zelf.

“Dat je op een gegeven moment denkt: potverdomme, ik wil jou, maakt me niet uit waar, 

maar ik ga een plek voor jou zoeken binnen mijn organisatie.”



Inclusief werkgeverschap: reguliere bedrijven aan het woord | 39

Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen dus met diverse ‘handicaps’ te 

maken hebben, zoals onvoldoende opleiding of ervaring en stereotypering van de kant van 

potentiële werkgevers. Ze hebben het in feite vaak moeilijk op allerlei gebieden, bijvoorbeeld 

ook met taal en financiën. Daarom is het belangrijk om deze groep goed te begeleiden, 

trainingen te geven of stage- en werkervaringsplekken aan te bieden, en workshops en 

netwerkevenementen voor ze te organiseren. Het gaat erom dat werkgevers dit in voldoende 

mate beseffen.

“Als je je er bewust van bent, dan kan je er ook wat aan doen!”

OMGANG MET DE OVERHEID

Voor de meeste deelnemers is het onderwerp inclusief werkgeverschap sterk onder de 

aandacht gebracht door de overheid. De Participatiewet geeft niet alleen informatie 

of maakt werkgevers bewust van hun rol, maar wordt ook als een stok achter de deur 

gevoeld om inclusief werkgever te worden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en 

bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Zoals eerder aangegeven 

is de Participatiewet gekoppeld aan het doelgroepregister, de Banenafspraak en de 

quotumregeling. Bedrijven voelen de druk dat de overheid hen op termijn kan dwingen 

mensen vanuit het doelgroepregister in dienst te nemen.

Bij de deelnemers uit het leernetwerk was de wil om inclusief werkgever te zijn aanwezig. 

Veel van hen zagen de noodzaak en het nut ervan in. Ze ervoeren het niet meewerken 

aan de Banenafspraak ook als imagoschade die tot een slechte reputatie bij veel potentiële 

werknemers zou kunnen leiden. De deelnemers liepen echter wel op tegen aspecten in 

de regelgeving die het hen lastig maakt om inclusief werkgever te zijn. De groepen in het 

doelgroepregister zijn sterk gekoppeld aan definities die samenhangen met wetten en 

regels. Om mee te doen aan de Banenafspraak moet een bedrijf zich dus sterk verbinden 

aan de definities van de overheid. Samenwerking met overheidsinstanties op dit punt vonden 

deelnemers niet eenvoudig. De werkgevers ervaren onduidelijkheid bij het invullen van 

formulieren en in de samenwerking met instanties zoals het Werkgeversservicepunt Groot-

Amsterdam (WSP), de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente (WPI) of het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het lijkt, zo kwam naar voren, alsof er 

geen sprake is van onderlinge synergie tussen de instanties. Veel werkgevende organisaties 

zijn nog zoekende. Ze weten niet waar zij steun van de overheid kunnen verwachten en wat 

zij zelf moeten doen. En als deze organisaties de overheidsinstanties weten te vinden, zijn ze 
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niet altijd even goed te spreken over de dienstverlening. De deelnemers hadden verschillende 

ervaringen. Zo vertelde een van hen:

“Het is een soort oerwoud waar je in belandt.”

Deze deelnemer legde uit dat als je bij een overheidsinstantie aanklopt, er niet één 

aanspreekpunt is. Dit betekent dat je steeds met een ander persoon te maken hebt, wat de 

samenwerking vaak onpersoonlijk en lastiger maakt. Het gevolg kan zijn dat de organisatie 

niet meer bij een overheidsinstantie aanklopt. Een slechte ervaring met één van de 

overheidsinstanties is al genoeg, aldus een andere deelnemer.

“Je zit met de hele regelgeving, met al die instanties, als ik het alleen al hoor dan word ik al 

benauwd, daar wil ik niets mee te maken hebben. Dus dan besteed je het uit, dat kost wel 

geld.”

Na een slechte ervaring gaat een werkgever dan toch liever naar een meer commerciële 

organisatie of sociaal ondernemer waar hij efficiënt en professioneel wordt gefaciliteerd in het 

in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het ervaren probleem met de overheidsinstanties bleek echter ook persoonsgebonden te 

zijn. Andere deelnemers waren namelijk wel erg te spreken over hun ervaringen met deze 

instanties.

“UWV en gemeente Amsterdam nemen de sores van mij over.”

De deelnemers gaven aan dat het erg belangrijk is dat er goed wordt gecommuniceerd. 

Bemiddelende instanties kunnen hun dienstverlening beter aanbieden als er een goed zicht 

is op de competenties die iemand nodig heeft binnen zijn/haar organisatie. Met andere 

woorden, de HR-afdeling van een bedrijf moet zich bewust zijn van wat voor medewerker 

men zoekt: welke functie is vacant of wordt gecreëerd, welke taken moeten worden verricht 

en welke competenties horen daarbij? Daarover moet duidelijkheid bestaan voordat een 

overheidsinstantie zoals Startpunt of WSP wordt gevraagd of er een goede kandidaat is die 

past bij de vraag. In het leernetwerk werd gediscussieerd over het punt of het type werk 

dat kan worden aangeboden wel voldoende in het vizier is. Pas als dat het geval is, kunnen 

instanties goed helpen.

De organisaties in het leernetwerk zouden vervolgens graag samen met de instanties 

bepalen wat er nodig is om de potentiële werknemer in dienst te kunnen nemen en 

duurzaam in dienst te houden. De deelnemers vonden een heldere verdeling van de taken 
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en verantwoordelijkheden daarbij cruciaal. Als de vraag goed geformuleerd is en er een 

match is met een kandidaat, wie is dan vervolgens verantwoordelijk voor de eventuele 

subsidieaanvraag, de loonheffingskorting, de coaching en de begeleiding? Is dit een 

(overheids)instantie of de organisatie zelf? Dit bleek tot nu toe niet altijd duidelijk, waardoor 

wederzijds verkeerde verwachtingen waren ontstaan. De vraag naar verantwoordelijkheden 

hangt ook samen met de verankering van inclusief werkgeverschap in de organisatie (zoals 

omschreven in de eerder besproken vier fasen). Als inclusief ondernemerschap nog niet in 

de haarvaten is doorgedrongen, is een organisatie vaak erg gericht op het ‘ontzorgen’. Ze 

willen geen zorgen rond administratie en begeleiding, dit geldt vooral voor de HR-manager 

of interne begeleider binnen de organisatie. Als een organisatie het als vanzelfsprekend 

ervaart dat iedereen welkom is, die geschikt is voor het uitvoeren van werk dat al beschikbaar 

is of nog een specifieke vorm moet krijgen, ontstaat een ander perspectief. De begeleiding 

van werknemers is dan een vanzelfsprekend onderdeel van het werk van leidinggevende en 

HR-afdeling.

Er zullen altijd vragen blijven die niet binnen de organisatie kunnen worden opgelost. 

Daarvoor hebben organisaties behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt. Dat kan door 

de overheid worden vormgegeven of door een tusseninstantie, als de werkgever er maar 

vertrouwen in kan hebben en er terecht kan.

“Een sociale organisatie is voor mij beschikbaar op het moment dat ik een probleem heb, (….) 

dat ik een lijntje heb met de jobcoach, want als ik denk: hoe moet ik nou met dat gedrag 

omgaan, dan kan ik hem bellen met de vraag wat ik het beste kan doen.”

Idealiter zou er voor een werkgever daarom een centraal aanspreekpunt bij een (overheids-)

instantie zijn waar deze kan aankloppen om duurzaam inclusief werkgever te kunnen zijn of 

worden. Tegelijk zal een organisatie om inclusief werkgeverschap te kunnen vormgeven, eerst 

intern moeten reflecteren op de rol van stereotyperen in de organisatie, zodat gewerkt kan 

worden aan een andere organisatiecultuur, aan het beleid en de processen die daarbij passen. 

Inclusief werkgeverschap is nu nog niet een standaardonderdeel van het procesmanagement.

De leervragen die uit het leernetwerk voortkwamen, zijn dus gericht op de interne 

ontwikkeling van de organisatie in de richting van inclusief werkgeverschap én op de 

samenwerking met instanties die betrokken zijn bij dit proces.

Hoe dit werken aan inclusief werkgeverschap uiteindelijk vorm krijgt, blijkt misschien wel 

het best uit beschrijvingen van de praktijk. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende 

mogelijkheden van te werk gaan, laten we nu eerst in casestudy’s twee werkgevers aan het 

woord over hun activiteiten rond inclusief werkgeverschap.
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CASESTUDY: HILTON WORLDWIDE HOTEL

“Het is erg belangrijk dat we ons ervoor openstellen”

Met meer dan 4.900 vestigingen en meer dan 800.000 kamers in 104 landen, is Hilton een 

van de grootste en snelst groeiende hospitality bedrijven in de wereld. We spraken met 

Rowena Lodder, Director Human Resources van Hilton Nederland.

ALGEMEEN

Hilton is al enige tijd bezig met inclusief werkgeverschap. In 2019 bestaat de keten 100 jaar 

en het streven is om dan wereldwijd één miljoen jonge mensen met of zonder een afstand 

tot de arbeidsmarkt aan de slag te hebben geholpen, of daar in ieder geval een bijdrage 

aan geleverd te hebben. Een Hiltonvestiging is altijd een sterrenhotel, en daarmee niet 

voor iedereen bereikbaar. Maar gezien de omvang van de hotelketen en de wereldwijde 

dekking heeft Hilton per definitie met gasten te maken die heel divers zijn wat betreft 

leeftijd, achtergrond of anderszins. In het personeelsbeleid streeft de keten ernaar dat de 

medewerkers een weerspiegeling vormen van alle gasten, dus van de ‘buitenwereld’. Op deze 

manier wil de keten een inclusief werkgever zijn: ‘Wij moeten ons kunnen identificeren met 

de gasten die “iedereen” kunnen zijn.’

HET BEGIN

Het proces naar een inclusief personeelsbeleid is bij Hilton Nederland begonnen toen de 

wetgeving ging veranderen. Omdat het soms lastig bleek werknemers voor bepaalde functies 

te vinden, volgde Rowena Lodder de masterclass ‘Schiphol Inclusief’ bij het Luchtvaart 

College op Schiphol (op de luchthaven staat een vestiging van Hilton). Tijdens een van deze 

bijeenkomsten was er een Meet & Greet sessie met het doel de werkgever en werknemers 

met een beperking met elkaar te laten kennismaken. Via dit proces is bij de Schipholvestiging 

iemand aangenomen als magazijnmedewerker. Later is, via een andere procedure, in de 

keuken een dove medewerkster aangenomen.

Een belangrijk doel van de masterclasses van Schiphol was mensen aan het denken te zetten 

over inclusief werkgeverschap, waardoor ook organisaties die daarmee moeilijk uit de voeten 

kunnen – zoals bedrijven in de beveiligingsbranche – gaan nadenken over manieren waarop 

zij toch inclusief werkgever kunnen worden. Te vaak wordt in het personeelsbeleid gedacht 

in bepaalde ‘typen personen’ terwijl potentiële kandidaten heel divers kunnen zijn. Veel 

organisaties realiseren zich dat niet. Door de interactie tussen verschillende bedrijven binnen 

zo’n masterclass raken betrokkenen meer bekend met inclusief werkgeverschap. Organisaties 

ontdekken zo wat er allemaal mogelijk is en welke mensen in dienst genomen kunnen 

worden.
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Voor Hilton lag dat iets anders: doordat de keten internationaal opereert is er al kennis 

aanwezig over voorbeelden uit andere landen. De wetgeving verschilt per land, wat gepaard 

gaat met uiteenlopende eisen.

KRACHT VAN HET BEDRIJF

Binnen Hilton wordt veel waarde gehecht aan inclusief ondernemen. President & CEO Chris 

Nassetta heeft bijvoorbeeld tijdens het World Economic Forum 2014 in Davos aangegeven 

een ‘Open Doors policy’ te willen hanteren. Hilton wil zijn maatschappelijke bijdrage vooral 

leveren door jongeren in dienst te nemen die moeilijk een baan kunnen vinden. Dit wil men 

realiseren door middel van programma’s en partners die voor verbinding, voorbereiding en 

het werven van jongeren zorgen – met als doel in 2019 dus één miljoen jongeren geholpen 

te hebben. Voor Hilton geldt, aldus Rowena Lodder: ‘Het zit in het DNA verwerkt, het is niet 

gewoon een leuk project waarna vervolgens naar het volgende project wordt overgestapt.’ 

De top van de organisatie wil het inclusief werkgeverschap uitstralen wat, aldus Lodder, 

nodig is om het  te laten slagen. Hilton ondersteunt dan ook het idee dat het onderwerp 

in de haarvaten van de organisatie moet zitten. Social return (het ‘teruggeven’ aan de 

maatschappij) aantonen door middel van cijfers is namelijk lastig omdat het ook subjectief 

van aard kan zijn. Dit betekent dat de top binnen de organisatie het belang ervan zal moeten 

erkennen en tijd en energie in het proces wil steken. Lodder: ‘Het moet niet een HR-taak 

worden waarmee je moet gaan leuren maar iets wat een vanzelfsprekendheid is vanuit de 

hele organisatie. Het is dus belangrijk om draagvlak binnen de organisatie te creëren.’

Om dit draagvlak te bereiken is het van belang om naast de toplaag, ook de middenlaag en 

afdelingshoofden bereid te vinden zich voor het gestelde doel in te zetten. Die medewerkers 

zijn het immers die er dagelijks voor moeten zorgen dat een werkdag goed verloopt. En dat 

gaat niet vanzelf, zegt Lodder: ‘Je moet wel mensen hebben die er iets mee hebben en het 

mooi vinden om er iets mee te doen. Als je twee mensen achter je hebt staan, werkt dat al 

mee.’ Uiteraard kan het organisatorisch gezien ingewikkeld zijn en de begeleiding is soms 

intensief, een bepaalde mate van intrinsiek enthousiasme is dan nodig. Maar een eventuele 

extra inspanning is eigenlijk vanzelfsprekend en hoeft binnen de interne communicatie in 

principe ook niet specifiek benoemd te worden.

CONCRETE DOELSTELLINGEN

Hilton Amsterdam Airport Schiphol is, met de opening in december 2015, begonnen met 

inclusief werkgeverschap vorm te geven. Momenteel zijn er, naar tevredenheid, twee 

[hierboven al genoemde] mensen in dienst die voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt 

hadden. ‘Intern gaat het erg goed, ze zijn erg gemotiveerd. Een mooie aanvulling op de 

teams waarin zij werkzaam zijn’, aldus Lodder. Hilton kijkt nu welke mogelijkheden er nog 

meer zijn. Daarvoor moet wel goed onderzocht worden waar nieuwe medewerkers geplaatst 

zouden kunnen worden, wat een gepaste functie kan zijn en welke kandidaat er vervolgens 
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bij past. Mogelijk moet de positie dan nog ‘bijgeschaafd’ worden om daadwerkelijk tot 

een geschikte functie te komen. ‘Je kijkt bij welke afdeling een efficiëntieslag gemaakt kan 

worden en of je een taak of onderdeel van een functie eruit kan halen waardoor een ander 

weer zijn handen vrij heeft voor iets anders. Dan kan het een nieuwe taak of functie worden 

voor mensen met een bepaalde beperking.’ Het kost tijd en gaat in overleg met afdelingen of 

andere locaties om zo tot een geschikte functie te komen. Het vergt creatief denken. Het doel 

is dat er in het nieuwe jaar ook één à twee personen worden aangenomen.

KNELPUNTEN

In het begin, toen het thema net in de media kwam, wilden veel bedrijven inclusief 

werkgeverschap binnen hun organisatie vormgeven. Maar Lodder geeft ook knelpunten aan. 

In principe weet een bedrijf wel waar het moet aankloppen als het iemand met afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst wil nemen. Het UWV is makkelijk te vinden. Op gemeentelijk niveau is 

het lastiger. Hilton Amsterdam Airport Schiphol heeft met een hele reeks gemeentekantoren 

te maken, soms zijn er vijf gemeentelijke reïntegratiebureaus bij een zaak betrokken. 

Daarnaast is er geen uniformiteit bij de verschillende gemeenten. Zo is het aanvragen van 

bijvoorbeeld loonsubsidie op zich al ingewikkeld en maken verschillen tussen de gemeenten 

dit er niet makkelijker op. Hilton heeft ook een vestiging in Den Haag waar weer op een heel 

andere manier loonsubsidie moet worden aangevraagd dan voor de vestiging op Schiphol. 

Dit gebrek aan uniformiteit is voor een werkgever niet overzichtelijk. Daarbij speelt dat veel 

bedrijven niet een specifiek persoon hebben aangewezen die verantwoordelijk is voor de 

praktische zaken rondom inclusief werkgeverschap. Veel bedrijven haken dan ook af door alle 

papieren rompslomp. Lodder zou graag zien dat er vanuit de landelijke politiek een uniforme 

regeling wordt ingevoerd, omdat de bestaande procedures geen goede oplossing bieden.

ADVIES

Lodder geeft ook adviezen voor bedrijven die inclusief werkgeverschap nastreven. Het is, 

stelt zij, belangrijk om goed te kijken waar je als organisatie advies kunt inwinnen. Ook het 

bijwonen van masterclasses of andere bijeenkomsten is zeer nuttig. Dit neemt vooroordelen 

weg doordat mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten: ‘Dat neemt een hele drempel weg. 

Dus om wie gaat het echt? Iemand kan autistisch, doof of blind zijn maar ze zijn ook allemaal 

talentvol. Het lijkt eerst eng, maar dat is het niet.’

Daarbij, stelt Lodder, geldt dat inclusief werkgeverschap ook een visitekaartje voor je bedrijf 

is en dus in zekere zin ook een vorm van marketing – sommige gasten vinden het belangrijk 

en gaan anders naar een hotel dat meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. 

Ook als je naar de toekomst kijkt, is het voor de jongere generatie vaak een belangrijk thema: 

waar staat een organisatie voor, wat is de cultuur? Aanpassing van je beleid is nodig als je de 

continuïteit van het bedrijf wilt waarborgen, de nieuwe generatie heeft immers de toekomst.
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Trots zegt Lodder afsluitend: ‘Als het lukt, en je ziet hoeveel commitment er is, word je daar 

blij van. En het blijft zeker op de kaart staan.’

