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Over vijf jaar wil ABN AMRO ten minste 225 
mensen met een handicap in dienst hebben. 
Het bedrijf zit goed op koers, mede dankzij 
de inspanningen van Sven Romkes, ‘people 
development consultant’ bij de bank. Hij maakt 
zich hard voor talent met een arbeidsbeperking: 
geef ze een kans op de arbeidsmarkt. Om te 
beginnen bij het bedrijf waar Romkes zelf 
werkt. Wat heeft ABN AMRO op inclusiegebied 
de afgelopen jaren bereikt? 

Dé inclusieve 
bank

TEKST
Andrea Hijmans

Werknemers met een arbeids-
beperking bij ABN AMRO

met een arbeidsbeperking.’ ‘Punt,’ zegt 
Romkes nadrukkelijk. ‘Want daar bleef 
het in eerste instantie bij.’ 
Romkes, zelf rolstoelafhankelijk, vond 
dat het op dat gebied wel wat concreter 
en minder vrijblijvend kon. ‘Kijk maar 
hoe ver je komt,’ zei zijn leidinggevende. 
In zekere zin kreeg hij carte blanche. En 
toen werd het 2013. Overheid en bedrijfs
leven hadden in het sociaal akkoord 
afgesproken 125.000 mensen met een ar

beidsbeperking aan het werk te helpen. 
Romkes: ‘In ons geval ging het om 213,8 
mensen. Ik vond het wat zielig voor die 
laatste nul komma acht medewerker, 
dus ik heb het cijfer wat opgerekt. Er 
staan nu mooie ronde getallen in onze 
doelstelling: 225 nieuwe arbeidsgehandi
capten voor het eind van 2025.’ 

Geen onzinbanen
Sindsdien richt Romkes, ondertussen als 
people development consultant, zich vooral 
op het realiseren van die doelstelling. ‘De 
bank streeft naar een gelijkwaardige ver
deling. Elk van de negen bedrijfsonder
delen moet idealiter naar rato mensen 
met een (vastgestelde) handicap werven.’
Soms is sprake van nieuw gecreëerde 
functies. ‘Maar geen onzinbanen. Een 
toetsenbordschoonmaker, dat willen we 
echt niet.’ Soms gaat het om reguliere 
banen. Romkes: ‘Daarbij geldt: ik kan 

van alles aanpassen om de functie heen, 
behalve de eisen voor de functie zelf. 
Iemand moet sowieso het niveau hebben 
om de werkzaamheden goed te kunnen 
uitvoeren. Maar verder is er natuurlijk 
van alles mogelijk. Een aangepaste 
werkplek, minder uren, voorzieningen 
als brailleleesregels, of extra begeleiding 
en coaching.’ Wie betaalt dat? ‘Soms 
komt het voor rekening van bijvoorbeeld 
het UWV, soms van het bedrijf zelf. Dit 
kan ook uit bestaande medewerkersvoor
zieningen.’ 
Het eerste jaar komen nieuwe arbeids
beperkte medewerkers bij ABN AMRO 
niet ten laste van de afdeling waar ze aan 
de slag gaan, maar worden ze ‘centraal’ 
betaald. Die situatie kan nog met een 
jaar verlengd worden, maar daarna is het 
toch echt de bedoeling dat ze doorstro
men naar een regulier, in principe vast 
contract – betaald door de afdeling zelf. 

Nieuwe functies binnen ABN AMRO

• Gastheer/-vrouw: een warm welkom. 
Romkes: ‘ABN AMRO heeft minder 
mensen in dienst dan voorheen en 
minder, maar wel grotere kantoren. 
Soms moeten klanten echt zoeken 
naar een medewerker. In een kleine 
veertig filialen hebben we daarom een 
speciale functie in het leven geroepen. 
Mensen met een beperking die de klant 
ontvangen, koffie of thee aanbieden en 
doorverwijzen naar een collega die ze 
verder helpt. Als dat binnen de moge-
lijkheden ligt, kunnen de leden van het 
team ook doorgroeien. Bijvoorbeeld 
door te assisteren bij internetbankieren 
of bij andere digitale taken, of door te 
assisteren in de nabestaandenservice – 
die helpt mensen na het verlies van hun 
partner om de financiële huishouding 
weer op orde te krijgen. En sommige 
medewerkers ontwikkelen zich zelfs tot 
floormanager.’ 
• Gebaarista’s: koffie met gebarentaal. 
Vijf grote vestigingen hebben een sign 
language coffeebar, waar mensen met 

