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Programma

16.00 Welkom door Dr. Irmgard Borghouts

16.10 Van Strategisch HRM naar inclusief HRM

Prof. dr. Ton Wilthagen 

16.40 Het herkennen en ontwikkelen van Talent

Piet de Visser, voetbalscout van Chelsea FC 

17.00 Boekuitreiking onder genot van soep en broodjes

17.30 Uw HR beleid en de Participatiewet. 
Discussiegroepen o.l.v. ReflecTonderzoekers Ton 
Wilthagen, Ronald Dekker en Charissa Freese

18.30 Plenaire discussie over de opbrengsten uit de 
discussiegroepen o.l.v. Irmgard Borghouts

18.45 De Participatiewijzer: Online tool voor werkgevers 

Ton de Kok, Wissenraet Van Spaendonck

19.00 Borrel



Van Strategisch HRM naar inclusief HRM 

10 juni 2015

Prof. dr. Ton Wilthagen

wilthagen@uvt.nl



Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

 Banenafspraak: 125.000 banen voor mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt (landelijke afspraak)

 Indien banenafspraak niet wordt gehaald-> activering Quotumwet

-> heffing op individueel werkgeversniveau

 Voorzieningen voor werkgevers vanuit overheid: 

 proefplaatsingen

 loonkostensubsidie

 loondispensatie

 no-risk polis

 Begeleiding / jobcoach 

 Werkvoorziening / aanpassing werkplek



De uitdaging…

Het aanbod:

 238.700 Wajongers (CBS, 2013)

 59.250 heeft baan

 75% heeft geen baan 

 13 procent (31.340) Wajongers werkt bij reguliere werkgever

 Totale groep is groter: alle mensen die niet in staat zijn om zelfstandig 
WML te verdienen. 

 Doelgroep is met name laag opgeleid en heeft psychische beperkingen 
(ong 1 op 10 heeft lichamelijke beperkingen)

Het gemeentelijke budget: 

 2,87 miljard euro voor uitvoering Participatiewet

 2,2 miljard voor lonen en begeleiding van werknemers van sociale 
werkplaatsen. 

 Ruim 600 miljoen euro over voor half miljoen mensen die naar werk 
moeten worden begeleid’ (Binnenlands Bestuur, 21 mei 2015)



Het schiet nog niet zo op met de banenafspraak…

 Van de 109.665 vacatures in maand januari 2015 wordt in 20 vacatures 
gericht gezocht naar mensen die onder Participatiewet vallen…

 Term Participatiewet wordt 160x genoemd, maar in 140 gevallen wordt 
een beleidsmedewerker gezocht…. 

Werkgevers gaan inclusief (AWVN): 

 Doel 2015: 7500

 Gerealiseerd sinds 1-1-2013: 2645

 Ambitie: 3022

 Stand: 8 juni 2015

Bron: Participatiewerkt.nl, 8 februari 2015

http://participatiewerkt.nl/


Vacatures Participatiewet

Bron: Intelligence Group & Job Feed, 5 juni 2015

85% laag of middelgeschoold werk



Vacatures per regio
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Achtergrond onderzoek ReflecT

 Onderzoek met subsidie van Instituut Gak

1. Literatuurstudie loondispensatie/loonkostensubsidie

2. Kwantitatieve analyse SCP/OSA over effecten loondispensatie / 

loonkostensubsidie op in dienst nemen van mensen uit uitkering

3. Focusgroepen: Welke factoren zijn van invloed op aanname en in 

dienst houden van mensen met een beperking?

 Boekje: Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels 

als instrumenten in de Participatiewet

Conclusie: bereik, gebruik en effecten van loonprikkels

zijn TAMELIJK gering



Model werkgeversgedrag in keuzeproces om 

doelgroep Participatiewet aan te nemen

Borghouts, Dekker, Freese, Oomens en Wilthagen (2015)



HRM

Strategisch Human

Economische rationaliteit Relationele rationaliteit

Fairness: wederkerigheid 
in ruilrelaties

Sociale legitimiteit:
Duurzaamheid
Participatie
Integriteit

Shareholder value
Kwaliteit
Flexibiliteit
Innovatie

Concurrentievoordeel

Uniciteit

Van high performance culture naar inclusive culture



Participatiewet en SHRM

Hoe vertalen bedrijven overheidsmaatregelen in hun HR beleid? 