CASESTUDY: AUTOBEDRIJF SLOTEN

“Je hebt positiviteit en liefde nodig”

Autobedrijf Sloten, gevestigd in Amsterdam Nieuw-West, biedt verschillende diensten aan 

zoals APK, diagnose, onderhoud en reparatie. Eigenaar Jerrel Nathoe runt het bedrijf maar 

zijn vader is nog steeds op de achtergrond aanwezig. Nathoe is tevens leermeester en leidt 

jongeren van het ROC op tot automonteur. Het aantal stagiairs varieert, ten tijde van het 

interview was er één stagiair werkzaam.

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN

Jerrel Nathoe is sinds 2013 eigenaar van het bedrijf. Hij vindt het belangrijk dat het personeel 

een afspiegeling van de maatschappij is en wil daarbij ook graag het goede voorbeeld geven 

met zijn stagiairs. Hij houdt van ondernemen en dit is een belangrijke reden waarom hij ook 

inclusief werkgever is: ‘Als je goede werknemers wil, zal je ze ook zelf moeten kweken.’ 

Nathoe geeft aan dat veel stagiairs na hun stage weliswaar niet bij hem in dienst treden 

maar dat hij ze dan wel tot goede monteurs heeft kunnen opleiden. Hij heeft ook van hun 

aanwezigheid genoten, al is het niet altijd even makkelijk. Soms is een stagiair niet bekwaam 

en heeft hij niet veel aan diens verblijf bij hem gehad. Hij is trots als iemand die hij heeft 

opgeleid daarna een goede baan weet te bemachtigen: ‘Ik doe het uit liefde voor het vak, 

ik houd van techniek, ik houd van onderwijzen en ik houd van mensen. Daarom zit ik hier.’

ONDERNEMEN

Participatie is volgens Nathoe ook een onderdeel van ondernemen. Het is volgens hem een 

kwestie van geven en nemen, de karma in balans houden: ‘Je hebt hoop en positiviteit nodig 

en ik steek er veel liefde in, maar ik heb ook een goede planning en commitment nodig om 

de zaak te kunnen runnen.’

Het is dus niet alleen vanuit idealistisch standpunt dat Nathoe inclusief werkgever is, er moet 

ook geld verdiend worden. De arbeidskosten van goede monteurs zijn tegenwoordig hoog, 

dat inkomen kan Nathoe naar eigen zeggen niet bieden. Door stagiairs op te leiden blijft het 

niet alleen betaalbaar maar is een stagiair vaak ook dankbaar om zo een kans op arbeids-

participatie te krijgen. Het mes snijdt voor Nathoe dus aan twee kanten. Het werken met 

stagiairs geeft hem voldoening maar zorgt ook voor een goedkope arbeidskracht.
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POSITIEVE EN NEGATIEVE ERVARINGEN

Inclusief werkgeverschap is niet altijd makkelijk. Nathoe heeft zowel succesverhalen als 

negatieve ervaringen. Een succesverhaal is dat van een oud-stagiair die nu een goede baan 

heeft bij een Suzuki-dealer. ‘Die jongen komt nog steeds af en toe langs en zegt veel geleerd 

te hebben in zijn tijd hier.’ Ook is er een stagiair die twee jaar stage heeft gelopen en nu 

afstudeert. Nathoe adviseert hem om verder te gaan studeren zodat hij later meer kan 

verdienen. ‘Af en toe voel ik me vader, coach en werkgever in één. Maar als er iets is, dan 

staan de jongens ook voor mij klaar.’

Tegenover deze positieve voorbeelden staan ook negatieve ervaringen, zoals met een stagiair 

die slecht werk afleverde en uiteindelijk zelfs niet meer naar school bleek te gaan ‘en hij 

had ook nog eens een grote mond.’ Volgens Nathoe is het juist belangrijk dat de jongeren 

respect hebben voor een leermeester, omgangsvormen leren. Hij heeft zelf ook respect voor 

de jongeren en luistert altijd goed naar wat zij te zeggen hebben, en is alleen streng wanneer 

het nodig is – maar is daarbij ook rechtvaardig. Hij staat voor veel open maar als iemand het 

te bont maakt, moet diegene uiteindelijk weg.

MOTIVATIE

Volgens Nathoe is het belangrijk dat ‘de jongens’ gemotiveerd zijn. Dat is de voornaamste 

reden dat hij ze hier stage laat lopen. Ze zijn vaak gemotiveerd en willen iets bereiken. 

Hij wil als leermeester geen jongeren meer vanuit het WSP [Werkgeversservicepunt Groot-

Amsterdam] in zijn bedrijf laten werken. Het zijn, vindt hij, jongeren die komen werken omdat 

het moet en die vaak slecht werk afleveren. ‘Zij zijn niet gemotiveerd en vaak egotrippers. 

Die wil ik niet hebben.’ Nathoe heeft nauw contact met ROC Sloterdijk en samen kijken zij 

wie wel of niet geschikt is om stage bij het autobedrijf te komen lopen.

HULP

Soms vindt Nathoe het jammer dat de goede monteurs bij een andere garage gaan werken. 

‘Geld is een drijfveer en daarom gaan ze weg. Ze hebben niet door dat je in een klein bedrijf 

juist verder kan groeien.’ Bij de vraag of hij kan aankloppen bij de overheid voor subsidie of 

overige instrumenten geeft hij aan dat hulp van de overheid mooi meegenomen zou zijn, 

maar dat hij het grootste deel zelf doet en uit eigen zak betaalt.

Nathoe zegt niet goed te weten wat de ingangen bij de overheid zijn en wat er allemaal door 

de overheid geregeld kan worden. ‘Ik weet niet wat de ingangen zijn en sommige dingen 

veranderen snel, ik vind de formulieren ingewikkeld.’ Soms is hij zelfs een beetje angstig: 

‘Dan krijg je misschien wat geld maar moet je het opeens toch terug betalen. Het is voor mij 

nog steeds niet allemaal duidelijk.’ Daarom doet hij het liever zelf, hij heeft geen tijd om het 

allemaal uit te zoeken. Hij regelt de boekhouding samen met zijn vader en zorgt ervoor dat 
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de stagiairs die zijn hulp nodig hebben, het ook krijgen. Hij merkt namelijk dat zij soms al het 

vertrouwen in dat het goed komt, zijn verloren. Hij focust zich liever daarop.

TOEKOMST

Op de korte termijn wil Nathoe een van de stagiairs in dienst nemen en krijgt hij een nieuwe 

student. Hij heeft vernomen dat die misschien ADHD heeft en wat lastiger te begeleiden is, 

maar daar kan hij mee omgaan.

En wat de toekomst verder betreft: ‘Als ik 50 ben wil ik het wat rustiger aan doen en goede 

jongens op de markt gezet hebben, een stukje erkenning krijgen dat we er zijn en het 

kunnen, ook richting de scholen en overheid.’ Ook zou hij willen dat er op korte termijn 

iemand onder hem komt om deeltaken over te nemen. Onlangs moest hij wegens privé-

omstandigheden dicht, dat wil hij in de toekomst voorkomen. In algemene zin, zo geeft 

Nathoe aan, wil hij dat alle stagiairs die hij heeft opgeleid goed terecht komen en de hele 

buurt er beter door wordt.

CONCLUSIE

We begonnen dit hoofdstuk met de vraag: welke bijdrage leveren reguliere bedrijven met 

behulp van inclusief werkgeverschap aan de participatiesamenleving?

In een leernetwerk met werkgevers hebben we naar antwoorden gezocht. De deelnemers aan 

het leernetwerk zijn allemaal op hun eigen manier bezig om inclusief werkgever te worden 

of te blijven. Dat inclusief werkgeverschap steeds belangrijker voor organisaties wordt, komt 

niet alleen door wetgeving maar zeker ook doordat deze organisaties in toenemende mate 

maatschappelijke betrokkenheid tentoonspreiden. De werkgevers begrijpen dat het hun taak 

is een bijdrage te leveren aan het vormgeven van de participatiesamenleving. Soms is het 

invullen van die taak nog wel een sociale en economische worsteling. De doelen om winst te 

maken en om sociaal te zijn, gaan niet altijd even makkelijk samen.

Werkgevers in het netwerk dat wij hebben opgezet, willen zelf de verantwoordelijkheid 

nemen om inclusief werkgeverschap vorm te geven. Ze willen niet afhankelijk zijn van 

wetgeving of die wetgeving als reden zien om inclusief werkgever te ‘moeten’ worden. 

Omdat ze niet van opgelegde maatregelen uitgaan, vullen de betreffende bedrijven de term 

inclusief werkgeverschap verschillend in, op een manier die bij hen past. Overkoepelend 

kunnen we wel concluderen dat de deelnemers van het leernetwerk de brede groep sociaal 

uitgesloten mensen in de maatschappij weer aan het werk wil helpen. Opvallend is dat ze 

daarbij nog sterk denken vanuit doelgroepen en stereotypen. Bedrijven en andere organisaties 
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zouden hier waakzaam voor moeten zijn, zeker als zij een bredere doelgroep willen laten 

participeren dan die de overheid (vanuit de Participatiewet) aangeeft.

Binnen de organisatie zelf is het soms nog zoeken op welke manier inclusief werkgeverschap 

kan worden ingebed. Inclusief werkgeverschap is niet iets wat ‘er even bij kan worden 

gedaan’. Uit het leernetwerk kwamen vier fasen naar boven die leiden tot het inbedden 

van inclusief werkgeverschap in de organisatiecultuur. Via een pionier wordt gewerkt aan 

draagvlak – eerst in de top van de organisatie en vervolgens op de werkvloer – waarna ten 

slotte gericht functies worden ontworpen.

Draagvlak in de toplaag van een organisatie is essentieel om inclusief werkgeverschap 

langdurig binnen die organisatie in te bedden. Daar moeten de voorwaarden worden 

geschapen waardoor de functie die beschikbaar wordt gesteld voor iemand met een afstand 

tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk voor een langere termijn geborgd wordt. Dit alles 

kan pas als de leidinggevenden ervan overtuigd zijn dat ze als werkgevers ook een bijdrage 

moeten leveren aan de participatiesamenleving.

Hoewel het voor enkele bedrijven uit het leernetwerk niet van groot belang is – waaronder 

het in een casestudy opgevoerde garagebedrijf – heeft de overheid nog steeds een 

wet gevende en sturende rol. Om hier vorm aan te geven, heeft ze ook een ondersteunende 

functie, in de vorm van werving, subsidie of door het bieden van kaders. Dit betekent dat er 

nog steeds een belangrijke rol voor overheidsinstanties is weggelegd.

Uit de ervaringen binnen het leernetwerk blijkt echter dat niet alle organisaties vinden dat de 

overheid de rol die zij momenteel nog heeft, altijd even bekwaam uitvoert. Als gevolg hiervan 

weten zij soms niet hoe zij hun weg naar en binnen de overheidsinstanties kunnen vinden. 

Hierdoor kunnen bepaalde bedrijven geen subsidie aanvragen om inclusief werkgeverschap 

beter in de organisatie te kunnen inbedden. Bovendien zien zij werving vaak vooral als taak 

van de overheid. Dit zorgt er echter voor dat dan vaak alleen van een specifieke doelgroep 

wordt uitgegaan en men, zoals gezegd, in stereotypen blijft denken. Uit het leernetwerk 

blijkt juist dat de organisaties alle mensen aan het werk willen helpen die niet zelfstandig 

een reguliere baan kunnen vinden. Dit heeft als gevolg dat werven door middel van een 

overheidsinstantie vaak als ‘moeilijk’ wordt gezien – het gaat dan immers om een kleinere 

doelgroep dan de groep die door de deelnemers aan het leernetwerk in dit hoofdstuk is 

gedefinieerd.
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Doordat de overheid in de ogen van sommige organisaties haar rol niet naar tevredenheid 

vervult, roepen deze soms de hulp van commerciële (uitzend)organisaties of sociale onder-

nemingen in. Het is een manier om het proces te vergemakkelijken – voornamelijk op 

administratief gebied en financiële ondersteuning – als het gaat om inclusief werkgeverschap.

Om inclusief werkgeverschap binnen de organisatie vorm te geven zou dus de samenwerking 

met externe partijen kunnen worden opgezocht. Zij kunnen ondersteuning bieden op 

het gebied van: a) het maken van een geschikt functieprofiel en het verbeteren van de 

werving en selectie; b) de begeleiding van de nieuwe werknemer aangaande de dagelijkse 

werkzaamheden, of c) het aangeven van de mogelijkheden die de overheid aanbiedt in de 

ondersteuning van inclusief werkgeverschap. Op die manier kunnen bedrijven op een zo 

efficiënt mogelijke manier een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving.
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SOCIALE 
 ONDERNEMINGEN: 
VERNIEUWERS 
EN VERBINDERS 
IN DE PARTICIPATIE-
SAMENLEVING

4

INLEIDING

Welke bijdrage kunnen sociale ondernemingen leveren aan het oplossen van problemen 

rond (arbeids)participatie in de participatiesamenleving? In het vorige hoofdstuk hebben 

we gezien dat reguliere (op financiële waarde gerichte) bedrijven die streven naar inclusief 

werkgeverschap, overtuigd zijn van de waarde van een diverse groep werknemers voor hun 

bedrijf. Zij willen groepen die niet regulier aan een baan kunnen komen, helpen door ze 

een functie in hun bedrijf aan te bieden. Dat geldt ondanks de praktische problemen die ze 

tegenkomen als ze aan dit streven vorm willen geven en zelfs als het niet direct financieel 

voordeel oplevert.

In dit hoofdstuk richten we ons op sociale ondernemingen. Dit zijn ‘zelfstandige onder-

nemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk 

doel nastreven, dat wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen’ (SER 2015, 
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p. 26). De bijdrage die sociale ondernemingen leveren aan het oplossen van maatschappelijke 

problemen, wordt vaak impact genoemd. Sociale ondernemingen kunnen verschillende 

impactgebieden hebben. Hier richten we ons specifiek op sociale ondernemingen die actief 

zijn op het impactgebied arbeidsparticipatie. Het doel van deze bedrijven – ook wel sociale 

firma’s genoemd – is om mensen aan het werk te helpen. De sociale ondernemingen 

die we voor dit hoofdstuk hebben gesproken, richten zich allemaal direct of indirect op 

arbeidsparticipatie van ‘kwetsbare groepen’ (zie ook figuur 4.1 op pagina 57). Zij laten zien 

wat er gebeurt als inclusief werkgeverschap in de haarvaten van het bedrijf aanwezig is als 

onderdeel van de bedrijfscultuur.

De bedrijfsvoering van deze sociale ondernemingen kent vele componenten. We concentreren 

ons op drie rollen waarmee sociale ondernemingen inclusief ondernemerschap vormgeven: 

die van werkgever, vernieuwer en verbinder. Centraal staat de vraag welke bijdrage sociale 

ondernemingen die zich richten op het impactgebied arbeidsparticipatie, middels die drie 

rollen kunnen leveren bij het oplossen van participatievraagstukken.

We bekijken deze vraag vanuit het standpunt van sociaal ondernemers. Om meer inzicht 

te krijgen in hun manieren van werken laten we nu eerst in casestudy’s twee sociaal 

ondernemers uitgebreider aan het woord over hun bedrijfsvoering.

Daarna bespreken we de bevindingen uit het leernetwerk Sociaal Ondernemerschap 

en Omgaan met de Overheid. In dit leernetwerk waren acht sociale ondernemingen uit 

Amsterdam Nieuw-West actief, samen met onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, 

om van en met elkaar te leren.2

CASESTUDY: ZONE3
“Formaliseren is echt een boosdoener”

De sociale onderneming Zone3 richt zich op beheer en onderhoud van openbare ruimte 

en vastgoed en doet dat met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zone3 

is in 1997 opgericht door Stadsdeel Oost, het Woningbedrijf Amsterdam (opgegaan 

in woningcorporatie Ymere) en woningbouwvereniging Het Oosten (opgegaan in 

woningcorporatie Stadgenoot). Het idee achter Zone3 is een optelsom, vertelt directeur 

2 Over dit onderzoek is eerder gerapporteerd in het verslag ‘In geouwehoer kun je niet werken’ 

(Hogenstijn, Zinsmeister, Sander & Meerman, 2016) en de brochure ‘Samen sociaal en 

ondernemend’ (Hogenstijn 2017). Dit hoofdstuk is gebaseerd op een secundaire analyse van data uit 

dit onderzoek, specifiek gericht op arbeidsparticipatie.
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Mark van der Horst: ‘We hebben openbare ruimte en vastgoed, en we hebben bewoners die 

zonder baan zitten. We brengen die twee bij elkaar, en één en één is Zone3.’

ACTIVITEITEN

Zone3 is actief in verschillende Amsterdamse stadsdelen, maar het hoofdkwartier is gevestigd 

aan de rand van Nieuw-West, vlakbij de ring A10. De activiteiten van Zone3 zijn vrij breed, 

vertelt Van der Horst.

“Ons doel is altijd: het vergroten van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door structureel 

onderhoud van openbare voorzieningen of grootschalige schilderwerkzaamheden. Of 

door via buurtvoorlichters, wijkbeheerders en huismeesters in gesprek te gaan met 

bewoners, zodat problemen snel gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. We doen 

onderhoudswerkzaamheden en schoonmaak. Ook plaatsen we veilig hang- en sluitwerk 

onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen. We bieden daarnaast leerwerktrajecten aan. 

Daarmee doen mensen niet alleen werkervaring op, ze ontwikkelen ook belangrijke 

vaardigheden en komen terug in een ritme. Dit bevordert hun zelfvertrouwen en geeft ze 

meer perspectief op een baan voor de toekomst.”

