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Wat gaan we doen? 

 “Loondispensatieproject”/ De Participatiewet en Inclusief 

Werkgeven: wetenschappelijk onderzoek Instituut Gak

Irmgard Borghouts, senior onderzoeker Arbeidsmarkt en Sociale 

Zekerheid, Tilburg University

 Het onderzoek in de praktijk 

Jos van Delft, Manager Inclusiviteit Hutten en De

Verspillingsfabriek

 En nu verder… van praktijk naar wetenschap en vice versa: Uw 

bijdrage!

Charissa Freese, senior onderzoeker HRM en de arbeidsmarkt, 

Tilburg University



Hoe het allemaal begon…

Oorspronkelijke onderzoeksvragen loondispensatieproject  
onderzoeksvoorstel (2013):

1. Werkt het instrument loondispensatie om mensen aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt in te laten stromen naar betaald werk? 

2. Wat zijn de effecten van de inzet van loondispensatie en onder 
welke condities kan het instrument een bijdrage leveren aan de 
duurzame arbeidsparticipatie van mensen met verminderde 
arbeidsproductiviteit?

Werkgeversperspectief

Echter…veranderende context sociale zekerheid: van Wetsvoorstel 
Werken Naar Vermogen naar Participatiewet

Implicaties voor onderzoeksvragen



Aanpassing Onderzoeksproject

 Programmanaam Loondispensatie dekt niet langer 
lading

 Grotere rol instrument loonkostensubsidie i.p.v. 
loondispensatie

Nieuwe onderzoeksmethode

 Literatuurstudie: Wat is er bekend over de instrumenten 
loondispensatie en loonkostensubsidie? 

 Kwantitatieve studie over bredere effecten financiële 
prikkels op bedrijfsprestaties (SCP-data)

Conclusie medio 2015

 Het werkt niet vanzelf: bereik, gebruik en effecten van 
beide instrumenten zijn gering

 Loonprikkels alleen zijn niet voldoende, maar wel 
noodzakelijke randvoorwaarde

Nieuwe onderzoeksvraag: Welke andere factoren 
spelen rol bij werkgevers bij aannemen en in dienst 
houden van mensen met arbeidsbeperking?

Valorisatie-output 1: 

Uitgave rapport 

“Het werkt niet vanzelf”



Participatiewetonderzoek: in fasen

 Participatiewet geïntroduceerd 1 januari 2015

 Halverwege 2015: grote kennisbehoefte bij 

bedrijven a.g.v. invoering Participatiewet

 Combinatie kennisoverdracht & 

dataverzameling

Focusgroepen/interviews:

 Netwerkbijeenkomsten in regio’s 

 Voorlichtingsbijeenkomst m.b.t. 

Participatiewet voor werkgevers in sectoren

 Organiseren van werkgeversbijeenkomsten 

ReflecT & People Management Center o.a. 

Roundtable Participatiewet & Inclusief HRM



Kennisdeling en dataverzameling

• Bijeenkomst Willem II stadion met werkgevers, juni 2015



Disseminatie en valorisatie

 Nov 2015: Wetenschappelijk congres Dutch 

HRM network: presentatie eerste resultaten 

ontwikkeling Inclusief HRM

 Dec 2015: Webinar breder publiek

https://tilburgutube.uvt.nl/asset/detail/B1XTIZX8

QuUWZWdjcsN6HMMI

 Jan 2016: Inspiratiesessies rondom 

banenafspraken met werkgevers i.s.m. Ricoh 

& De Normaalste Zaak (n.a.v. Roundtable)

 Mei 2016: Ontwikkeling masterclass Inclusief 

Ondernemen voor AWVN Accenture en de 

Normaalste Zaak (n.a.v. webinar)

http://www.denormaalstezaak.nl/aan-de-slag-

2/masterclass-2/

https://tilburgutube.uvt.nl/asset/detail/B1XTIZX8QuUWZWdjcsN6HMMI
http://www.denormaalstezaak.nl/aan-de-slag-2/masterclass-2/