behulp van een beeldscherm in geba-
rentaal koffie en thee kunnen bestellen 
bij zogeheten gebaarista’s, dove me-
dewerkers. ‘Nuttig – de werkeloosheid 
onder doven is enorm, zo’n 80 procent. 
Maar vooral dwingt het de klant om 
zich te verplaatsen in iemand met een 
beperking. En de hoop is ook dat ze dan 
misschien gaan denken: ‘Een dove op de 
afdeling… Waarom niet?’’
• Hypotheekadvies in gebarentaal. In 
het begin een groot succes, zegt Rom-
kes. ‘En misschien hebben we daardoor 
de vraag aanvankelijk wat te optimis-
tisch ingeschat. Maar we bieden deze 
dienst voor doven en slechthorenden 
nog steeds aan. En er is ook nog steeds 
een markt voor.’ Een mooi voorbeeld 
van hoe de focus op inclusie voor 
nieuwe business kan zorgen.
• Participatieadviseur. Een advies-
functie, gericht op bedrijven die tot het 
klantenbestand van de bank behoren. 
‘Hoe kunnen ook zij de doelstellingen 
die voortvloeien uit het banenplan 
realiseren? Wij proberen ze op weg te 
helpen.’

Bijeenkomst van 
B-Able – het 
interne netwerk 
van ABN AMRO van 
mensen met een 
arbeidsbeperking. 
Foto: ABN AMRO

Het begon met een opmerking in een 
jaarplan. We schrijven begin 2012, en 
Sven Romkes is net aangetreden als com
municatieassistent bij ABN AMRO, bij 
de nieuwe afdeling diversity & inclusion. 
Belangrijkste taak: zorgen voor meer 
vrouwen in de (sub)top van het bedrijf en 
doorstroom van talent met een niet 
westerse achtergrond. Maar hij had in 
het beleidsstuk nog een andere zin gele
zen. ‘Wij willen meer doen voor mensen 
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jaar stond de teller op 150 banen voor 
medewerkers met een arbeidsbeperking), 
en al in 2014 werd B-Able opgericht – een 
intern netwerk van mensen met een 
arbeidsbeperking.
Toch is Romkes over de situatie elders 
minder optimistisch. ‘Het onderwerp 
dreigt van de agenda af te raken. Best 
gênant eigenlijk, dat meer dan 80 pro
cent van de bedrijven nog altijd denkt 
het zal wel. Het gaat om een grote groep 
mensen, zo’n 1,2 miljoen arbeidsgehan
dicapten die kunnen en willen werken. 
En dat in een tijd van enorme tekorten 
op de arbeidsmarkt, en dreigende boetes 
in verband met de Quotumwet.  
De banenmotor moet blijven draaien. 
We hebben ons verplicht om die mensen 
aan werk te helpen. Wat mij betreft blijft 
het hier dus niet bij, maar staan we pas 
aan het begin. Samen kunnen we het, 
toch?’ 

Inclusiviteit en coaching
 
Begeleiding en coaching van arbeids-
beperkten binnen ABN AMRO richt zich op 
volgende vier thema’s.
• Acceptatie van de handicap. Een voor-
waarde om begrip te kunnen kweken in de 
arbeidsomgeving.
• Sociale weerbaarheid. Hoe blijf je lekker in 
je vel, hoe word je onderdeel van je team?
• Ontwikkeling. Romkes: ‘De werkloos-
heid in de groep arbeidsbeperkten is echt 
gigantisch. Ze zijn vaak al lang blij dat ze 
eindelijk een baan hebben. Maar net als 
andere medewerkers moeten ze zich blijven 
ontwikkelen. Het helpt natuurlijk als de or-
ganisatie zorgt voor bijvoorbeeld aangepast 
cursusmateriaal.’
• Energiebalans. Een energielek, daar 
kampen veel mensen uit de doelgroep mee, 

oftewel ze hebben langere hersteltijd nodig. 
Romkes: ‘Ze functioneren doorgaans prima, 
maar het werken kost veel energie. We leren 
de medewerkers dat ze op tijd hun grenzen 
moeten aangeven, om op de juiste momen-
ten rust te nemen.’ 