PIEKEN EN DALEN

Zone3 is een stichting en er zijn dus geen aandeelhouders aan wie geld moet worden 

uitgekeerd. ‘Vaak krijgen we het verwijt dat we te commercieel bezig zijn. Maar de winst die 

gemaakt wordt bij Zone3, wordt altijd weer geherinvesteerd binnen de onderneming.’ Zone3 

beleeft sinds de oprichting pieken en dalen, mede doordat het flink moet concurreren voor 

opdrachten, ook van de overheid. Aan de ene kant met reguliere commerciële bedrijven, aan 

de andere kant ook met leer-werkbedrijf Pantar, dat bij de gemeente als preferred supplier 

geldt. Voor de mensen bij Zone3 geldt dat hun afstand tot de arbeidsmarkt gemiddeld 

minder groot is dan bij de doelgroep van Pantar. Maar er is geen harde definitie, vertelt 

Van der Horst.

“We halen ze ook gewoon van de straat. Er werken ook mensen bij Zone3 die volgens 

ons wel buiten de arbeidsmarkt vallen, maar officieel niet tot die groep gerekend worden 

aangezien ze om diverse redenen buiten de regels vallen. We kijken niet naar systemen maar 

naar mensen. We werken met ongeveer 200 mensen, van wie ongeveer 70% in dienst is en 

30% leerwerkstages betreft. De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via ons 

werken, doen dat soms ook met behoud van uitkering. Door middel van coaching, training en 

begeleiding maken wij doorstroming naar regulier werk mogelijk.”



54 | Meedoen in Nieuw-West 2

WERVING EN SELECTIE

Een deel van de mensen die werken bij Zone3 komt binnen via de gemeente of het 

UWV, vertelt Van der Horst. ‘Met beide hebben we vaste afspraken in de vorm van 

mantelcontracten. Ze verwijzen mensen naar ons.’ Maar werknemers worden ook op andere 

manieren geworven. Van der Horst: ‘Er moet bij Zone3 snel werk worden gekoppeld aan 

mensen en dat kunnen ze bij de overheidsorganisaties lang niet altijd. We hebben dus 

ook een eigen bestand met werknemers, bijvoorbeeld met nul-urencontracten.’ Nieuwe 

werknemers worden op allerlei manieren gevonden, vaak via contacten van de huidige 

werknemers. ‘We trekken eerst iemand van de straat en dat gaat via familie, vrienden en 

kennissen. En daarna kijk je: in welke kaartenbak zit-ie eigenlijk, van gemeente of UWV?’ 

Vervolgens wordt er geprobeerd die persoon aan Zone3 te binden met het uiteindelijke doel: 

een vast contract.

“Ik moet er wel bij zeggen dat wij hier niet al te veel op diploma’s letten. We letten heel erg 

op de kwaliteiten. Zo hebben wij ooit een voorman op de planning gezet die daar eigenlijk 

geen diploma voor heeft. Het bleek dat hij een rekenwonder is en de planning sindsdien 

perfect loopt. Als hij bijvoorbeeld bij een uitzendbureau had gesolliciteerd, was hij afgewezen 

omdat hij geen diploma heeft en dus niet geschikt zou zijn.”

KRACHT VAN HET BEDRIJF

Van der Horst wil met Zone3 niet te groot worden.

“Ik ben van mening dat een sociale onderneming zoals wij een middelklein bedrijf moet 

blijven en dat daarin ook de kracht ligt. We zitten heel dicht op de werkelijkheid zonder 

allerlei lagen ertussen. Ik heb ooit een boek gelezen over een plaats in België waar een 

familiebrouwerij zat waar alle mensen uit het dorpje werkten. Dat liep heel goed. Maar dat 

veranderde allemaal toen de brouwerij werd opgekocht door een multinational. Het bedrijf 

draaide binnen een jaar verlies en werd failliet verklaard. Dat kwam doordat ze heel veel 

rationele procesbeschrijvingen gingen opstellen. Daar werd onnodig veel moeite in gestoken.”

“Formaliseren is volgens mij echt een boosdoener. We zitten in deze maatschappij enorm 

gevangen in allerlei systemen. Dan worden allerlei eisen gesteld die het onmogelijk maken 

voor kleinere bedrijven om de markt te betreden. Inkopers creëren bijvoorbeeld een probleem 

door alles te clusteren. Daar klaagt Zone3 dan natuurlijk over. Vervolgens wordt gezegd dat 

wij kunnen samenwerken met andere bedrijven, zodat je dan weer groter bent. Dus dan 

creëer je eerst een probleem en wordt er vervolgens aan Zone3 gezegd dat ze het moeten 

oplossen door partners te vinden, terwijl Zone3 helemaal niet groot wil worden. De kracht 

van onze organisatie is dat we middelgroot en flexibel zijn.”
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VISIE

Iedereen wil wel een steentje bijdragen aan de maatschappij, denkt Van der Horst.

“Maar soms lukt dat niet vanzelf. Iemand heeft een beperking of heeft vervelende ervaringen 

op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat mensen jarenlang aan de zijlijn blijven staan. 

Onaanvaardbaar, vinden wij. Onze visie is daarom dus ook om mensen die een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben, een baan te bieden waardoor ze in de toekomst ook verder kunnen 

groeien en weer werkzaam zullen zijn op de markt.”

CASESTUDY: LUCAS COMMUNITY
“Wij willen een florerende wijkeconomie”

Wat kunnen we zelf doen om positieve ontwikkelingen in onze wijk op gang te brengen? 

Vanuit die vraag werkt een groep bewoners van de Wildemanbuurt in Amsterdam-Osdorp 

samen in de Lucas Community. Vanuit een oud schoolgebouw ontwikkelt de Lucas 

Community zich tot een coöperatie met een groot aantal activiteiten, die allemaal als doel 

hebben om de wijk en haar bewoners te versterken. ‘De Community is er voor de wijk en is 

van de wijk’, vertelt Redouan Boussaid, een van de deelnemers van het eerste uur.

FLORERENDE WIJKECONOMIE

De Lucas Community is eind 2013 ontstaan uit de behoefte van wijkbewoners naar meer 

regie en zelfsturing. Sindsdien ontwikkelt de community zich volgens eigen zeggen in ‘een 

intuïtief, organisch proces, gebaseerd op de eigen kracht van bewoners’. Boussaid:

“De missie van de Lucas Community is dat wij een florerende wijkeconomie willen. Voor 

mij betekent de participatiesamenleving dat bewoners van een bepaald geografisch gebied 

geleerd wordt te werken en te ondernemen en vooral dingen voor elkaar doen, ook los van 

geld. Jij repareert mijn kraan, ik doe jouw fietsband. Jij knipt mijn haar, ik knip jouw gras. 

Dat soort wederdiensten organiseren we hier intern. We willen dat de middelen die de wijk 

inkomen ook zo veel mogelijk hier besteed worden.”

BEWONDERNEMERS

Boussaid is bedrijfsadviseur en heeft gewerkt bij een bank en bij het stadsdeel Nieuw-West. 

Door zijn ervaring heeft hij een duidelijke visie op de wijkeconomie ontwikkeld die hij met de 

Lucas Community, waar hij als een van de trekkers geldt, in praktijk wil brengen. De Lucas 

Community wil een ontwikkelcentrum zijn voor nieuwe manieren om maatschappelijke 

doelstellingen te realiseren. Dat gebeurt met ondernemende buurtbewoners. ‘Wij noemen 

het bewondernemers. Dat is onze eigen term, die hebben we ook vastgelegd.’ Startende 
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‘bewondernemingen’ zijn officieel vaak verenigingen. Deze verenigingen zijn vervolgens lid 

van Coöperatie Lucas Community UA, een overkoepelende coöperatie die voor haar leden 

op verzoek een aantal taken uitvoert. Bijvoorbeeld de schoonmaak en verzekering van de 

panden en het verzorgen van snel internet. De Stichting Lucas Ontwikkelt & Beheert fungeert 

als werkmaatschappij en projectbureau van en voor de coöperatie.

INITIATIEF

Het initiatief voor de Lucas Community is zo’n vijf jaar geleden ontstaan toen middelen voor 

bewonersinitiatieven in de wijk beschikbaar werden gesteld, vertelt Boussaid.

“We bedachten: we gaan er een verdienmodel aan koppelen, waardoor de initiatieven een 

duurzaam karakter krijgen. Zo hebben wij een aantal initiatieven onder de loep genomen 

en daar zat een verdienmodel aan vast, en toen zijn we gaan kijken hoe we samen die 

bewonersinitiatieven konden gaan verduurzamen. We zaten op dat moment aan de overkant 

in een pand, maar daar moesten we uit. Dit pand, waar vroeger de Lucasschool in zat, stond 

al heel lang leeg. Toen hebben wij een ruimte op de benedenverdieping gehuurd. Daardoor 

kregen we de sleutel van de voordeur. Vervolgens hebben we het hele gebouw in gebruik 

genomen. We hebben het opgeknapt, een likje verf, toiletgroepen aangelegd. En er zijn 

allerlei initiatieven ontstaan die hun eigen geld verdienen.”

Inmiddels zijn er zo’n vijftien bewondernemers actief, onder meer in catering, een 

kluscoöperatie, een zorgbedrijf en een bedrijf dat in een deel van de buurt het 

groenonderhoud verzorgt.

UITKERING

‘We werken veelal met mensen met een uitkering’, vertelt Boussaid. Dat betekent dat er met 

allerlei wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden.

“We hebben gemerkt dat er een gigantische ruimte ligt tussen een uitkering ontvangen 

en zelf aan de slag gaan en gaan ondernemen. Het aanbod dat de gemeente heeft voor 

het activeren van mensen zonder werk voldoet niet. Door de jaren heen hebben we 

daar bepaalde oplossingen voor gevonden. Wij creëren ruimte voor mensen om te leren 

ondernemen. Allemaal vanuit de visie dat het geld dat de wijk in komt, bijvoorbeeld voor 

groenonderhoud of zorg, ook binnen de wijk besteed moet worden.”

TROTS

Boussaid is trots op wat de Lucas Community de afgelopen jaren bereikt heeft.

“We hebben ons hoofd gestoten, we zijn gevallen en opgestaan. Over ons pand hebben 

we bijvoorbeeld veel gedoe gehad met de afdeling vastgoed van de gemeente, die ons een 
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enorme huur wilde vragen. Maar inmiddels zijn we een begrip geworden in Amsterdam. 

We krijgen delegaties van over de hele wereld hier binnen, die willen weten hoe we zo 

zelfsturend kunnen zijn.”

De leden van de coöperatie Lucas Community nemen samen democratisch beslissingen.

“We doen één keer per maand een ledenvergadering. Als er dan beslissingen moeten 

worden genomen, geven we bij twee derde meerderheid een klap erop. Geen directeur, 

geen manager, geen overhead, helemaal niks. Gewoon bewoners onder elkaar die het 

organiseren.”

HET LEERNETWERK – INLEIDING

De verhalen van Zone3 en de Lucas Community geven een goed beeld van de werkwijze 

van sociale ondernemingen en laten zien dat zij op verschillende manieren ruimte zoeken 

om impact te maken op het gebied van arbeidsparticipatie. In de rest van dit hoofdstuk 

bespreken we de resultaten van het leernetwerk met acht sociale ondernemingen, waarvan 

Zone3 en de Lucas Community ook deel uitmaakten.

De ondernemingen hebben allemaal het bevorderen van arbeidsparticipatie van kwetsbare 

mensen als primair of secundair doel. Net als in het netwerk met reguliere ondernemers 

in hoofdstuk 3 definiëren zij hun doelgroep elk op een andere manier. Maar voor sociale 

ondernemingen komt daarbij dat ze de doelgroep rechtstreeks koppelen aan de doelstelling 

van het bedrijf. In figuur 4.1 staan de doelstellingen en doelgroepen kort getypeerd.3

FIGUUR 4.1 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN VAN DE SOCIALE ONDERNEMINGEN IN 

HET LEERNETWERK

Werk creëren voor dove mensen – Werkgelegenheid creëren voor mensen 
met afstand tot arbeidsmarkt – Doorstromen van mensen met afstand 
tot arbeidsmarkt naar reguliere banen bevorderen – Werkgelegenheid 

kansarme jongeren zonder formeel diploma bevorderen – Doorstromen 
jongeren met afstand tot arbeidsmarkt naar reguliere baan – Zinvolle 
dagbesteding bieden aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt en 

maatschappij – Buurtbewoners vanuit uitkering naar zelfstandig 
ondernemerschap helpen – Beginnende professionals helpen werkervaring 

op te doen in sociaal ondernemen

3 Met het leernetwerk zijn drie bijeenkomsten gehouden. Een uitgebreide methodologische 

verantwoording is te vinden in Hogenstijn et al., 2016.



58 | Meedoen in Nieuw-West 2

Sociale ondernemingen willen hun doelstellingen niet per se bereiken door zelf rechtstreeks 

mensen in dienst te nemen. Het creëren van impact rond arbeidsparticipatie kan op 

verschillende manieren. De vier belangrijkste strategieën die uit het leernetwerk naar voren 

komen en de bijbehorende rollen zijn:

1. Zelf rechtstreeks mensen in dienst nemen (rol werkgever)

2. Mensen koppelen aan andere werkgevers (rol verbinder)

3. Mensen via scholing en werkervaring beter toerusten voor de arbeidsmarkt (rol verbinder)

4. Innovatieve manieren ontwikkelen die ertoe leiden dat mensen alleen of in een collectief 

kunnen participeren (rol verbinder / vernieuwer / werkgever)

Bij alle strategieën speelt verbinden een belangrijke rol. Dat is ook logisch, omdat 

sociale ondernemingen een middenpositie innemen in de driehoek van staat, markt en 

burgermaatschappij.

De verschillende strategieën kunnen tegelijkertijd toegepast worden en zijn sterk met 

elkaar verbonden. Om zelf rechtstreeks mensen in dienst te kunnen nemen, hebben sociale 

ondernemingen een goed netwerk nodig waarin geschikte mensen gevonden kunnen 

worden. Dit netwerk bevindt zich vaak in de wijk waar het bedrijf gevestigd is en de 

werknemers van de sociale onderneming spelen er dikwijls een belangrijke rol in. Ook bij het 

succesvol koppelen (al dan niet na scholing) van mensen aan andere werkgevers is het maken 

van passende verbindingen cruciaal. Voor het opzetten van vernieuwende werkwijzen, zoals 

de coöperatie van bewondernemers bij de Lucas Community, is eveneens een uitgebreid 

netwerk nodig.

We bespreken de rollen van sociale ondernemingen als werkgever, verbinder en vernieuwer in 

de praktijk aan de hand van bevindingen in het leernetwerk.

DE SOCIAAL ONDERNEMER ALS WERKGEVER

Sociaal ondernemers die zich richten op arbeidsparticipatie hebben inclusief 

werkgeverschap als kernwaarde van de onderneming. Ze willen mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie aan een baan helpen. Een rechtstreekse manier waarop ze dat kunnen 

realiseren is door mensen aan een baan te helpen.

In het leernetwerk zijn twee aspecten van het werkgeverschap van sociale ondernemingen 

besproken: het vinden van de doelgroep en het combineren van werkgeverschap met 

ondernemerschap.
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HET VINDEN VAN DE DOELGROEP

Hoe vinden sociale ondernemingen de mensen die zij aan een baan wil helpen? Bij de 

ondernemers in dit onderzoek verschilt het sterk hoe die groep precies is gedefinieerd (zie 

figuur 4.1) en hoe lastig ze het hebben om die te vinden. Het ene bedrijf heeft een duidelijke 

afbakening op basis van een specifieke beperking (dove mensen), bij een ander spelen 

wettelijke regels een belangrijke rol en weer andere hanteren geen harde regels.

Het vinden van de doelgroep gaat in feite om de vraag hoe de sociale onderneming zijn 

human resource management vormgeeft, ook al is dat lang niet altijd geformaliseerd. Sociale 

ondernemingen zijn vaak (nog) zo klein dat hiervoor geen aparte functionaris of afdeling is. 

Dat geldt ook voor zes van de acht ondernemingen in het leernetwerk. In deze situatie komt 

veel neer op (de bevlogenheid van) de eigenaar of directeur.

Bij het beschrijven van de manieren waarop ze de doelgroep vinden, noemen de bedrijven 

in het leernetwerk in eerste instantie niet de traditionele manieren van werving zoals 

sollicitatieprocedures of werving via instanties als DWI of UWV. Het zijn juist persoonlijke 

contacten en persoonlijke netwerken die voor veel ondernemers de kern vormen, zoals ook al 

bleek uit de ervaringen van Zone3 en Lucas Community.

“Ik heb een vacature uitstaan en [mijn medewerkers] hebben mensen meegenomen; de ene is 

een buurman van iemand en de ander is een neefje van iemand.”

“We hebben mensen waar zo op het eerste gezicht niet veel mee aan de hand is, maar die 

gewoon in een reguliere baan niet kunnen aarden. En die komen deels bij Dienst Werk en 

Inkomen vandaan en deels komen ze gewoon aanvliegen.”

“Het zijn allemaal ex-stagiairs die binnen het bedrijf blijven, dus dat gevoel zit er heel sterk in. 

(…) We doen het met veel hart en ziel met weinig geld.”

WERKGEVERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP

Het inclusief werkgeverschap mag dan de kern van de onderneming zijn, de sociale 

onderneming moet ook financieel het hoofd boven water houden. Het combineren van 

het bieden van werk aan zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie 

én het overleven als zelfstandige onderneming kan erg lastig zijn. Een van de ondernemers 

verwoordt dat kernachtig:

“Dat vind ik de moeilijkheid van het werk. Heb ik heel veel mensen, dan loop ik leeg omdat 

ik geen werk heb. Heb ik heel veel werk, dan lopen de klanten weg want ik heb de mensen 

niet.”
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Voor de bedrijfsvoering als geheel proberen de sociaal ondernemers een balans te vinden 

tussen hun primaire maatschappelijke doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het werk 

te helpen en de financiële doelstelling om te overleven als zelfstandige onderneming.

Daarbij is de kwaliteit van het product van de onderneming een eerste uitgangspunt.

“Ik heb in het begin te veel gefocust op het verhaal van de mensen. (…) Je moet uiteindelijk, 

en ik denk dat dat de basis is, kwaliteit leveren.”

Het maken van impact op het gebied van arbeidsparticipatie staat centraal voor een sociale 

onderneming, maar dat kan niet zonder ondernemerschapsvaardigheden. De ondernemers 

stellen dat die nog wel eens lijken te ontbreken bij sociale initiatieven die mensen aan het 

werk willen helpen. Een van de ondernemers vertelt over een subsidietraject waaraan ook 

niet-ondernemende initiatieven deelnamen.