Wetenschappelijke ontwikkeling + inbedding 

thematiek in onderwijs 

 Nieuwe wetenschappelijke vragen door 

disseminatie: 3 studenten starten hun 

masterthesis over dit thema 

 Febr – nov 2016: Verdere ontwikkeling Inclusief 

Werkgeven Model n.a.v. presentaties op 

internationale conferenties, zowel op HRM als 

Sociale Zekerheidscongressen: HRIC, Sydney 

(HRM), Espanet, Rotterdam, Future of Work, 

Bergamo (arbeidsmarkt & sociale zekerheid)

 Gastcolleges Participatiewet Philips voor 

bachelorstudenten

 Sept 2016: Presentatie resultaten één van de 

masterstudenten op WES conference in Leeds

 Dec. 2016 Nominatie student David van Lennep 

scriptieprijs namens HR Studies 



Disseminatie naar praktijk en ontwikkeling netwerk

 Jan 2016: Blog Arbo-online: Tijd voor Inclusief 
HRM beleid 

http://arbo-online.nl/tijd-voor-inclusief-hrm-beleid/

 April 2016: als extern experts betrokken bij 
leernetwerk Sofokles rondom Participatiewet 

 Juli 2016: Artikel in Tijdschrift HRM (gericht op 
praktijk: wordt gebruikt bij leergangen en 
kennisbijeenkomsten)

Borghouts & Freese (2016). Inclusief HRM; (hoe) 
past de Participatiewet in de organisatie- en HR-
strategie? Tijdschrift voor HRM, 2016 (7), 1-20

 Nov 2016: Workshop Inclusief HRM en 
Participatiewet voor Universiteiten

 Nov 2016 Deskundige Projectgroep 
Participatiewet voor Tilburg University

 Interviews in Specials, online magazines

 Betrokkenheid bij regionale initiatieven 

http://arbo-online.nl/tijd-voor-inclusief-hrm-beleid/
https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/inclusief-hrm-hoe-past-de-participatiewet-in-de-organisatie-en-hrstrategie(7af424f7-7e07-4bdf-bdef-32a3f52f1429).html


Kennisclip Participatiewet & Inclusief HRM 

Korte kennisclip
https://www.youtube.com/watch?v=b54oH33IIOw

en lange versie

met praktijkverhaal Hutten Catering
https://www.youtube.com/watch?v=cKiZ1MdHPuw&t=96s

https://www.youtube.com/watch?v=b54oH33IIOw
https://www.youtube.com/watch?v=cKiZ1MdHPuw&t=96s


Strategisch Inclusief Ondernemen model

Borghouts & Freese, 2016



Strategisch HRM en omgaan met Participatiewet

Borghouts & Freese, 2016



Sneeuwbal-effect



Naar de praktijk



Leuk dat u er bent!

Welkom bij Hutten



Sinds 1929

1929: Jan Hutten start een ambachtelijke bakkerij.

Van ambachtelijke bakkerij naar gastvrijheidsdienstverlener.

Verantwoordelijkheid nemen voor organisatie én maatschappij.



Op ieder moment van buitengewone betekenis zijn voor elkaar



Terug naar de bakkerij

Inclusief werkgeverschap

Inclusie ontstaan vanuit “verantwoordelijkheid” en “waarde toevoegen”.

Bakkerij, Verspillingsfabriek maar ook Foodsquad en gezonde schoolkantines..

9% van samenwerkers heeft bij indiensttreding een uitkeringsachtergrond.

Inclusie mist soms kop en staart => waar geschikte instrumenten?



Inclusief Werkgeven Model @ Hutten

1. Externe context

• Branche staat onder druk door scherpe marges.

• Concurrentie richt zich in toenemende mate op inclusief 

werkgeverschap.

2. Organisatie Strategie

• Kernwaarden “verantwoordelijkheid nemen” en “waarde toevoegen. 

passen bij een actief inclusief werkgeverschap.

3. Huidige Management issues / besluiten

• Streven naar hoger rendement sluit aan bij economische motieven 

van inclusief werkgeverschap.