Voor de coaching maakt ABN AMRO gebruik 
van het netwerk binnen het bedrijf, zegt 
Romkes, en soms ook worden mensen van 
buiten er bij betrokken. ‘Een specialist rouw-
verwerking bijvoorbeeld. Dat klinkt wellicht 
vreemd, maar bedenk dat mensen met een 
chronische, progressieve beperking steeds 
opnieuw moeten accepteren dat ze straks 
dingen niet meer kunnen. Een slechtziende 
medewerker die op termijn blind wordt, moet 
niet alleen op tijd leren om non-visueel te 
werken maar die situatie ook aanvaarden. 
Dat is een vorm van rouw, ja.’

Wat levert inclusiviteit de bank op? 

Grotere klanttevredenheid. Romkes: 
‘Op een van onze filialen kwam een 
vrouw binnen met Parkinson. Door haar 
ziekte kan ze niet goed meer overweg 
met een toetsenbord. De medewerker 
die haar hielp was zelf spastisch, en 
wees haar op het bestaan van een of 
ander handig hulpmiddel. Ze heeft het 
meteen aangeschaft, en mailde later een 
enthousiast bedankje.’
Grotere medewerkerstevredenheid. 
‘Veel bedrijven spenderen jaarlijks 
grote sommen om hun mensen 
tevreden te houden. Neem een paar 
arbeidsgehandicapten aan, zou ik 
zeggen.’ Dat blijkt namelijk goed te 
werken, die krikken de score op een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek 
flink op, betoogt Romkes. ‘Bovendien 
blijken medewerkers met een 
arbeidsbeperking vaak buitengewoon 
loyaal.’
Daling ziekteverzuim. ‘Als je een beetje 
grieperig bent, maar je ziet dat je collega 
met stok en hulphond gewoon aan 
het werk is, dan denk je als ‘reguliere’ 
medewerker al snel: ‘Kom, ik moest maar 
eens niet zo zeuren’’.

Het onderwerp 
dreigt van de agenda 
te verdwijnen. Best 
gênant eigenlijk

Koudwatervrees overwinnen bij mana
gers, zo typeert Romkes de aanpak. ‘Als 
zij eenmaal inzien dat zo’n nieuwe me
dewerker het heel goed doet, willen ze 
hem doorgaans graag houden, en in het 
vervolg ook best zelf betalen.’ Lachend: 
‘Dat heb ik geleerd van een lokale drugs
dealer. Eerst geef je wat weg, en als ze 
eenmaal verslaafd zijn, gaan ze betalen.’ 
Het werkt, boven verwachting goed 
zelfs. Romkes schat dat ‘een ruime meer
derheid uiteindelijk een vast contract 
krijgt. ‘En als iemand, wat regelmatig 
gebeurt, doorstroomt naar een vaste 
baan elders, dan werven we opnieuw een 
medewerker met een beperking. Zodat 
niet ongemerkt het werk voor de doel
groep langzaam maar zeker terugloopt.’

Banenmotor
Bij ABN AMRO gaat het goed me inclu
sie. De bank ligt op koers (begin dit 

Sven Romkes 
vertelt over 
inclusief werkgeven 
tijdens een AWVN-
bijeenkomst in 2017.  
Foto: Liesbeth 
Dingemans

Hoe maak je een bedrijf inclusiever?  
Vier tips van Sven Romkes.

• Begin! ‘Blijf niet eindeloos op beleid 
broeden, want dan duurt het allemaal 
nog langer.’
• Stel echte doelen. ‘We horen vaak dat 
‘iedereen kan bij ons solliciteren’. Met 
alle respect: onzin. Maak het direct 
concreet. Hoeveel arbeidsbeperkten 
ga je plaatsen? Om wat voor functies 
gaat het? Wie is verantwoordelijk? Hoe 
is inclusie ingebed in je organisatie?’ 
• Kijk naar de organisatie als geheel 

voor mogelijkheden. ‘Alle afdelingen, 
alle facetten van de bedrijfsvoering. 
Een marketeer met een beperking? 
Waarom niet? ‘
• Organiseer een introductie. Een 
inspiratiesessie heet het bij ABN 
AMRO, die bij voorkeur meteen in de 
eerste week dat iemand in functie is, 
plaatsvindt. ‘Aan de meeste mensen 
met een beperking zie je niks. Laat 
de nieuwe medewerker zelf uitleggen 
wat hij heeft, en wat dat in de praktijk 
betekent. Het zorgt voor begrip en 
acceptatie bij collega’s.’