“Ik sprak met andere deelnemers en een paar vond ik heel leuke initiatieven. Maar toen ik 

er één vroeg wat zijn businessmodel was, keek hij me al aan van: geen idee wat het is. Toen 

bleek dat hij van subsidie naar subsidie ging. (…) Ja weet je, ik heb dus respect voor wat 

iedereen doet, ik vind het allemaal fantastisch. Maar toen dacht ik wel bij mezelf: als je hier 

dus subsidie op krijgt, hoe ga je die afrekenen? Ik bedoel: ik krijg gewoon een doelstelling 

dat ik zoveel mensen voor de arbeidsmarkt moet afleveren. (…) De overheid heeft uit alle 

keuzemogelijkheden voor een subsidie deze gekozen en daar zitten er een aantal tussen die 

ik niet snap. Terwijl het over veel geld gaat.”

Subsidies zijn voor sommige sociale ondernemingen een inkomstenbron die helpt bij het 

maken van impact. Andere sociaal ondernemers willen principieel geen subsidies, omdat 

ze geen afhankelijkheidsrelatie met de overheid willen. Of ze zien om pragmatische 

redenen af van het verwerven van subsidies; ze vinden het gewoon te veel gedoe. De 

meeste ondernemingen zien subsidies vooral als een tijdelijke inkomstenbron. Structurele 

afhankelijkheid zien ze als ongewenst.

“Als je mensen in dienst hebt die alleen bij je bedrijf blijven werken zolang je subsidie krijgt, 

dan ben je sowieso geen sociaal ondernemer. Of het moeten mensen met een enorme 

beperking zijn die altijd beschermd moeten werken. Dat is voor mij van een andere orde. (…) 

Een sociaal ondernemer gaat niet snel een loonsubsidie halen en dan als het klaar is zeggen: 

oh sorry, maar we nemen weer een ander.”

Tegelijk mag je ook pragmatisch zijn als het gaat om het benutten van subsidiemogelijkheden, 

stelt een andere ondernemer.
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“Kijk, als er morgen een subsidie of een premievrijstelling komt die niet gaat over doelgroep 

50 plus maar doelgroep 55 plus, dan volgen we die lijn. Dan nemen we niet 50 plus maar 55 

plus aan. Dat is volgen van beleid. Maar dan ben je gewoon flexibel.”

Sociaal ondernemers gebruiken, zo valt te concluderen, uiteenlopende manieren om de 

mensen te vinden die ze aan een baan willen helpen. Daarnaast gaan ze in hun rol als 

werkgever op verschillende manieren om met financiering voor hun werknemers. Bij sommige 

ondernemingen is doorstromen richting andere werkgevers uiteindelijk een expliciet doel, 

terwijl dat bij andere minder expliciet in de doelstellingen staat.

DE SOCIAAL ONDERNEMER ALS VERBINDER

Het primaire doel van sociale ondernemingen op het impactgebied arbeidsparticipatie 

– mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk helpen – is ook een kerntaak 

in het arbeidsmarktbeleid van de overheid. Dat biedt in principe allerlei mogelijkheden 

tot samenwerking. In het leernetwerk lag veel nadruk op de mogelijkheden van sociale 

ondernemingen om in relatie met de overheid problemen op te lossen. Maar dat kan ook in 

verbinding met andere ondernemingen. Sommige ondernemingen doen vooral rechtstreeks 

zaken met de consument, terwijl andere business-to-business producten en diensten leveren.

VERBINDEN MET DE OVERHEID

Activiteiten van sociale ondernemingen zijn vaak verbonden aan activiteiten die door 

de overheid worden uitgevoerd. Ze kunnen zowel aanvullend aan, naast of in plaats 

van deze (eerdere) overheidsactiviteiten plaatsvinden. Sociale ondernemingen bevinden 

zich dus op verschillende plekken in het middengebied van de driehoek staat – markt – 

burgermaatschappij, waarbij er door de overgang naar een participatiesamenleving met een 

terugtrekkende overheid steeds meer ruimte ontstaat voor activiteiten die meer in de richting 

van de staat gaan.

Die verbondenheid met overheidsactiviteiten benadrukt enerzijds het belang van 

goede wederzijdse relaties: vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering van de sociale 

ondernemingen leidt het tot veel kansen. Anderzijds leidt het ook bijna per definitie tot 

een spanningsveld in de verhouding tussen sociaal ondernemerschap en bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Vaak gaat het over activiteiten waarvoor de overheid door veel mensen 

nog altijd als verantwoordelijk wordt gezien. ‘Immers, sociaal ondernemerschap plaatst zich 

buiten de randvoorwaarden die bijvoorbeeld een gemeenteraad stelt, maar speelt zich wel af 

binnen het domein waarover de bestuurder politieke verantwoordelijkheid draagt’ (Schulz et 

al., 2013, p. 44-45).
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De sociaal ondernemers in het leernetwerk hebben vooral te maken met de gemeentelijke 

overheid in haar rollen van regelgever en financier.

De overheid als regelgever stelt het kader waarbinnen sociale ondernemingen zich moeten 

bewegen. De gemeentelijke overheid richt binnen de landelijk gegeven kaders projecten in 

om arbeidsparticipatie te bevorderen. Het kan voor sociale ondernemingen belangrijk zijn 

om zich hiermee te verbinden. Maar de ondernemers ervaren de relatie met deze projecten 

(en de bijbehorende financiering) vaak als onzeker, omdat regels snel kunnen veranderen en 

individuele ondernemers daar weinig invloed op hebben. Die veranderingen kunnen wel grote 

gevolgen hebben, zo merkt een ondernemer die afhankelijk is van de instroom van mensen 

die leer-werktrajecten doen en die door veranderde regelgeving zonder mensen zat.

“Het afgelopen jaar is er door de WMO natuurlijk een enorme halt in de instroom geweest. 

(…) Mijn productie gaat door, dus ik heb mensen moeten inhuren. Dat is het risico van sociaal 

ondernemerschap.”

De rol van de overheid als regelgever is sterk verweven met de rol als financier. Veel sociale 

ondernemers werken met mensen die niet zelfstandig de volledige arbeidsproductiviteit 

kunnen leveren die nodig is om in de markt concurrerend te kunnen opereren. Dat betekent 

dat ze ondersteuning nodig hebben vanuit de overheid, ook in de participatiesamenleving. 

Veel van de ondernemers ontvangen een bepaalde vorm van overheidsfinanciering voor 

hun werknemers. Bij de een werken mensen vanuit een dagbestedingstraject, waarvoor het 

bedrijf een vergoeding ontvangt waarvan een klein deel als beloning aan de deelnemers 

wordt doorgegeven. Bij een ander zijn er gesubsidieerde leer-werktrajecten. Soms is er sprake 

van subsidies voor interne jobcoaching. En soms krijgen werknemers (tijdelijk) alleen een 

vrijwilligersvergoeding, terwijl ze hun uitkering behouden.

“De helft van mijn omzet komt uit zorginkomsten, op het niveau sociale dienst, DWI (…) en 

onderaannemerschap. En de andere helft is puur productomzet.”

“Ik moet erbij zeggen dat ik inderdaad geen enkele cent subsidie krijg ondanks die 

arbeidsgehandicapte mensen die ik in dienst heb. Behalve dan wat arbeidskorting, kleine 

dingetjes, eigenlijk niet noemenswaardig.”

Vanuit sociale ondernemers gezien heeft de overheid een belangrijke rol als klant te vervullen, 

maar wordt die rol nog niet goed ingevuld. Alle sociaal ondernemers zijn het erover eens dat 

ze een belangrijke rol vervullen bij de oplossing van maatschappelijke problemen en zo hun 

bijdrage leveren aan de participatiesamenleving. Ze vinden dat de overheid haar waardering 

hiervoor zou moeten laten zien door opdrachten te gunnen aan de sociale ondernemingen. 
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Ze zien een logische verbinding tussen het feit dat zij werken aan participatiedoelstellingen 

en het gunnen van werk aan de ondernemingen door de gemeente. Maar die logisch lijkende 

verbinding wordt niet weerspiegeld in de inkooppraktijk en de organisatie van de gemeente. 

Aanbestedingstrajecten zijn niet ingericht op de deelname van sociale ondernemingen, die 

vaak te klein zijn om te kunnen meedingen. De inkopers van de gemeente zitten op een 

andere afdeling dan de dagelijkse contactpersonen van veel sociale ondernemingen en 

worden afgerekend op andere doelstellingen. Dat kan leiden tot teleurstellingen.

“Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er een beetje spijt van heb dat ik ooit voor de gemeente 

Amsterdam heb gekozen. Ik dacht echt dat het een soort partner zou worden: ik haal die 

mensen uit de werkloosheidssituaties en zij doen wat terug.”

Voor het gunnen van opdrachten aan sociale ondernemingen bestaan wel mogelijkheden. In 

de Aanbestedingswet staan bepalingen waarmee opdrachten onder bepaalde voorwaarden 

voorbehouden kunnen worden aan deze ondernemingen. Soms krijgt een sociaal 

ondernemer op zo’n manier een opdracht gegund.

“Dat betekent dus letterlijk dat er een stukje uit het contract met de aannemer is geknipt. 

En dat het ons gegund is. Dat is voor ons een stap in de goede richting.”

Bij sociaal ondernemers bestaat een wisselend, maar overheersend negatief beeld over de 

huidige invulling van de rol van de overheid als klant. De ondernemers zijn het met elkaar 

eens dat die rol in de toekomst sterker ingevuld kan en moet worden.

Een deel van de sociale ondernemingen voert projecten uit op wijk- of buurtniveau. Daarbij 

kan de overheid een rol als partner in het project vervullen. Hierbij bestaat – volgens de 

ondernemers – het risico dat de overheid teveel de regie in handen wil nemen. Het is fijn als 

de overheid meedoet in het traject, maar wel op de voorwaarden van de sociaal ondernemer. 

Dan geef je volgens de sociaal ondernemers pas echt invulling aan de participatiesamenleving.

“Bemoei je niet overal mee. Wij bedenken het, wij voeren het uit, en als jij daarin wil 

participeren als overheid, dan kom je als gelijkwaardige partner met ons aan tafel zitten en 

dan zijn we benieuwd wat je inbreng is, maar wij willen absoluut geen overheid die regie 

voert, die zegt hoe wij het moeten gaan doen.”

Hier wordt in feite een vernieuwende manier van werken voorgesteld. Een van 

de ondernemers noemt ook een andere manier waarop de overheid innovatieve 

samenwerkingsvormen kan stimuleren. De overheid kan een opdracht lokaal aanbesteden 
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en daarbij kleine lokale aanbieders uitnodigen tot samenwerking. Zo worden verschillende 

ondernemers met elkaar in contact gebracht.

“Er loopt bijvoorbeeld een aanbesteding, daar kun je alleen maar meedoen als je allianties 

aangaat met de wijkpartijen. (…) Dat vind ik een goede rol. (…) Dan gaat niet één partij 

ermee vandoor.”

De bedrijven in het leernetwerk zijn overtuigd van het belang om goede verbindingen te 

leggen met de overheid in haar verschillende rollen. Daarbij verschillen ze wel in houding en 

in de mate van bereidwilligheid om hierin te investeren. Je moet je als onderneming vooral 

niet te afhankelijk of bescheiden opstellen, vindt een van de ondernemers.

“Wij hebben wel de plekken voor mensen die ergens anders niet aan de slag komen (...) Dat 

element mag wel wat meer erkend worden ook door overheden. Want jij houdt mensen van 

de straat, die anders op een gegeven moment moeilijk gaan doen.”

Verbinden krijgt hier vorm door de overheid aan te spreken op het belang dat zij heeft bij een 

goede samenwerking met sociale ondernemingen.

“Kijk, wij moeten gewoon in kaart hebben: wat is het belang voor de gemeente om wat met 

ons te doen. Het is gewoon keihard strategie en media inzetten en zorgen dat het tussen de 

oren wordt geslagen dat het hun belang is om er invulling aan te geven.”

Bedrijven kiezen er lang niet altijd voor om hier ook tijd in te investeren. Verschillende 

ondernemingen blijven bewust weg bij de overheid in haar rollen als klant en financier. Dat is 

veel te ingewikkeld, merken ze.

“Ik weet hoe overheden werken. Daar heb ik zo langzamerhand wel een beetje ervaring mee. 

En dan denk ik dat je beter inderdaad bij de serieus sociaal geïnteresseerde ondernemers, de 

bedrijven, de inkopers, kunt aankloppen. Want die maken er echt werk van. En die hoeven 

niet over honderd schijven te gaan.”

“Als ondernemer moet je volgens mij altijd zoeken naar kansen, dus dat betekent dat als je 

heel veel muren tegenkomt in de richting van de overheid, dat je misschien de weg op moet 

naar het bedrijfsleven. Daar liggen volop kansen, daar ben ik volledig van overtuigd. Dat zie ik 

iedere dag weer. Dus waarom zou je dan heel veel tijd stoppen in een muur waar je tegenaan 

loopt.”
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Daarmee komen we op een andere groep waarmee sociaal ondernemers zich verbinden: de 

reguliere ondernemingen.

VERBINDEN MET REGULIERE ONDERNEMINGEN

Om impact te maken rond arbeidsparticipatie is het voor sociale ondernemingen belangrijk 

om verbindingen te leggen met reguliere ondernemingen. Deze bedrijven kunnen voor de 

sociale ondernemingen weer verschillende rollen vervullen:

1. Klant (op product- of dienstniveau)

2. Vervolgwerkgever (voor doorstroom van mensen naar regulier werk)

3. Samenwerkingspartner (in innovatieve projecten en werkvormen)

Reguliere bedrijven kunnen producten afnemen van sociale ondernemingen. Ze kunnen 

ook werk laten uitvoeren door sociale ondernemingen, al dan niet via inhuurconstructies. 

Zo kunnen sociale ondernemingen voor reguliere ondernemingen invulling bieden aan het 

realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(mvo). Enkele ondernemers uit het netwerk zetten heel duidelijk in op deze manier van 

werken.

“Dat mvo-beleid invullen bij de grote partijen, ik denk dat dat het verhaal is. We hebben een 

mooi verhaal en we hebben ook mooie dingen om te laten zien. Mensen worden makkelijk 

enthousiast over wat wij doen.”

“De insteek van mij is niet een groot aanbestedingsverhaal, maar mensen die zeggen: ‘Leuk 

dat jij mensen in dienst hebt die een beperking hebben. Ik vind het leuk dat die bij ons komen 

werken.’ Daar mik ik op.”

Bij mvo-invulling ligt het initiatief bij de reguliere onderneming zelf. Het verbinden van sociale 

met reguliere ondernemingen kan ook gestimuleerd worden door eisen die extern gesteld 

worden. Een voorbeeld daarvan zijn eisen op het gebied van social return, die steeds meer 

opdrachtgevers in aanbestedingen stellen. De gemeente Amsterdam doet dit bijvoorbeeld 

al sinds 2008. Zij vraagt haar gecontracteerde opdrachtnemers ‘een bijdrage te leveren aan 

de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, of aan 

andere activiteiten met een sociale impact in Amsterdam’ (Gemeente Amsterdam, 2016, 

p. 3). In principe betekent dit dat voor 5% van het totale aanbestedingsbedrag (in sommige 

gevallen is dit 2%) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten worden ingezet. 

Bedrijven kunnen hiervoor in sommige gevallen een beroep doen op een ‘onderaannemer’, 

die deze invulling voor hen verzorgt. Sociale ondernemingen die werken op het impactgebied 

arbeidsparticipatie zijn daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Een van de ondernemers in 
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het leernetwerk vertelt dat hij daar sinds kort explicieter op inzet en dat dit in de afgelopen 

maanden verschillende opdrachten heeft opgeleverd.

“[Dat bedrijf] heeft ook die social return verplichting en die zijn ook bij ons terechtgekomen. 

Die zeggen: ja we moeten een sociale firma vragen. Dat klonk dan niet netjes, maar ze 

kwamen wel bij ons terecht. (…) Dus bij mij is er wel iets losgekomen.”

In feite faciliteert de overheid als regelgever hier de samenwerking tussen sociale en reguliere 

ondernemingen.

DE SOCIAAL ONDERNEMER ALS VERNIEUWER

Sociale ondernemingen willen impact maken op de oplossing van een maatschappelijk 

probleem. Die impact hoeft niet altijd bereikt te worden door de eigen bedrijfsactiviteiten: 

het kan bijvoorbeeld ook door anderen te inspireren. Dat biedt ruimte voor vernieuwende 

oplossingen. In het bredere bedrijfsleven staan sociale ondernemingen bekend als innovatief. 

Ze hebben vaak een pionierende rol in de nieuwe economie en gebruiken of ontwikkelen 

innovatieve businessmodellen (zie Hogenstijn, 2016, p. 16; Dagevos et al., 2015, p. 176-179).

Hoe kun je door vernieuwende manieren van werken nu uiteindelijk arbeidsparticipatie 

bevorderen? Daarvoor hebben de sociale ondernemers verschillende ideeën en 

praktische oplossingen. Ze kiezen bijvoorbeeld voor een innovatief bedrijfsmodel, zoals 

combinaties tussen een stichting en een bv, of een werknemerscoöperatie. Zo kunnen ze 

de maatschappelijke doelstelling verankeren in de bedrijfsstructuur. Ook kijken ze bij het 

aannemen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie bewust verder dan alleen 

naar de economische waarde van de werknemer. Zo fungeren ze vaak als pionier.

“Uiteindelijk [heb je] vaak een aanjaagfunctie. Anders krijg je allemaal sociale werkplaatsen en 

volgens mij moeten we dat niet willen.”

De sociale ondernemingen werken ook vernieuwend doordat ze denken vanuit het 

uitgangspunt hoe ze elkaar kunnen aanvullen, in plaats van hoe ze met elkaar kunnen 

concurreren. Ze zijn bereid tot samenwerking, uitgaande van een principe van vertrouwen. 

Ze beseffen dat ze met elkaar sterker kunnen staan, door meer structureel te gaan 

samenwerken.
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“Met zijn allen (…) naar de overheid toe en misschien ook wel naar commerciële bedrijven. 