4. Organisatie kenmerken

• Inclusief Werkgeverschap is een logisch voortvloeisel als je kijk naar 

de historie van Hutten, onze zakelijke waarden, de opbouw van het 

personeelsbestand en het type werk/banen.



Inclusief Werkgeven Model @ Hutten

Stap 5: dominante HRM strategie

HRM perspectief

Organisatie

Performance

SROI 

Lage kosten

Strategisch HCM 

Loonkosten-

subsidies

Ketendoorschuiven

Boete betalen

Werknemer welzijn Affiniteit

Integratie op 
werkplek 

Job carving

Coaching

Maatschappij: 
Sociale legitimiteit

Business model 

Waarde gedreven

In dienst nemen

Samenwerken 

Insourcing

Ketenverant-
woordelijkheid

Borghouts & Freese, 2016



6. Dominante coalitie (opvattingen key stakeholders)

• DGA is uiterst positief. In DT ook meer kritische benadering.

• Verschillende koopmotieven voor verschillende stakeholders.

7. Inclusief HRM beleid?

• Beleid gericht op in-, door- en uitstroom.

• Beleid ook op huidige en niet beperkte samenwerkers gericht.

8. Business Case?

• Hoe brengen we dominante (HRM) strategie zodanig aan de man 

dat alle stakeholders inclusief werkgeverschap omarmen?

9. Obstakels, negatieve houding, stereotypes, risico’s?

• Niets vreemd bij Hutten.

Inclusief Werkgeven Model @ Hutten



10.Gewenste externe ondersteuning

• Liever collega werkgever dan een professional.

• Wetgeving, instanties zouden meer aan werkgeversgemak mogen 

denken.

11.Welke actie zet je in t.a.v. Participatiewet?

• Huidig personeelsbestand voldoende perspectief bieden en in 

dienst  houden.

• Nieuwe vacatures zo inclusief mogelijk in te vullen.

• Speciale projecten opstarten die gericht zijn op het creëren van 

extra banen voor participanten.

12.Duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt?

• Acties zijn er op gericht om ons personeelsbestand uiteindelijk 

duurzaam op een gemiddeld percentage van 10%  inclusief te 

krijgen en behouden.

Inclusief Werkgeven Model @ Hutten



Bedankt voor je aandacht. 

Op naar Charissa!



Van praktijk naar 
wetenschap en vice 
versa: Uw bijdrage!



En nu verder… van praktijk naar wetenschap en vice versa

Wat hebben wetenschappers nodig van beleidsmedewerkers en 

werkgevers voor verdere ontwikkeling wetenschappelijk 

onderzoek?

Wat betekent wetenschappelijk onderzoek voor bedrijven en 

beleidsmakers? Welke nieuwe vragen leven er in het veld waar 

de wetenschap een antwoord op moet zoeken?



Inventarisatie van vragen die leven bij workshop-

deelnemers m.b.t. Participatiewet (“flappentekst”)

 Hoe duurzaam zijn banen binnen Participatiewet?

 Welke waarde creëren banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Alternatieven voor 

economische waarde

 Wat zijn de effecten voor bedrijven die Inclusief HRM beleid hebben?

 Ontstaat er competitie tussen kwetsbare groepen om werk? Wat zijn de effecten daarvan, oplossingen?

 Wat drijft werkgevers om werk te geven aan kwetsbare groepen?

 Wat gebeurt er als de dreiging van een sanctie verdwijnt?

 Welke preventieve maatregelen zijn er om te voorkomen dat mensen weer terug de uitkering in vallen?

 Wat zijn aanbevelingen voor wet- en regelgeving? 

 Wat is de waarde geweest van de wetenschappelijk kennis zoals die is toegepast in de praktijk?

 Wat doen we met mensen met een “ingewikkelde achtergrond” (psychisch, vluchteling, multi-

problematiek)? 

 Hoe krijgen we duurzame banen voor kwetsbare doelgroepen? 

 Wat is het “gedoe” waar werkgevers aan refereren als het gaat om uitvoering van sociale 

zekerheidsverplichtingen?

Valorisatie: vragen uit de praktijk leiden tot nieuwe wetenschappelijke agenda!


