
► Wilt u weten hoe u mensen met een afstand tot de arbeids-

markt succesvol aan het werk kunt helpen? 

► En hoe u toegevoegde waarde creëert voor uw organisatie, uw 

medewerkers en uw stakeholders door inclusief werkgeven ? 

► Wilt u weten waar in uw organisatie kansen liggen om deze 

mensen te plaatsen? 

► En hoe u hiervoor draagvlak organiseert bij directie, leidingge-

venden en medewerkers? 

► Wilt u van de bijdrage van uw organisatie aan de banenaf-

spraak een win-winsituatie maken? 

► Wilt u weten welke regels en instrumenten u kunt gebruiken 

als iemand met een beperking in uw organisatie komt werken? 

 

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over inclusief werkge-

ven. Bijvoorbeeld over hoe u een passende strategie kunt ontwik-

kelen, realiseren en implementeren, hoe u draagvlak kunt cre-

eren en hoe uw (financiële) business case eruitziet. Ook met spe-

cifieke maatwerkvragen en het ontwikkelen en uitvoeren van op 

maat gemaakte aanpakken hebben we veel ervaring.  

Deze flyer bevat drie modules rond strategie en draagvlak. 

AWVN gelooft in de toegevoegde 

waarde van een divers personeels-

bestand en inspireert, stimuleert en 

ondersteunt daarom werkgevers 

om ruimte te maken voor mensen 

met een afstand tot de arbeids-

markt. Met al ruim 700 werkgevers 

hebben we hierover contact. 

Inclusief werkgeven 
Strategie en draagvlak 

 

Module ‘Bepalen strategie: keuzes over inclusie’ 

 

Waarom?  

Management formuleert waarom de organisatie (meer) inclusief moet 

worden en maakt keuzes over hoe inclusief ondernemen in te zetten, 

zodat dit past  bij de eigen organisatiestrategie en de wettelijke kaders. 

 

Wat is de aanpak?  

Strategie bepalen: We onderzoeken hierbij de verschillende mogelijk-

heden van de organisatie om meer inclusief te ondernemen en aan 

maatschappelijke verplichtingen te voldoen. 

► Voorbespreking met HR en (verantwoordelijk) MT-lid 

► Workshop met MT, eventueel aangevuld met HR. 
 
Wat levert het op? 

► MT weet waarom inclusief ondernemen toegevoegde waarde heeft  

► MT bepaalt hoe en in welke mate mensen uit de doelgroep in te 
zetten 

► Mogelijkheden zijn helder en in grote lijnen verkend 

► Hoe nu verder is besproken 

► HR krijgt ondersteuning bij concretiseren business case.  
 



Module ‘concretiseren business case en plan van aanpak’ 
 

Waarom?  

Als uw organisatie de strategische keuze heeft gemaakt om mensen met een beperking in te zetten, dan helpt deze module u bij 

het concretiseren van uw business case en uw plan van aanpak. 

  

Wat is de aanpak? 

Tijdens deze workshop verkennen we met de leidinggevenden, welke mogelijkheden er op hun afdeling / unit / locatie zijn voor 

mensen met een beperking 

► Voorbespreking met HR en (verantwoordelijk) MT-lid/leidinggevende  

► Workshop met leidinggevende(n) binnen organisatieonderdeel, eventueel aangevuld met HR. 

 
Wat levert het op? 

► MT/lijn kent het waarom en de toegevoegde waarde van inclusief ondernemen 

► Zowel kansen als belemmeringen bij het realiseren van de strategische en tactische keuzes zijn bekend en gemarkeerd 

► Mogelijkheden zijn in grote lijnen verkend en benoemd binnen het organisatieonderdeel en zijn in lijn met de gemaakte strategi-

sche keuzes 

► Hoe verder is besproken 

► HR krijgt ondersteuning bij het concretiseren van de business case. 
 
 
 
 

Module ‘Vinden / vormen van banen op de werkvloer’ 
 

Waarom?  

Om daadwerkelijk ruimte te maken voor mensen met een beperking binnen uw organisatie assisteren wij bij het samenstellen of 

carven van functies binnen een afdeling. 
 
Wat is de aanpak? 

► Gesprek met HR en leidinggevenden  

► Analyse van werkprocessen en functies. Een werkplekbezoek / rondleiding kan hier deel van uitmaken. 
 
Wat levert het op? 

► Taken van een samengestelde/ gecarfde functie(s) zijn omschreven 

► Benodigde talenten zijn vastgelegd in een rapport (scanrapportage, functieomschrijving ORBA of t.b.v. een ander systeem). 

 

 

 

 