(…) Als je bij wijze van spreken met vier of vijf ondernemers bij een bedrijf binnenstapt en 

daar vertelt wat je allemaal doet: schoonmaak, catering, enzovoorts.”

De samenwerking met reguliere bedrijven kan ook op andere manieren. Een ondernemer 

vertelt over een slimme samenwerkingsvorm waarin een reguliere en een sociale 

onderneming optimaal gebruik maken van elkaars expertise.

“Ik denk ook dat je tegen zo‘n [commerciële partij] kan zeggen: ‘Ik heb een professionele 

schilder die is gewend om met doelgroepers te werken, want dat is ook een vak apart. Wij 

leiden de jongens of meisjes op, want jij hebt er ook weer een paar nodig. (…) En als jij er nou 

eentje hebt die van de steiger afgelazerd is, dan kan-ie bij mij weer re-integreren’.”

Ook in de relatie met de overheid willen de sociaal ondernemers op een vernieuwende 

manier werken. Ze delen één grote wens: dat de gemeente gaat handelen vanuit een 

integrale visie rond arbeidsparticipatie waarin alle maatschappelijke kosten en baten duidelijk 

worden afgewogen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten verschillende afdelingen bij de 

gemeente beter gaan samenwerken.

“Je hebt een afdeling wegen, die moet zorgen dat er geasfalteerd wordt. Die kijkt alleen naar 

asfalt. Je hebt een afdeling WPI, die moet werklozen aan het werk helpen en activeren. Dat is 

een totaal andere tak van sport. Maar je zou dat bij elkaar kunnen brengen.”

De integrale visie die de sociale ondernemingen voorstaan past ook veel beter bij hun 

bedrijfsmodel, dat gericht is op het oplossen van maatschappelijke problemen. De impact 

die een bedrijf daarbij bereikt, is niet altijd in euro’s uit te drukken. Er kunnen ook effecten 

ontstaan die pas op de langere termijn zichtbaar worden, of die vallen onder een ander 

deelgebied. De ondernemers willen dat daarnaar gekeken wordt.

“Een woningcorporatie gaat dan zitten rekenen en zegt: het kost mij (…) euro, maar ik kan 

eigenlijk nergens terugvinden wat het me oplevert in harde besparingen. Financieel komt 

het dan niet uit, maar maatschappelijk heeft het een heel hoog rendement. (…) Dat moet je 

inzichtelijk maken.”

Sociale ondernemingen pleiten voor nieuwe, slimme vormen van samenwerking met overheid 

en bedrijfsleven. Goede voorbeelden van zulke manieren van werken kunnen vervolgens 

met behulp van marketing en PR veel beter worden uitgedragen, zeggen sommigen in het 

leernetwerk. Zo kan sociaal ondernemerschap bekender worden en verder groeien.
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“[Reguliere bedrijven] beschikken natuurlijk ook over een enorm netwerk en allerlei 

publicatiemiddelen en ook redelijk grote budgetten. Zij kunnen veel meer aandacht en PR 

voor ons genereren. (…) Als wij succesvol zijn, zijn zij ook succesvol want wij drukken hun 

kosten.”

“Als die eindverantwoordelijken, die wethouders zeggen: maak een film over de sociale 

ondernemingen binnen Amsterdam, dan wordt het zo uitgevoerd. Die opdracht ligt er niet. 

Maar dat kunnen ze prima doen. Want het is heel leuk als er aandacht is voor ons en onze 

successen. Dat zijn voor hen ook successtory’s natuurlijk.”

CONCLUSIE

Welke bijdrage leveren sociale ondernemingen aan het oplossen van problemen rond 

(arbeids)participatie in de participatiesamenleving? Met deze vraag begonnen we dit 

hoofdstuk. De sociaal ondernemers in dit onderzoek zijn allemaal gericht op het impactgebied 

arbeidsparticipatie en op bevlogen wijze bezig om mensen te helpen op een zinvolle manier 

mee te doen in de participatiesamenleving. De sociale onderneming past heel goed bij de 

participatiesamenleving, waarin de overheid zich terugtrekt en meer ruimte laat aan de 

burgers en de markt. Sociale ondernemingen nemen die ruimte, maar lopen daarbij wel tegen 

praktische problemen aan die voortkomen uit het feit dat structuren en systemen vaak nog 

niet ingericht zijn op een organisatie die enerzijds een zelfstandige onderneming is, maar 

anderzijds het oplossen van maatschappelijke problemen als primair doel heeft.

De manieren die sociale ondernemingen vinden om met deze werkelijkheid om te gaan, zijn 

vaak creatief en innovatief en kunnen inspirerend zijn voor andere bedrijven. We zijn expliciet 

ingegaan op de rollen van de sociale onderneming als werkgever, verbinder en vernieuwer. De 

vernieuwende rol van sociale ondernemingen zit vaak ingebed in een van de andere rollen.

De sociaal ondernemer als werkgever heeft een voorbeeldfunctie op twee vlakken. 

Arbeidsparticipatie vormt de kern van de onderneming en dat betekent dat het belang van de 

werknemers voorop staat in de bedrijfsvoering. Daarnaast gebruiken sociale ondernemingen 

allerlei manieren om potentiële werknemers te vinden. De formele instanties kunnen hierbij 

een rol spelen, maar ook de eigen netwerken van de mensen die al in de onderneming 

werken krijgen vaak een expliciete rol.

De sociaal ondernemer als verbinder is op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking 

met zowel reguliere bedrijven als de overheid. Een deel van de sociale ondernemingen 

zoekt vooral verbinding met meer commercieel georiënteerde bedrijven en vult voor hen 
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doelstellingen in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan een 

effectieve manier zijn om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan de slag 

te helpen en dus meer impact te maken. De overheid kan hiervoor een kader scheppen en 

dit proces ondersteunen door haar rol als participant meer invulling te geven en door in haar 

rol als regelgever eisen aan social return te stellen. Daarnaast heeft de overheid ook de rol 

van klant. Deze mag van de sociaal ondernemers in dit onderzoek veel duidelijker ingevuld 

worden. Als de overheid handelt vanuit een integrale visie op participatie is dat ook niet meer 

dan logisch, vinden zij.

Uiteindelijk draait het voor de sociale ondernemers die werken aan arbeidsparticipatie om het 

helpen van mensen. Als ondernemer kun je dat vanuit sociale termen benoemen, maar ook 

vanuit economische termen.

“Als jij hier één medewerker aanneemt die op zijn plek zit en waarvan het privéleven weer 

georganiseerd is, dat zijn dus burgers in de maatschappij die alleen maar wat opleveren en 

niet kosten.”
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INLEIDING

Het vormgeven van inclusief werkgeverschap in de participatiesamenleving gaat niet vanzelf. 

Deels komt dat door praktische problemen. Een van de problemen is dat mensen die werk 

zoeken – de potentiële werknemers – en de werkgevers in de buurt elkaar niet gemakkelijk 

kunnen vinden. Deze kwestie speelde ook al in de verzorgingsstaat. In de overgang naar de 

participatiesamenleving is er nog een complicatie bijgekomen, doordat de verhoudingen en 

verdeling van verantwoordelijkheden tussen betrokkenen nog niet zijn uitgekristalliseerd.

In deze situatie hebben verbinders een cruciale taak. Zij zijn de mensen die ervoor zorgen 

dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden en dat organisaties in beweging komen en 

blijven.

In dit hoofdstuk komen zeven verbinders aan het woord. Ze werken vanuit verschillende 

organisaties. Een deel is actief op individueel niveau. Zij verbinden mogelijke werknemers 

en werkgevers met elkaar. Anderen richten zich meer op collectief niveau. Zij bevorderen 

inclusief werkgeverschap in het algemeen en stimuleren bedrijven en instellingen om daaraan 

vorm te geven. De verbinders in dit hoofdstuk zijn elk vanuit hun specifieke expertise 

geïnterviewd, met inclusief werkgeverschap en participatie als centrale thema’s.
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We starten met het verhaal van Houssain Mouhmouh en Mohamed Bourik van Startpunt, 

een door stadsdeel Nieuw-West gefinancierd werk- en participatieprogramma waar vraag 

en aanbod op het gebied van activering, taal, stages en werk samenkomen. Vervolgens 

komt Otto Schildknegt van Jongerenservicepunt (JSP) Nieuw-West aan het woord. Hij runt 

een sociale onderneming die in opdracht van het stadsdeel bemiddelt tussen werkgevers 

en individuele jongeren. De Hogeschool van Amsterdam treedt ook op als verbinder in 

Nieuw-West. Coördinator Fenna Wichers van de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en 

Talentontwikkeling (BOOT) vertelt hoe haar team studenten koppelt aan maatschappelijke 

vraagstukken in de wijk.

Na deze vertegenwoordigers van organisaties die op individueel niveau verbinden, stappen 

we over naar de collectief werkende organisaties. Corine van de Burgt van De Omslag 

vertelt hoe ze met haar organisatie inclusief werkgeverschap en sociaal ondernemerschap, 

gericht op arbeidsparticipatie, bevordert. Yvonne Cornelisse is bij het stadsdeel Nieuw-

West als ambtelijk opdrachtgever sociaal/veiligheid verantwoordelijk voor het leggen van 

contacten en het verlenen van opdrachten in het sociaal domein. Tot slot komt Achmed 

Baâdoud aan het woord, voorzitter van de bestuurscommissie Nieuw-West. Hij vertelt over 

inclusief werkgeverschap en de rol van de overheid in de participatiesamenleving, nu en in de 

toekomst.

“WE DOEN HET VOOR DE BEWONER”
Interview Houssain Mouhmouh en Mohamed Bourik – Startpunt

Startpunt is een werk- en participatieprogramma waar vraag en aanbod op het gebied van 

activering, taalbeheersing, stages en de weg naar werk samenkomen voor de bewoners 

van Nieuw-West. Het is actief sinds 2012 en biedt verschillende trajecten die kansen op de 

arbeidsmarkt vergroten en meedoen in de samenleving bevorderen. Houssain Mouhmouh is 

er manager en Mohamed Bourik accountmanager.

Startpunt bestaat uit verschillende onderdelen die elk een eigen rol hebben. In De Wachter 

kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan activiteiten 

waardoor zij weer onder de mensen komen. In De Natureluur wordt vrijwilligerswerk gedaan 

in het natuurgebied bij de Sloterplas. Via het Ondernemershuis worden (toekomstige) 

ondernemers geholpen bij vragen over bijvoorbeeld het hebben van een eigen zaak in het 

stadsdeel. Via Meedoen Werkt! worden mensen klaargestoomd voor een betaalde baan. Dat 

kan door middel van een leerwerkplek, een stage of deelname aan een project. Via Taal en 

Participatie kunnen mensen die de Nederlandse taal nog niet (genoeg) beheersen daaraan 
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werken. En de Stagemakelaar helpt als scholieren voor hun opleiding stage moeten lopen 

maar het hen niet lukt om op eigen kracht een stageplek te vinden.

Hoe kijken jullie naar de termen inclusief werkgeverschap en participatie?
“Inclusief werkgeverschap is bijna hetzelfde als diversiteit. Het lijkt wel alsof we een nieuwe 

term hebben bedacht omdat we moe werden van de oude term. Inclusief werkgeverschap 

is een werkvloer waar iedereen, ongeacht afkomst en beperking, actief is om dezelfde 

doelstelling te behalen binnen de organisatie.

Participeren doen we allemaal. Iedereen die uit z’n bed komt voor een doel participeert al. 

Dat doel kan voor iedereen verschillend zijn, afhankelijk van wat je kan. Koffie inschenken 

voor ouderen in de wijk, of een pand beheren, dat is ook participatie. Bij Startpunt doen 

we alles op maat, omdat niet iedereen hetzelfde kan. Maar iedereen kan íets. Daar moet je 

naar zoeken, want het moet passen. Er is betaalde participatie en onbetaalde participatie. 

Betaalde participatie heeft inclusieve werkgevers nodig. Een werkgever die doet aan inclusief 

werkgeverschap bouwt een veilige omgeving waarin mensen kunnen participeren.”

Hoe inclusief is Startpunt zelf?
“Binnen Startpunt loopt van alles rond en hebben we bewust een inclusieve club. We 

hebben veel Wajongers bijvoorbeeld. Iedereen is welkom en niets mag uitmaken: etniciteit, 

geloof, geaardheid of wat dan ook. Als je ergens gaat werken, moet je uiteraard wel in 

het team passen en doen wat van je verwacht wordt. Aan de andere kant moet je als 

potentiële werknemer wel rekening houden met de aspecten die je nodig hebt voor bepaalde 

werkzaamheden. Tot nu toe is de samenwerking altijd goed gegaan en kijkt men niet naar 

iemands gebrek maar naar de betrokkenheid. Daarbij hebben we binnen de gemeente 

Amsterdam gezegd dat we een afspiegeling van de samenleving willen zijn. Wij willen een 

voorbeeld zijn.”

Wat hebben jullie nodig om participatie en inclusief werkgeverschap te laten slagen?
“Voor Startpunt zelf zit het wel goed. Maar hoe krijgen we andere organisaties zover dat 

ze zo gaan denken? Het moet vanuit de organisatie zelf komen. Participatie of inclusief 

werkgeverschap opleggen werkt niet. Dan selecteert een werkgever een excuus-allochtoon of 

worden nieuwkomers op de werkvloer weggepest. Het gaat erom dat je de doelgroep leert 

kennen. Geef iedereen een kans. Het slechte imago bij mensen die de doelgroep niet kennen 

en alleen vooroordelen hebben, moet dus worden weggenomen. Daarvoor moeten wij goede 

informatie verstrekken en met een goede kandidaat komen bij een werkgever. We draaien 

dan met een beoogd kandidaat een pilot bij die werkgever, in het eerste half jaar op kosten 

van de overheid. Als het goed bevalt, laten we de kandidaat daarna los en komt hij echt in 

dienst bij de werkgever. We moeten kansen creëren en die kosten soms geld, om in ieder 

geval een begin te maken.”
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Waarom vinden jullie participatie en inclusief werkgeverschap in Nieuw-West zo 
belangrijk?
“Ieder mens heeft recht op arbeid, dus is het onze taak om daarin te helpen. Betaald werk 

is een recht en een plicht voor iedereen die dat kan. Door te werken draag je bij aan de 

samenleving. Nieuw-West is het grootste stadsdeel en de opgave om mensen aan het werk 

te helpen is erg groot. Bij het Startpunt komen veel jongeren die moeilijk aan een stageplek 

kunnen komen, dat is zonde. Daarvoor is hier zelfs een stagemakelaar, die is nergens anders. 

Inclusief werkgeverschap is opkomen voor mensen met een achterstand en die helpen. Dat 

zegt ook onze [stadsdeel]voorzitter Achmed Baâdoud. Wij zijn verantwoordelijk voor de 

bewoner die in de achterstandsbuurt zit. Die willen we eruit halen. Bewoners staan centraal. 

Dat is typerend voor Nieuw-West.”

Wat zijn de grootste obstakels die jullie tegenkomen?
“Als het gaat om het daadwerkelijk helpen van mensen naar werk gaat het in de operationele 

sfeer bij Startpunt nu beter dan eerst. Alle partijen – zoals WSP en UWV – die ook zorgen 

voor toeleiding naar werk, proberen elkaar nu te versterken. Voorheen was dat anders, 

vooral met partners in de wijk. Soms had je dubbele klanten, die dus door twee partijen 

bemiddeld werden. Dat is nu opgelost met matchingstafels. Aan de matchingstafel schuiven 

verschillende reguliere en sociale organisaties aan die actief zijn en ervaring hebben met het 

toeleiden naar werk of participatie.

Het klimaat in Nederland is een groot obstakel. Daarmee bedoelen we dat de mensen in 

Nieuw-West in de media negatief worden weggezet. Als je de berichtgeving vergeet en een-

op-een-contact hebt met mensen, dan zie je dat iedereen anders is en voor andere dingen 

gaat. Het is belangrijk om de commerciële organisaties ervan te overtuigen dat ieder mens 

een kracht heeft, zij hebben soms dat beeld niet. Alleen als ook die werkgever een-op-een-

contact met mensen heeft en iemand heel erg goed is, dan gaat dat beeld pas weg. Je moet 

ergens doorheen breken en kennismaken.”

Gaat er soms iets niet goed?
“Soms gaan er mensen terug naar de organisatie (zoals Streetcorner, Reclassering, 

jongerenwerk) die de deelnemers heeft aangemeld, dan heeft Startpunt alles geprobeerd. 

Het houdt op als ze niet meer willen of niet meer gemotiveerd zijn. We gaan niet aan een 

dood paard trekken. Het percentage mislukking is gelukkig heel laag, we denken 15%. We 

vertellen de jongeren dat in dit land veel voor hen geregeld is – en daarom hebben zij ook 

een verplichting. Het enige wat wij vragen is meewerken en afspraken naleven.”

Hoe bereiden jullie je voor op de toekomst?
“De politiek bepaalt uiteindelijk de agenda, doelstellingen en budgetten. Er kan dus het 

een en ander veranderen, als we bijvoorbeeld een andere politieke leider krijgen. Je moet 
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altijd even afwachten wie de macht krijgt, dat kan plaatselijk verschillen. Maar we doen 

goede dingen en bereiden ons op de toekomst voor door samen te werken met partners 

in en buiten het stadsdeel, door thema’s met elkaar te verbinden en door op deze manier 

duurzaamheid te creëren.”

“JE INVESTEERT IN DE SAMENLEVING”
Interview Otto Schildknegt – JongerenServicePunt

Otto Schildknegt is directeur van Futuro, een sociale onderneming die zich richt op het 

oplossen van arbeidsparticipatievraagstukken in relatie tot ondernemerschap. Een van de 

opdrachtgevers is het stadsdeel Nieuw-West, waarvoor Futuro het JongerenServicePunt (JSP) 

uitvoert. Bij het JSP Nieuw-West komen op jaarbasis ongeveer 500 jongeren binnen met een 

grote variatie in achtergrond. Het belangrijkste doel is om deze jongeren uiteindelijk aan een 

duurzame reguliere baan te helpen.