Of

Hoe worden sociale vraagstukken opgelost door strategisch HR 
beleid, passend bij organisatiewaarden en doelen.

Drie motieven om met doelgroep te werken: 

1. Morele of anti-discriminatie argumenten

2. Economisch motief

3. Integratieperspectief
Business case



Strategieën binnen de Participatiewet

Bedrijven kiezen verschillende strategieën in hoe zij banen gaan creëren: zelf 
in dienst nemen, uitzendorganisaties, groepsdetachering, samenwerking met 
andere bedrijven, overnemen sociale werkplaatsen etc. etc.

 Ahrend neemt meubelactiviteiten sociale werkplaats over 190 
SW’ers en veertig mensen overig personeel (FD, 31 mei 2015)

 Grote groepsdetacheringen: DAF, Maxi Cosy

 Uitzendorganisaties: vakkenvullen Jumbo, PostNL, postsorteercentra

 Nieuw werk: IBN

 Verzelfstandiging van SW bedrijven: Emma Shoes, Ferrofix in 
Rotterdam

 Joint ventures: SW / ondernemingen: Alescon (SW-Bedrijf 
Assen/Hoogeveen, 10 jointventures met bedrijven in verschillende 
sectoren. 

 Zelf gestarte sociale ondernemingen (evt mbv AWBZ) Greenfox: TL 
buizen

 Cooperatievorming: schoonmaakbedrijven of groenafdelingen



Taken HR

HR krijgt belangrijke taak erbij: scheppen van banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking en alles wat daarbij komt 
kijken: 

Aanpassing werkplek

Begeleiding en voorbereiding collega’s & 
leidinggevenden die werken met mensen met 
beperking 

Regelen job coaching (intern en extern)

Contact met externen over Participatiewet

Maatregelen voor duurzame inzetbaarheid



Nadelen

 Productiviteitsverlies

 Begeleidingskosten

 Werkplekaanpassingen

 Administratieve rompslomp

 Reorganisatie

 Alle geschikte banen zijn ge-

out-sourced

 Etc, etc.

Voordelen

 Hoge betrokkenheid van 

doelgroep

 Kunnen soms lastig / saai 

werk overnemen

 Imago

 Business case

 Kan eis zijn als je zaken doet 

met overheid

 Quotum voorkomen

 Etc, etc

Kosten- baten analyse



Focusgroepen

Welke factoren zijn van invloed op aanname en in dienst houden 
van mensen met een beperking?

1) Wat is op dit moment binnen uw organisatie de belangrijkste uitdaging op HR-
gebied? 

2) Wat is het dominante HR klimaat? Welke uitkomsten worden nagestreefd? Is 
uw HR-beleid inclusief? 

3) Past de Participatiewet/werken met de doelgroep binnen uw organisatie/HR 
strategie? Waarom wel/niet?

4) Welke knelpunten ervaart u in het proces van aannemen en in dienst houden 
van mensen met een arbeidsbeperking? Beschikt u als werkgever over de 
juiste competenties, middelen en contacten om te kunnen voldoen aan de 
Participatiewet?

5) Welke acties denkt u te gaan ondernemen met betrekking tot de 
Participatiewet?

6) Wat zou de overheid volgens u moeten doen om organisaties/werkgevers die 
nog niet met de doelgroep werken over de streep te trekken?



Het herkennen en

ontwikkelen van Talent

Piet de Visser



Accra, Ghana, Piet de Visser Foundation



De participatiewijzer

Ton de Kok

http://www.departicipatiewijzer.nl/