Hoe doe je dat, jongeren echt duurzaam aan een baan helpen?
“Daarvoor moet je integraal denken. Heel veel van onze klanten hebben op vier of vijf 

leefgebieden problemen. Die willen wel werken, maar er zijn allerlei obstakels. Zo weten wij 

dat 80% van deze jongeren ernstige schulden hebben, tot een ton toe. Als je zo’n jongen een 

baan geeft, krijg je binnen twee maanden loonbeslag vanuit de belastingdienst. Je moet dan 

zorgen dat schuldsanering door kan blijven lopen, want anders zijn jongeren meteen weer 

terug in verkeerde milieus. Daar moet je dus in samenwerken. Als je dat niet zelf kan, haal je 

er iemand bij. Je hebt verschillende partijen nodig die daar expertise in hebben en die moeten 

ook betaald worden. Zo hoor je er wat mij betreft in te zitten als je duurzaam wilt werken.

Een ander voorbeeld. Een jongere die de criminele kant op gaat, kost de samenleving tussen 

de 500.000 en een miljoen euro per jaar. Dat is uitgerekend. De kosten van de gevangenis, 

politie, vervoer, enzovoorts. Ze hebben er een heel duur bureau voor bij het ministerie, met 

heel mooie spreadsheets, alles erop en eraan. Maar ik heb nog nooit teruggezien dat iemand 

van de gemeente Amsterdam zei: als ik honderd jongeren die de criminele kant dreigen op te 

gaan, weghaal uit die straat en aan het werk help, dan bespaar ik op een andere plek in de 

organisatie meteen een paar miljoen.”

Hoe kun je zorgen voor die samenwerking en dat integrale denken?
“Een tip is dat je een deel van het geld van de gemeente vrij moet maken voor sociaal 

ondernemers. Geld uit meerdere domeinen bij elkaar gooien als je innovatiebudget, 

bijvoorbeeld tien procent. Dat zijn net de dingetjes die je als sociaal ondernemer nodig hebt 

om een traject op te zetten, en die je de ruimte geven. Want anders moet je zaken doen met 

verschillende domeinen tegelijk en dat is gewoon niet te doen.”
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Hoe zou dat in de praktijk moeten werken?
“Het is voor mij sociaal ondernemerschap als je startsubsidie krijgt omdat je jongeren uit DWI 

haalt en zegt: ik heb een aantal dingen nodig om zo iemand productief te maken. Je moet 

iemand trainen en opleiden. Daar heb je tijd voor nodig. Daar mag je ook andere partijen voor 

inzetten, dat doe ik ook. Dan moet het eindplaatje zijn: hij heeft een baan. Niet voor twee of 

drie maanden of een half jaar, maar minimaal een jaar. Ik vind het normaal dat je daarvoor 

ondersteuning krijgt, want dat heb je gewoon nodig. Er is geen ondernemer die dat alleen 

kan. Daar kun je ook gewoon regels voor vaststellen, die zijn helemaal niet ingewikkeld. Je 

komt binnen, je hebt een baan, klaar. Ik plaats mijn jongeren alleen bij organisaties als ik 

zeker weet dat er een echt contract achter zit, want als dat niet zo is, staan ze binnen twee 

maanden bij mij op de stoep en dan zeggen ze: wat heb jij mij verteld? Ik kan zo een paar 

bedrijven en organisaties noemen die geld hebben gekregen voor zo’n traject met jongeren 

en meteen weg waren. Dan kreeg ik gewoon 20 jongeren terug uit de beveiliging. En dan 

moet ik het uitleggen aan die jongeren.

Ik zit nu toevallig in de Merwedehaven in Rotterdam, zeg ik even als Amsterdammer. Daar 

zitten jonge ondernemers en die willen heel graag duurzaam ondernemen en zeggen: wij 

willen uit Delfshaven jongeren hebben bij ons. Ik weet wat er in Delfshaven zit aan populatie, 

ik weet wat zij te bieden hebben. Die matching, dat is zoeken. Wat past er? Als ze die 

jongeren willen helpen, dan moet er een tussenstap komen: certificering, een opleidingskant. 

Daarvoor ga ik niet naar een ROC, want die zijn te traag. Dan vind ik: als ondernemer mag 

jij die steun, die middelen hebben. Mits het reguliere banen oplevert. Dat is de regel die ik 

dan heb. Jij moet zorgen voor minimaal een jaarcontract. Dan noem ik die middelen voor 

ondernemers geen privilege maar een recht. Want je investeert in de samenleving.”

“WEES REALISTISCH IN WELKE STAPPEN JE MET MENSEN KUNT ZETTEN”
Interview Fenna Wichers – HvA BOOT Nieuw-West

Ook de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil (arbeids)participatie in de wijken bevorderen, 

door studenten te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. De Buurtwinkels voor 

Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) zijn daarbij een belangrijk middel. 

Bij BOOT gaan studenten aan de slag met vraagstukken die in overleg met de gemeente 

en andere partijen worden vastgesteld. Zo worden er spreekuren voor buurtbewoners 

gehouden. In Nieuw-West is sinds 2012 een BOOT-locatie gevestigd. Coördinator Fenna 

Wichers werkt hier al vanaf het begin en heeft een goed beeld van de vragen rond 

participatie die in de wijk spelen.
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Rond welke maatschappelijke vraagstukken is BOOT Nieuw-West actief?
“BOOT Nieuw-West is altijd vooral op het sociale vlak actief geweest. Hier in het stadsdeel 

ligt veel nadruk op samenwerking tussen organisaties die werken in het maatschappelijk 

werkveld en het welzijnswerk. Ik vind het heel bijzonder dat die nadruk op samenwerken er is 

en wordt gestimuleerd. De thema’s armoede, educatie, gezondheid en eenzaamheid krijgen 

hier nu voorrang. Een op de drie mensen hier is ernstig eenzaam.”

Hoe heeft Nieuw-West zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?
“Ik denk eigenlijk dat de taaie vraagstukken er nog steeds zijn. Veel mensen die wij zien bij 

het spreekuur zijn hier niet geboren, spreken de taal onvoldoende om zelf formulieren in te 

vullen en weten de weg in het Nederlandse systeem niet. Dat is volgens mij niet veranderd. 

Mensen blijven ook continu zeggen dat ze niet zo goed weten waar ze terecht kunnen. 

Hoe dat precies komt? Daar kan ik mijn vinger niet goed op leggen. Er wordt juist erg veel 

georganiseerd voor mensen om ze te ondersteunen: overal zijn koffieochtenden, taallessen, 

spreekuren en dergelijke.”

Hoe werkt jullie spreekuur?
“We hebben twee keer per week een open inloopspreekuur, op dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag van 1 tot 5. Mensen hoeven geen afspraak te maken en moeten even 

wachten als het vol zit. Studenten gaan een open gesprek aan met de bewoner en deze kan 

zijn of haar vragen voorleggen. De studenten nemen over het algemeen de tijd voor je en dat 

is prettig. Wij vinden het belangrijk dat we de tijd nemen voor mensen, omdat we ook de 

studenten daar een lerende rol in willen geven en er een vertrouwensband ontstaat met de 

bewoner. Als je ons vergelijkt met maatschappelijk dienstverleners dan doen wij het anders. 

Welzijn nieuwe stijl betekent dat je mensen niet zozeer individueel helpt maar waar mogelijk 

in groepssetting problemen wilt oplossen. Een dergelijke methode is niet geschikt, realistisch 

en haalbaar voor een bepaalde doelgroep. Je kunt niet allemaal mensen met hele diverse 

problemen aan een tafel zetten. Dan heb je weer kwesties van schaamte. Je moet ook zorgen 

dat mensen in vertrouwen dingen kunnen zeggen.”

Kun je een concreet voorbeeld geven van iemand die door jullie geholpen is?
“We zien veel mensen die komen met een aanmaning of een brief van een incassobureau. 

Dan kun je soms snel het tij keren. Als je schulden in kaart gaat brengen en je kunt twee of 

drie betalingsregelingen treffen, dan kan dat enorm schelen. Het is mooi om daarin te zien 

hoe de studenten het verschil kunnen maken voor iemand.”
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Jullie helpen mensen op weg om hun problemen op te lossen. Dat brengt ons bij het 
onderwerp participatiesamenleving. Werkt die hier in de praktijk?
“Ja en nee, zou ik nu zeggen. Ja, omdat deze wijk nu ook weer niet zo’n uitzonderlijke positie 

heeft dat je de principes van de participatiesamenleving niet kunt waarmaken. Maar ik denk 

wel dat je realistisch moet zijn in welke stappen je kunt zetten met mensen. Het is al heel wat 

als mensen de stap zetten naar meer contacten hebben, naar meer zelfverzekerdheid of naar 

iets beter weten hoe het hele Nederlandse schoolsysteem in elkaar zit. Je mag wel dingen 

van mensen vragen en op organiserend vermogen een beroep doen, maar wel op een schaal 

die aansluit bij de mensen. Ik vraag me bijvoorbeeld af wat je bereikt met het creëren van 

voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering. Ik zou juist willen focussen op talent: 

wat is jouw talent, wat kun je doen voor een ander, voor de samenleving? Vervolgens moet je 

mensen de tools geven om daar ook iets over te leren.

Over Nieuw-West bestaan verschillende beelden naast elkaar. In cijfers staat het er niet 

goed voor. Veel mensen leven in armoede en de gezondheidscijfers zijn ook slecht. Maar 

tegelijkertijd is het ook een hele fijne plek om te zijn. Als je bijvoorbeeld het Huis van de Wijk 

binnenloopt, waar bewoners heel actief zijn en erg open staan voor iedereen die binnenkomt, 

dan voel je je erg welkom. Er gebeurt van alles. Tegelijk zijn er grote groepen die daarbij 

achterblijven omdat ze in overlevingsmodus leven. Zij worden zo opgeslokt door zorg voor 

hun kinderen, hun financiën, hun ouders wellicht, dat ze weinig ruimte hebben om ook nog 

aan hun eigen leven te werken door bijvoorbeeld naar het Startpunt te gaan en te zeggen: ik 

wil een baan.”

Een baan is voor veel mensen eigenlijk heel erg ver weg.
“Dat denk ik wel, ja.”

Is dat een probleem? Of moeten we accepteren dat sommige mensen in elk geval 
voorlopig niet voor een betaalde baan kunnen gaan?
“Het is een mooi streven om iedereen naar werk te begeleiden. Werk waarin je je kwaliteiten 

kunt inzetten en je kunt ontplooien, doet je groeien. Daar geloof ik in. Maar ik denk dat het 

voor veel mensen echt een stap te ver is. Kijk bijvoorbeeld welke mensen hier komen. Zij 

spreken geen Nederlands omdat velen niet hebben geleerd hoe je moet leren. Of bijvoorbeeld 

omdat ze een oorlog zijn ontvlucht, met trauma’s zitten en geen ruimte in hun hoofd hebben. 

Dan is het wel heel ver weg om je op de arbeidsmarkt te begeven. Vrijwilligerswerk zou dan 

wellicht beter bij ze passen.”
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De rol van werkgevers in de participatiesamenleving blijft vaak een beetje 
onduidelijk. Hoe zie jij dat hier? Zijn er bedrijven die zien dat ze in de 
participatiesamenleving ook een bepaalde rol hebben voor de wijk?
“Hier in Slotermeer heb ik daar niet zo’n zicht op. Er zijn veel kleine ondernemers, vooral 

Turkse ondernemers. Daarvan kan ik me heel goed voorstellen dat ze binnen hun eigen 

netwerk mensen aannemen die ze anders wellicht niet hadden aangenomen. Verder heb 

je natuurlijk coöperatieve ondernemingen en kleine initiatieven van onderop die heel erg 

bezig zijn met de wijk. Zij willen mensen een plek en een kans geven om te groeien. Je zou 

willen dat er veel meer van dat soort ondernemingen zijn. De echt grote bedrijven zitten 

meer in Westpoort, en er is volgens mij weinig verbinding met de wijk ernaast. Mijn indruk 

is dat de Westpoort-bedrijven helemaal niet zo bezig zijn met de bewoners van Geuzenveld-

Slotermeer. Hoe het verder in Nieuw-West is, vind ik moeilijk te zeggen. Mijn blik zit vooral 

hier. Voor de mensen zelf is Nieuw-West als gebied ook veel te groot: 150.000 mensen, dat is 

zo groot als Amersfoort. De actieradius van mensen kan heel klein zijn. Ze richten zich op hun 

straat, hun school, hun winkel en hebben geen geld voor het openbaar vervoer.”

Hoe zou de rol van BOOT hier in Nieuw-West zich ideaal ontwikkelen?
“Ik hoop dat we in kleine stapjes mensen kunnen helpen om allerlei vaardigheden op 

te doen die ze een opstapje geven naar werk. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het 

opleiden van gezondheidsambassadeurs. Dat zijn mensen uit de wijk die eerst kennis en 

vaardigheden krijgen aangereikt over gezondheid. Ze worden dan ambassadeur op dat 

thema binnen hun eigen netwerk. Ik hoop dat dit van onderop een beweging in gang zet. 

Als je ziet dat je buurvrouw door zo’n project gegroeid is, dan wil je misschien zelf ook 

gezondheidsambassadeur worden. Mensen die achterblijven, zou je heel graag hun eigen 

kwaliteiten willen laten ontwikkelen en ontplooien.”

“JE MOET ER LOL IN HEBBEN”
Interview Corine van de Burgt – De Omslag

Stichting De Omslag is een onafhankelijke project- en netwerkorganisatie op het gebied van 

participatie en werk in Amsterdam. Ze stelt zich op als aanjager van sociaal ondernemende 

initiatieven die arbeidsparticipatie bevorderen. Ook verbindt De Omslag sociale 

ondernemingen aan reguliere ondernemingen en stimuleert het inclusief werkgeverschap bij 

arbeidsorganisaties. Directeur Corine van de Burgt werkt er al sinds 2005.
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Wat voor definitie gebruik jij van participatie?
“Ik gebruik het in de breedste zin van het woord. Voor de een is het de eerste stappen 

zetten en weer meedoen in de samenleving, voor de ander is het betaald werk. Dat is 

persoonsafhankelijk.”

Hoe zou je inclusief werkgeverschap definiëren?
“Ja, een mooie term is dat hè? Inclusief zie ik ook in breedste zin van het woord. Het niet 

uitsluiten van werknemers om welke reden dan ook – of dat nu cultuur is, beperking, 

geloofsovertuiging of moeilijk verleden qua arbeidservaring. In principe is inclusief 

werkgeverschap een houding waar je je actief voor inzet als werkgever.”

Hoe gaan werkgevers dat als een noodzakelijke houding zien?
“Ze moeten allereerst zien dat ze onderdeel zijn van de samenleving en verantwoordelijkheid 

hebben. Dat betekent verantwoordelijkheid naar hun werknemers, maar ook naar de 

maatschappij en de problemen die zich daarin afspelen. Ten tweede: je moet er ook lol in 

hebben. Je ziet echt dat er bedrijven zijn die diversiteit van hun werknemersbestand als een 

asset zien en er een uitdaging in zien om daarmee bezig te zijn. Iedereen heeft bepaalde 

competenties en je moet er lol in hebben om dat uit te vogelen en daarmee om te gaan. Dan 

is het ook niet meer zo moeilijk om er een missie aan te hangen en het als speerpunt in je 

HR-beleid op te nemen.”

Het begint dus heel erg bij een persoon die doordrongen is van het belang.
“Ja. En van de win-win-situatie. Je moet ook zien dat er winst uit te halen is. En dan 

bedoel ik niet in subsidies en dergelijke, maar veel meer in het besef dat diversiteit in je 

werknemersbestand iets doet in je team en in je onderneming.”

Als je nu een potentiële werkgever tegenkomt die je van dit verhaal wilt overtuigen, 
heb je dan een mooi voorbeeld waarmee je die meerwaarde kunt laten zien?
“Ik gebruik mooie duidelijke voorbeelden van sociaal ondernemers. Ik weet dan wel dat dat 

voor sommige reguliere ondernemingen een stap te ver is, maar dat zet mensen toch wel aan 

het denken. Sterker nog: ik neem werkgevers ook het liefst mee op bezoek bij een sociale 

onderneming. Je moet het echt zien, dat werkt ontzettend goed. En ook een eerlijk beeld 

geven: als je echt gaat voor sociaal ondernemerschap, is dat ook wel een extra uitdaging. 

Natuurlijk zijn voorbeelden van bekende Amsterdamse ondernemingen het gemakkelijkst. 

Dus dan heb je de eerlijke chocola, of sociaal bier: een bedrijf zoals Brouwerij de Prael waar ze 

150 man met psychiatrische problematiek hebben rondlopen en er gewoon lol in hebben om 

dat te doen. Ik ga altijd wel even kijken: wat is het juiste voorbeeld voor die ondernemer? Als 

ik het met midden- en kleinbedrijf over dit onderwerp heb, zeg ik altijd: kijk nou in je eigen 

netwerk. Er is vast een neefje of nichtje dat een beperking heeft, probeer daar nou een baan 
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voor te creëren. Dichtbij beginnen. Het is een houding, je moet er lol in hebben, uitdaging in 

zien, en je moet het er wel bij kunnen hebben.”

Waarom gebruik je vaak sociale ondernemingen als voorbeeld bij bedrijven die dat 
niet per se als doel hebben?
“Dat doe ik om te laten zien dat het kan. Dat het niet de makkelijkste weg is, maar dat het 

wel mogelijk is. Dan noem ik bewust ook bedrijven als Swink, een IT-bedrijf [webservice] dat 

hoogopgeleide mensen met autisme of psychiatrische problematiek in dienst neemt. Dat is 

een bloeiend bedrijf. Zij nemen mensen uit de doelgroep ook echt in dienst en hebben hun 

economische doelstellingen en product en dienstverlening ontworpen op hun werknemers. 

Dan ben je helemaal rond als inclusief werkgever. Zo laat ik zien dat je kwalitatief hele mooie 

producten kunt leveren, zelfs als je extreem inclusief bent.”

Wat zijn de problemen of obstakels die je het meest hoort?
“Mensen zeggen: ‘We kunnen niet de juiste mensen vinden. We vragen het 

werkgeversservicepunt om wat sollicitanten te sturen maar er komt niemand.’ Dat is echt een 

groot probleem. Het tweede wat ik vaak hoor is: ‘We hebben het vaak geprobeerd, maar het 

vraagt zoveel ondersteuning, dat past niet.’ En ten derde: ‘De regelgeving, daar zien we zo 

tegenop, alles wat daarbij komt.’ Dat zijn dan meestal middelgrote en kleine bedrijven. Die 

zeggen: ik ga er gewoon niet aan beginnen, te veel werk. Er zijn ook bedrijven die zeggen: 

doe mij mensen, ze mogen meelopen, geen punt, maar val me alsjeblieft niet lastig met alle 

eisen. Het gaat uiteindelijk om de juiste mensen. Maar daar kan geen overheidsinstelling 

voor zorgen, daar moet je zelf als bedrijf heel actief in zijn. En je moet ook wel bereid zijn om 

banen op te knippen, uit elkaar te halen en te husselen. Niet de standaardvacatures, waarin 

een schaap met vijf poten wordt gevraagd, extreem hoog opgeleid, altijd beschikbaar maar 

met een tijdelijk contract.”

In hoeverre vind je de problemen die je hoort over wet- en regelgeving ook terechte 
bezwaren?
“Aan de ene kant denk ik: ja, we maken het wel erg ingewikkeld. Want als je een 

gemiddelde werkgever nu iets vraagt over inclusief werkgeverschap, dan gaat het over het 

doelgroepregister. Echt zonde vind ik dat, wat een gemiste kans. Had dat nou maar niet 

gedaan. Daar kun je je tegelijk ook heel erg achter verschuilen. Want er staat nog nergens 

enige regel op papier dat als je honderd man in dienst hebt, en vijf daarvan hebben een 

beperking en maar twee passen in het doelgroepregister, dat je dan iets verkeerds hebt 

gedaan. Er is nog helemaal geen harde eis. Het werkgeversservicepunt probeert dat echt 

gemakkelijk te maken met mooie voorbeelden, maar wanneer komt dat nou een keer over bij 

de gewone werkgever?
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Aan de andere kant heb je klachten van sociaal ondernemers, die vind ik wel terecht. 

Als je een extreem inclusieve werkgever bent en heel veel doet om ervoor te zorgen dat 

werknemers kunnen werken in een omgeving die je helemaal aanpast, dan word je na een 

jaar afgestraft omdat iemand dan bijna 100% (qua loonwaarde) werkt. De kans dat je voor 

die werknemer geen loonkostensubsidie meer krijgt is dan groot. Of je moet echt de slechtste 

kant van iemand benadrukken, terwijl je als werkgever juist naar de beste kant van mensen 

wil kijken. Dat zijn wel rare dingen.”

Als je in de toekomst inclusief werkgeverschap zou willen bevorderen, zie je dan 
vooral een rol voor overheden om dat te stimuleren, of moet dat toch meer van 
onderop komen?
“Ik was aangenaam verrast toen ik wat intensiever optrok met 99 van Amsterdam [een 

netwerk van werkgevers die actief positief invulling geven aan de Participatiewet]. Ik hoorde 

hoeveel bedrijven al doen om duurzaam en sociaal te ondernemen, wat voor doelstellingen ze 

allemaal hebben en hoe bescheiden ze daarover zijn. Als ze dat wat meer zouden delen, kun 

je een lerende omgeving voor werkgevers creëren. Ik denk dat dat passender is dan dat de 

overheid dat doet. De overheid is natuurlijk ook een werkgever, maar zeker geen ondernemer. 

Een ondernemer loopt tegen andere zaken aan. Dus ik denk dat je ondersteunend en 

faciliterend moet zijn als overheid en natuurlijk passend beleid moet voeren, maar zeker niet 

bedrijven vertellen hoe dat moet. Dat kun je beter die bedrijven aan elkaar laten vertellen. 

Ik ben er wel voor dat je de sector van sociaal ondernemers echt moet stimuleren en groter 

moet maken.

Het is nu denk ik vooral goed om te laten zien dat je heel veel verschillende manieren hebt 

om inclusief werkgeverschap vorm te geven. Je hebt aan de ene kant ondernemers die 

streng inclusief zijn, en dat is hun heilige doel. En je hebt aan de andere kant ondernemers 

die helemaal aan het begin staan. Daartussen zitten allerlei verschillende vormen. Er zijn 

bijvoorbeeld bedrijven die zeggen: ‘Ik wil van alles sociaal doen, maar dit is niet mijn 

expertise, dus die koop ik graag in.’ Bijvoorbeeld door een organisatie als Cordaan of Pantar 

in te vliegen en een plek te creëren waar onder begeleiding inclusief werkgeverschap kan 

plaatsvinden. En er zijn bedrijven met een houding van ‘ik neem mijn neefje gewoon in 

dienst, ook al kan hij niet tellen. En ik zorg dat hij ook goed terechtkomt als er geen werk 

meer is.’ Dat is ook inclusief werkgeverschap, nadenken daarover.

Ik denk serieus dat het over een jaar of tien normaal is dat je eerst naar sociale firma’s kijkt bij 

inkoopvragen. Tegelijk denk ik dat heel veel reguliere werkgevers tegen die tijd meer inclusief 

zijn en duurzamer en socialer inkopen. En dat het veel meer een normale situatie is geworden 

en het niet meer die gescheiden werelden zijn.”
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“ZIE HET NIET ALS VERDIENMODEL”
Interview Yvonne Cornelisse – Stadsdeel Nieuw-West

Hoe doet de gemeentelijke organisatie in Nieuw-West het zelf eigenlijk op het gebied van 

inclusief werkgeverschap en participatie? Al een paar jaar is de gemeente druk bezig om 

haar organisatiestructuur ingrijpend te veranderen. In zo’n situatie kan het lastig zijn een 

onderwerp als inclusief werkgeverschap op de agenda te krijgen. Yvonne Cornelisse, ambtelijk 

opdrachtgever sociaal/veiligheid in Nieuw-West, geeft haar mening.

Wat betekent inclusief werkgeverschap voor u?
“De term inclusief werkgeverschap is relatief nieuw voor mij. Bij de term ga ik ervan uit dat 

de werkgever ruimte biedt aan mensen met een beperking, met verschillende achtergronden 

en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dan denk ik meteen: ‘Hoe ziet het er hier in 

huis uit?’ Dan ziet het er beperkt uit. Bij het stadsdeel is dit niet echt een actief beleid. De 

schoonmakers zijn wel van Pantar en ook hebben we een aantal mensen uit de oude Wajong. 

Ook wordt de catering door Lucafe verzorgd, dat is de onderneming van een bewoner die 

binnen de Lucas Community is gestart.

Maar verder wordt het niet heel concreet gecommuniceerd. Als werknemer weet ik niet 

dat mijn werkgever bezig is met inclusief werkgeverschap. Bij de gemeente is er wel wat 

meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat zijn mensen die 

nu niet genoeg gebruik maken van de voorzieningen. Maar dan gaat het meer over hoe de 

dienstverlening kan worden aangepast om deze mensen te bereiken.

Ik vind dat inclusief werkgeverschap meer vanzelfsprekend moet worden. Mensen kunnen in 

een isolement raken en hebben een eigen netwerk in de omgeving nodig. Zo niet, dan raak je 

verder af van mogelijkheden.”

Wat betekent participatie voor u?
“Participatie betekent dat men zo veel mogelijk mensen laat meedoen als het gaat om hun 

dagbesteding. In het werk ben ik ermee bezig, maar dan gaat het meer over hoe je mensen in 

die in de buurt wonen en maatschappelijke organisaties kunt inzetten. Je realiseert je niet dat 

heel veel mensen niet meedoen en niet in beeld zijn.”

Wat heeft u nodig om participatie en inclusief werkgeverschap te laten slagen?
“We zijn bezig met participatie ‘buiten’. Maar dat je het ook naar binnen kunt halen, vraagt 

wel om mensen die dat ook uitstralen, vaandeldragers die ook de ruimte bieden. En je hebt 

rolmodellen nodig. We hebben in onze organisatie geen mensen met een WWB uitkering, 

of trede 1 en 2, terwijl dit wel zou kunnen. Maar het kost tijd. Je moet het ook niet als 

verdienmodel zien, goedkope arbeidskrachten die taken over kunnen nemen. Het moet 
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maatschappelijke meerwaarde hebben, waar mensen iets mee opschieten. Het gaat erom dat 

mensen een kans krijgen en niet per se om rendement.

Ik ben zelf opdrachtgever in het sociaal domein en heb veel met maatschappelijke partners te 

maken. Met die partners kijken we hoe je de mensen uit de buurt een werkplek kunt geven 

zodat ook de buurt er beter van wordt. Dat is wel anders dan een paar jaar geleden. Daar 

denk ik graag over door.”

Wat zijn de grootste obstakels die u tegenkomt?
“Tijd en geld hoor je vaak. Bij het stadsdeel is de organisatie te diffuus geworden. Er is geen 

overzichtelijke structuur van afdelingen meer, met name in de stadsdelen. Dat komt wel wat 

in rustiger vaarwater maar in 2018 zullen er opnieuw veranderingen komen vanwege de 

wijzigingen in het bestuurlijk stelsel. Mensen moeten zelf nog wennen aan die verandering 

en zijn daar druk mee. En als je met jezelf bezig bent, is het moeilijk om ruimte te vinden voor 

anderen. Het is dus belangrijk om flexibel te blijven.”

Wat zou uw eigen organisatie als doelen kunnen stellen?
“Mensen in hogere functies hier zijn allemaal wit, terwijl in het middensegment weer 

heel veel Marokkaanse mensen zitten. Het is nog steeds geen weerspiegeling van de 

maatschappij. Daar zou wel wat concreets aan gedaan moeten worden.

Er is momenteel veel aandacht voor mensen met een uitkering. Het gaat dan meer om 

verstandelijk en psychisch beperkten en wat je voor hen zou kunnen betekenen. Dat zal zich 

verder ontwikkelen. Maar om dat in doelstellingen te formuleren, is lastig, dan denk je in 

aantallen of beleid. Een andere doelstelling zou kunnen zijn hoe je mensen die net uit school 

komen, een plek kan geven. Daar zou je breder naar kunnen kijken.

Je hebt een categorie mensen ‘geen beperking, toch niet aan de bak’. Voor hen kan je kijken 

naar scholing en naar wat je nog meer kan doen om hen ook een plek te geven, vooral bij 

minder vermogende mensen. Je moet individueel tijd en aandacht geven aan mensen.”

“ER ZIT ALTIJD IETS VAN WERKGEVERSCHAP IN ALLE MENSEN”
Interview Achmed Baâdoud – Stadsdeel Nieuw-West

Al sinds hij in 2006 begon als bestuurder in Nieuw-West, probeert bestuursvoorzitter 

Achmed Baâdoud in zijn stadsdeel verbindingen te leggen en kansen te creëren. Hij ziet veel 

in een overheid die mensen faciliteert om zelf hun problemen op te lossen. Daarvoor is het 

essentieel om de mensen echt te kennen en aandacht te geven.
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Welke rol ziet u voor de overheid in de participatiesamenleving?
“Wij hebben in Nieuw-West het Startpunt opgericht. De gedachte van mij daarbij was 

destijds om een netwerk te bouwen voor mensen in de buurt. Heel veel mensen hebben 

geen netwerk dat hen verder kan helpen naar werk. In de stad noemen ze die initiatieven 

Werkpunten. Maar ik noem het geen Werkpunt maar een Startpunt, want een netwerk is de 

basis, de start om te participeren en te werken. De ambtenaren bij het Startpunt zien zichzelf 

als de brug, als de verbinding tussen bewoners, bedrijfsleven, overheid en andere instellingen. 

De bewoners en ook de bedrijven gaan vanuit een persoonlijke drive naar het Startpunt toe 

en niet vanuit een dwang die van buitenaf wordt opgelegd. Mensen die naar het Startpunt 

gaan, willen een bijdrage leveren.”

En de overheid heeft dan die verbindende rol om werkgevers en werknemers bij 
elkaar te brengen?
“Als overheid moeten we niet agenderen maar faciliteren. Ik faciliteer instellingen zoals het 

Startpunt en daarmee ook indirect mijn bewoners. Die bewoners mogen vervolgens zelf 

agenderen wat ze belangrijk vinden. Dat is heel belangrijk. Werkgevers zouden zelf ook 

moeten agenderen.”

Wie zijn de werkgevers die dat volgens u moeten doen?
“Wij allemaal. Wij hebben als mensen allemaal een stukje werkgeverschap in ons, zonder 

het te beseffen. Er zit altijd iets van werkgeverschap in alle mensen. Werk geven is geven en 

nemen. Tijd geven aan iemand is ook werkgeverschap, dus aandacht geven, een luisterend 

oor, iemand helpen met oversteken, een glimlach op je gezicht. Het klinkt misschien vreemd 

om dat werkgeverschap te noemen maar er zit iets in van geven, een daad creëren. De 

overheid is formeel zelf werkgever van haar ambtenaren, maar ook van de bewoners. De 

overheid is de werkgever van mensen die van een uitkering leven.”

Hoe ziet dat werkgeverschap eruit?
“In mijn werk wil ik verbindingen leggen. Dus niet mensen in hokjes stoppen omdat 

ze binnen een bepaald beleidsterrein vallen, zoals ouderen, vrouwen, criminelen, 

verkeersdeelnemers. Het is dan vervolgens weer heel moeilijk om ze uit die hokjes te krijgen. 

Ik wil liever denken vanuit een probleem, noem het in mijn vak een klacht. Ik wil klachten 

omzetten in iets positiefs. Als ouders bij mij komen klagen over de veiligheid rondom scholen, 

dan moet je dat probleem uiteenrafelen. Ik weet dat ik geen agenten of toezichthouders 

heb die kunnen zorgen voor extra handhaving. Maar ik kan wel mensen opleiden voor 

bijvoorbeeld de functie verkeersregelaar. En dan komt het werkgeverschap om de hoek kijken. 

Het is mijn bijdrage om na te denken hoe mensen te bewegen vanuit een positieve motivatie 

met behoud van uitkering een opleiding te volgen tot verkeersregelaar of tot EHBO’er. Ik 

beloof de mensen die het echt in de vingers hebben, mijn best te doen om hen naar een 
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reguliere baan te brengen. Je bent dan het probleem van de ouders en buurtbewoners rond 

de veiligheid op scholen aan het oplossen door de klagers in hun kracht te zetten zodat ze 

het probleem zelf kunnen oplossen. Wij faciliteren ze door ze de juiste opleiding te laten 

volgen. Maar we spreken de bewoners aan op hun eigen drijfveren en het is de kunst om dat 

bij hen vast te houden. Mensen moeten gaan werken omdat ze daartoe zijn gemotiveerd. 

Dan bereik je het meest.

Eenzelfde verhaal geldt voor klachten over woninginbraak. Ik kan op iedere lantaarnpaal een 

camera plaatsen, maar we hebben allemaal twee mooie camera’s in ons hoofd zitten en die 

wil ik graag benutten. Ik zeg dan: ‘Geen politie, geen extra toezicht en handhaving, geen 

camera’s, maar ik heb wel geld om je op te leiden tot preventiemedewerker. En als je dat 

werk leuk vindt, dan ga ik mijn best doen om je binnen het netwerk als beveiliger op reguliere 

basis in te zetten.’ We hebben in Nieuw-West ruim 200 mensen doorgeleid naar de opleiding 

beveiliging en uiteindelijk hebben 150 mensen een vaste baan gevonden in de beveiliging.”

Is het dan ook niet de taak van de overheid om in verbinding te staan met die 
beveiligingsbedrijven om zo meer verzekerd te zijn van een duurzame toeleiding naar 
werk?
“Jazeker. Voor beveiligingsbedrijven is dat niet zo moeilijk. Wij hebben als overheid per 

definitie een relatie met hen door onze aanbestedingen. Amsterdam werkt met het 

beveiligingsbedrijf Trigion, dus ik heb met Trigion afgesproken dat als ik talenten heb die hun 

diploma beveiliger hebben gehaald, er ook een baangarantie moet komen. Maar natuurlijk 

kan niet iedereen daar terecht. Dan moet je dus andere mogelijkheden zoeken, die passen 

bij de talenten van mensen. En die zijn er. De problemen blijven zich immers aandienen, zoals 

bijvoorbeeld het overvalrisico op het Osdorpplein. We hebben daar van alles gedaan: camera’s 

geplaatst, fysieke maatregelen genomen en de fietsen en scooters van het plein gehaald, 

maar de overvallen bleven. Toen kreeg ik een idee. Stel je eens voor, je wordt ontvangen 

door een gastheer of gastvrouw. Je wordt welkom geheten, doorverwezen naar winkels. 

Mensen die slecht gedrag laten zien worden aangesproken en er wordt geen troep meer op 

de stoep gegooid. Ik ben begonnen met tien mensen op Plein 40-45 en het Osdorpplein. 

Tegen de lokale werkgevers is gezegd dat er gemotiveerde mensen uit het stadsdeel met een 

EHBO-opleiding en know-how op het plein zouden komen met het doel de leefbaarheid te 

vergroten. Ik doe dat onder de voorwaarde dat als er in de winkels een vacature vrijkomt, 

de winkeliers eerst moeten kijken naar de pool van gastheren en -vrouwen alvorens zij hun 

advertentie elders plaatsen. Ik had binnen drie maanden twintig mensen op het Osdorpplein, 

van hen hebben er nu zestien een baan bij een lokale ondernemer. Het kan toch niet waar 

zijn dat er zo weinig voor nodig is om mensen met elkaar in contact te brengen.”
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U zegt in feite dat het minder over regels gaat maar meer om het fysieke contact 
met lokale ondernemers. En die ondernemers moeten de gemotiveerde mensen 
welkom heten, ondersteunen waar nodig en ze niet aan hun lot overlaten?
“Dat is evident. Als je voor het voetbalteam een dure spits aankoopt, dan moeten de andere 

teamleden wel iets met die prachtige spits te maken willen hebben. Als het team niet 

samenwerkt, haal je niet optimaal het talent uit die spits. Dat geldt voor de dure spits maar 

ook voor de goedkopere werknemer. Ze zijn gemotiveerd, willen graag werken en niet omdat 

WPI zegt dat zij hun uitkering moeten terugverdienen. Ik heb recent iemand gesproken die als 

verkeersregelaar is begonnen, die nu werkt bij de opvolger van Trigion. Hij zit in een scanauto 

om het parkeren te controleren. De dankbaarheid van die man is enorm. Hij zat jaren thuis en 

was het verkeerde en slechte voorbeeld voor zijn dochter. Hij is zo blij omdat hij naar eigen 

zeggen warm is opgevangen door collega’s.”

Is dat inclusief werkgeverschap?
“Ja, zo kan je dat noemen. Inclusief werkgeverschap is voor mij de ruimte geven aan het 

talent dat binnenkomt. Zie mensen niet als machines die productiewerk komen leveren en om 

vijf uur naar huis gaan. Werk nemen is meer dan werken, omdat het werk je tweede familie 

is. Bij een werkgever is de sfeer en de saamhorigheid ontzettend belangrijk. Niet alleen voor 

het familiegevoel, maar ook voor de productiviteit. Inclusief werkgeverschap betekent voor 

mij zorgen voor elkaar, niet in hokjes denken of in hiërarchie. Een werkgever of directeur is 

een onderdeel van het bedrijf en moet ook evenveel meedoen. Een inclusieve werkgever laat 

zich zien op de werkvloer, heeft een gevoel voor spirit en samen zijn en draagt dat over.”

Hoe krijg je dit verhaal tussen de oren van een werkgever?
“De werkgever wil graag gehoord, gezien en gewaardeerd worden, en moet het besef 

hebben dat ook de medewerker dat wil. Dat moet de manager voelen en vinden. Werk geven 

betekent dat je niet alleen iets voor jezelf wilt, maar dat je je eigen wensen moet kunnen 

delen met de ander.”

Dat kan de werkgever als persoon uitstralen, maar welke rol heeft de overheid 
daarbij?
“Ze heeft indirect een rol. De mensen zorgen ervoor dat er wetten en regels komen, niet 

andersom. Daar bovenop zijn er heel veel zaken die niet in regels te vatten zijn maar eerder 

tot stand komen vanuit logisch nadenken, of vanuit menselijkheid en respect. Voor die laatste 

zaken zou de overheid meer aandacht moeten hebben. Dat kan op verschillende niveaus. 

De overheid kan aandacht geven aan het feit dat mensen hun eigen straat schoonhouden. 

De overheid kan stilstaan bij de Internationale Vrouwendag. Met heel veel partijen zouden 

we 1 mei, de Dag van de Arbeid, moeten uitroepen tot de dag van de waardering van de 

arbeider. Een dag waarop degenen die iets bijdragen, gezien, gehoord en gewaardeerd 
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worden. En dan gaat het niet om het bloemetje maar om de aandacht. De overheid zou 

kunnen zeggen: laten we trots zijn op elkaar dat we met elkaar aan het werk zijn. Er zijn 

mensen die popelen om te kunnen werken, die hun leven wagen in de Middellandse Zee, die 

komen niet naar Nederland om te leren schaatsen, die willen werken. Ze willen onafhankelijk 

zijn. Werken is, mijn vader zei het al, structuur geven aan je leven, letterlijk en figuurlijk.”

Wat moet de overheid dan doen, als inclusief werkgever?
“De overheid moet zorgen voor de bewoners met projecten als die van de gastvrouwen 

en -mannen, de verkeersregelaars en de preventiemedewerkers. De overheid moet het 

lef hebben om die functies niet alleen op de rails te zetten, maar ze te behouden om de 

problemen in de wijk op te lossen. Ze heeft ook de verantwoordelijkheid voor groepen 

die nog geen functie hebben. Toen ik hier in 2006 begon als bestuurder, waren er 22 

overlastgevende groepen in Nieuw-West, van crimineel tot hinderlijke overlastgevers. Ik heb 

er nu nog vier. Vooral de criminele groep is behoorlijk afgenomen. Ik heb tegen ze gezegd: 

‘Jongens, ik heb slechts drie smaken: het is school, het is werk of het is de cel. Ik wil graag 

de eerste twee smaken inzetten om jullie weer op de rit te krijgen.’ Misschien kunt u zich 

herinneren dat een jaar of zes, zeven geleden, het percentage recidive 70 tot 75% was. Nu 

hoor je daar niets meer over, ook in Nieuw-West niet. Als je aan de jongeren vroeg: ‘Wat 

ga je doen als je je straf hebt uitgezeten?’, dan zeiden ze: ‘Niets’. Ik ben me er toen in gaan 

verdiepen en kwam erachter dat veel van deze jongens niet geregistreerd staan, ze hebben 

geen adres. Als je geen adres hebt, kun je niet op school zitten en niet een contract afsluiten. 

Als je niet op school zit en niet een contract hebt afgesloten, dan krijg je ook geen uitkering. 

Je moet je voorstellen dat we dus Amsterdammers in Nieuw-West hadden, die bewust gingen 

inbreken of overvallen om een slaapplaats te krijgen in een cel. Dat was echt zo. Toen heb ik 

besloten mijn nek voor ze uit te steken en heb ze verteld dat als ze die cel worden uitgezet, 

ze een broodbaan moeten accepteren, niet een droombaan dus. Een broodbaan, dat is alles 

aannemen wat geld oplevert. Neem supermarkt Tanger als voorbeeld, dat is een werkgever 

die broodbanen heeft gegeven. Met die broodbaan kregen de jongeren een kamer met een 

Ad Hoc contract voor maximaal een jaar. Het was de bedoeling dat ze na een jaar zelf de 

huur zouden kunnen betalen. Vanaf 2013 zijn 425 jongens begeleid waarvan 65% positief 

is uitgestroomd. Inclusief werkgeverschap zit dan in het feit dat ondernemers niet vragen 

naar waarom je in het verleden dit of dat hebt gedaan, maar aan de jongens vragen wat 

ze in de toekomst willen. Ze willen een perspectief. En nu moeten we door naar inclusief 

werkgeverschap 2.0, want deze jongens moeten na een jaar verder. Een broodbaan is niet 

genoeg. We kunnen bijvoorbeeld leegstaande kantoren transformeren naar hotels. Een 

van de hotelexploitanten, het Corendon hotel, heeft acht plekken gecreëerd, structureel en 

duurzaam, om deze jongens een baan te geven. Corendon zorgt ook voor de huisvesting, ze 

wonen in het hotel. Dat is voor mij inclusief werkgeverschap. Ook de eigenaar van Corendon 

is begonnen als shoarmaboer. Die heeft een kans gekregen. Die werd gezien, gehoord en 
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gewaardeerd, waardoor hij de eerste stappen heeft gezet. Het feit dat deze ondernemer 

het op die manier weer wil doorgeven aan de jongeren die hij ook een kans geeft, dat is 

fantastisch.”

Dat is meer dan inclusief werkgeverschap zoals de rijksoverheid dat voorstelt in wet- 
en regelgeving. Hoe organiseer je dat dan zonder die regelgeving?
“Dat is precies de reden waarom ik het ontzettend jammer vind dat in de stad alles wordt 

gecentraliseerd. Mijn kracht in Nieuw-West is dat ik overal naar binnen kan lopen. De 

restauranthouders, de supermarktketens, de hotelketens: we kennen de mensen, we raken 

de mensen, we zien de mensen, we schudden de mensen de hand. We hebben heel veel 

geïnvesteerd in het fijnmazige, het elkaar kennen, het ontmoeten. Dat gaat verloren als we 

gaan centraliseren. Ik maak me grote zorgen over de toekomst. Ik denk dat we goed op weg 

waren en vind het ontzettend jammer dat er besluiten genomen worden tot centralisatie die 

de segregatie in de hand werken.”

U als lokale overheid geeft werk aan wijkbewoners en de lokale bedrijven doen dat 
eveneens. Wat denkt u bij het idee van de wijk als werkgever?
“Dan denk ik meteen aan het Plein 40-45. Daar zijn veel etnische ondernemers die een 

horecagelegenheid zijn begonnen in dit deel van Amsterdam. Ze zijn niet naar Amsterdam-

Zuid of naar het Centrum gegaan. Ze horen bij hun wijk en zijn daar dus werkgever.

Laat ik een ander voorbeeld noemen. Heel veel vrouwen die graag zelf wilden ondernemen 

in de catering hebben we geholpen via het Ondernemershuis om hun eigen cateringbedrijven 

op te zetten. Het was inclusief werkgeverschap om te zeggen dat iedereen mag ondernemen 

die de motivatie heeft. Maar die ondernemingen hebben natuurlijk alleen een kans van slagen 

als de overheid en haar partners ook de producten afnemen. De lunch hier in mijn organisatie 

wordt dan ook verzorgd door dames uit de buurt. En als wij een bewonersavond hebben, dan 

gaan we niet een dure partij daarvoor invliegen. Nee, dat zijn de dames uit de buurt die we 

inhuren voor de catering. Dat geeft vertrouwen.”
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6

CONCLUSIE

Welke bijdrage levert het bedrijfsleven om burgers te laten participeren in de samenleving? 

Wat is de impact van reguliere bedrijven, de impact van sociale ondernemingen en de impact 

van verbinders?

Met deze vragen begonnen we dit boek. Het is duidelijk geworden dat bedrijven in de 

participatiesamenleving belangrijke verantwoordelijkheden hebben voor de participatie van 

mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een deel van de reguliere bedrijven 

die gericht zijn op het creëren van financiële waarde, pikt dat ook op en streeft naar het 

implementeren van inclusief werkgeverschap in de organisatie. Daarnaast vervullen sociale 

ondernemingen, waarvoor de arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen de kern van hun 

bedrijfsvoering vormt, een steeds belangrijker rol.

In hoofdstuk 2 bespraken we, naast het proces van totstandkoming van de 

participatiesamenleving vanuit de verzorgingsstaat, het continuüm van organisaties, waar 

het puur streven naar financiële waarde het ene uiterste vormt en het puur streven naar 

maatschappelijke waarde het andere uiterste. In de overgang naar de participatiesamenleving 

ontstaan en bewegen zich steeds meer organisaties richting de middenposities in dit 

continuüm.

We bespraken in hoofdstuk 3 de rol van inclusief werkgeverschap in reguliere, op financiële 

waardecreatie gerichte organisaties. Het vormgeven van inclusief werkgeverschap in deze 
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organisaties zagen we als een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(mvo) waarbij die bedrijven zich op het ondernemingscontinuüm een stap verder richting het 

midden zouden bewegen. In de praktijk van het leernetwerk blijkt inclusief werkgeverschap 

niet bij iedereen een onderdeel van mvo te zijn, maar een andere dimensie van het 

werkgeverschap. Het invullen van mvo-doelstellingen kan vele vormen krijgen en in meer of 

mindere mate aanwezig zijn, bijvoorbeeld in (tijdelijke) projecten die de organisatiestructuur 

van de onderneming niet verregaand beïnvloeden. Maar als een organisatie inclusief 

werkgeverschap binnen de organisatie wil inbedden, gaat het in feite over een beïnvloeding 

van de kern van het functioneren van de onderneming en daarmee om een andere dimensie. 

Naast het continuüm van organisaties zou ook een continuüm van inclusief werkgeverschap 

kunnen worden gemaakt, waarbij overzichtelijk in kaart wordt gebracht wanneer een 

organisatie een weinig inclusief werkgever is, bijvoorbeeld als er slechts één persoon met 

een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst is, tot een organisatie die het belang van 

arbeidsparticipatie in de directe omgeving tot een belangrijke hoofddoelstelling van de 

organisatie heeft verheven.

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de rol van sociale ondernemingen. Zij kunnen goede 

oplossingen brengen voor het zinvol meedoen in de maatschappij. Niet alleen als werkgever, 

maar ook juist als vernieuwer en verbinder met overheid en regulier bedrijfsleven. De rollen 

van bedrijfsleven, overheid en burgers in de participatiesamenleving zijn nog niet helemaal 

uitgekristalliseerd. Juist sociale ondernemingen, die op het snijvlak van de drie partijen 

werken, zijn bij uitstek in de positie om nieuwe verbindingen te leggen en het voortouw 

te nemen bij nieuwe vormen van samenwerking. Het terugtrekken van de overheid biedt 

ruimte voor activiteiten van sociale ondernemingen. Tegelijk is de organisatiestructuur van de 

overheid nog niet optimaal ingericht om deze ondernemingen enerzijds te ondersteunen in 

hun doelstelling en anderzijds de ruimte te geven.

De andere kant van dit verhaal ligt bij de mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, 

die aan een baan geholpen worden door reguliere inclusieve werkgevers, of door sociale 

ondernemingen. Zij zoeken manieren om zinvol mee te doen in de maatschappij, maar ook 

bestaanszekerheid. De bestaanszekerheid die de overheid in de verzorgingsstaat garandeerde, 

is in de participatiesamenleving weliswaar minder vanzelfsprekend, maar de overheid streeft 

er nog altijd naar dat mensen zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij.

Voor het bieden van bestaanszekerheid is de rol van bedrijven minder vanzelfsprekend. 

Sociale ondernemingen hebben vaak nog een wankele basis en hun voortbestaan voor de 

lange termijn is nog niet gegarandeerd. De overheid kan als opdrachtgever een bijdrage 

leveren om deze bedrijven verder op weg te helpen en als regelgever kaders scheppen die het 

gemakkelijker maken voor bedrijven om mensen in dienst te nemen.
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Dat laatste geldt ook voor reguliere bedrijven die bezig zijn met het invullen van inclusief 

werkgeverschap. Ook hier kan de overheid als regelgever bijdragen aan het vergemakkelijken 

van het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zodat dit geen 

al te grote risico’s oplevert voor deze bedrijven.

Tegelijkertijd moet er ook intern bij deze bedrijven heel wat gebeuren. Het goed kunnen 

inbedden van inclusief werkgeverschap zou in een participatiesamenleving meer een 

vanzelfsprekendheid moeten zijn, iets wat door de leiding van het bedrijf gedragen wordt. 

Maar ook dan moet er op de werkvloer zelf ruimte zijn, in de vorm van ruimte voor een 

volwaardige functie en ruimte voor begeleiding. Alleen dan kan er een organisatiecultuur 

ontstaan waarbij inclusief werkgeverschap tot de normale bedrijfsvoering behoort.

Juist hier ligt veel ruimte voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen reguliere en sociale 

ondernemingen. Daarvan hebben we in Nieuw-West al enkele voorbeelden gezien. 

Sociale ondernemingen, zo bleek in hoofdstuk 5, kennen de invulling van social return of 

mvo-doelstellingen en kunnen die voor reguliere bedrijven verzorgen.

Hier liggen nog veel meer mogelijkheden. Ook traditionele financieel-gedreven organisaties 

schuiven steeds vaker op richting het midden van het continuüm. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen begint steeds ‘populairder’ te worden en krijgt steeds vaker 

invulling met doelen op het gebied van arbeidsparticipatie. Dat moet dan verder gaan dan 

alleen een quote op de website van de organisatie. Wanneer bedrijven willen bewegen in de 

richting van meer inclusief werkgeverschap, kan dit komen vanuit een intrinsieke motivatie 

en soms vanuit de dwang van een mogelijke quotumregeling vanuit de overheid. Maar hoe 

dan ook kost inclusief werkgeverschap tijd – en tijd is geld. Reguliere werkgevers geven aan 

hierbij ‘ontzorgd’ te willen worden en kijken hiervoor vooral naar de overheid. Die blik zou 

veel meer gericht kunnen worden op sociale ondernemingen. Waar de overheid in het kader 

van de participatiesamenleving kiest voor een terugtrekkende beweging, zouden sociale 

ondernemingen hier een rol kunnen spelen en reguliere bedrijven verder kunnen helpen in de 

richting van inclusief werkgeverschap.

Uiteindelijk gaat het om een andere manier van denken, zoals één van de verbinders het 

formuleert.

“[Er] moet het besef zijn dat je die mensen nodig hebt. Dat ze een wezenlijke rol hebben in de 

samenleving. (…) Dat zit niet in één domein. Dat zit in het denken. Eigenlijk is dat een soort 

cultuuromslag. Dat kost veel tijd, maar dat is wel waar je naar toe moet.”
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Meedoen in de samenleving gaat over de bijdrage die mensen leveren aan de buurt of maatschappij, 

om deze mooier en beter te maken. De overheid stelt kaders om dit mogelijk te maken, maar burgers 

en bedrijven moeten het uiteindelijk doen. Hoe werkt dat binnen de participatiesamenleving en wat 

zijn de behoeften van burgers en bedrijven daarbij? Dat hebben we onderzocht in het Amsterdamse 

stadsdeel Nieuw-West.

In het eerste deel van ‘Meedoen in Nieuw-West’ (2016) brachten we de behoeften van burgers rond 

participatie in kaart. Het hebben van betaald werk bleek voor de betrokkenen heel belangrijk om 

een perspectief op bestaanszekerheid te krijgen. In dit tweede deel richten we de blik op bedrijven. 

Welke bijdrage leveren zij aan de participatiesamenleving? We doen verslag van twee leernetwerken: 

één met reguliere werkgevers die inclusief werkgever willen zijn en één met sociale ondernemingen 

waarvoor het oplossen van maatschappelijke problemen uitgangspunt is. Ook laten we in een serie 

interviews mensen aan het woord die als verbinder optreden tussen werkzoekenden, werkgevers en de 

overheid. Het verbeteren van verbindingen tussen sociale en reguliere werkgevers én met de overheid 

bevordert dat iedereen kan meedoen in Nieuw-West.

De Hogeschool van Amsterdam draagt met het speerpunt Urban Management bij aan het oplossen 

van grootstedelijke vraagstukken. Urban Management staat voor een multidisciplinaire aanpak en 

is georganiseerd in zogeheten fieldlabs. Deze publicatie komt voort uit activiteiten van het fieldlab 

Nieuw-West in 2016 en 2017. De auteurs werken bij het lectoraat gedifferentieerd HRM van CAREM 

(Centre for Applied Research on Economics and Management), het kenniscentrum voor praktijkgericht 

economisch onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

MEEDOEN IN NIEUW-WEST 2
De rol van bedrijven in de 
participatiesamenleving
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