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Noot van aandacht: dit is de samenvatting van een zeer intensief proces dat gedurende enkele uren is 
doorlopen. Het is typerend voor de methode dat daarbij naar de diepste drijfveren van betrokkenen wordt 
gezocht. U zult merken dat in dit verslag bijna alle nuances verdwenen zijn, om de kern van het proces zo 
treffend en feitelijk mogelijk te beschrijven. Laat het alstublieft niet de indruk wekken dat er ook maar iemand 
of enige betrokken partij zonder het volste respect is besproken. 

 
Verslag: B. Jamanika 

 
De werkconferentie is georganiseerd om nieuwe oplossingen te bedenken voor het probleem dat 
mensen met een fysieke of zintuigelijke arbeidsbeperking maar mondjesmaat een baan vinden. 
Aan de vier uur durende ‘frame creation’ sessie deden 12 mensen mee: een mix van 8 direct 
betrokkenen aangevuld met 4 ‘dwarsdenkers’. De resultaten hiervan zijn in dit verslag 
samengevat, aan de hand van de fasen die typerend zijn voor de gekozen methode. 
 

‘Archeologie’ van de situatie 
 
In aanloop naar de conferentie is een oriëntatie uitgevoerd op het onderwerp. Die bevestigde het 
vermoeden dat het om een taai probleem gaat. Het vraagstuk is dusdanig complex en dynamisch, en 
er zijn zoveel partijen die een rol spelen die erin ‘mee’ moeten, dat het niet te overzien is. Daarom is 
ervoor gekozen de werkconferentie toe te spitsen op 1 aspect: het beïnvloeden van de beeldvorming 
tussen werkgever en werkzoekende. Andere aspecten, zoals regelgeving en administratie, zijn zozeer 
vastgeklonken in het systeem, dat er nauwelijks invloed op uit te oefenen is. Maar binnen het 
focusgebied is het ‘slechts’ mensenwerk. De werkgever selecteert op een bepaalde manier. De 
werkzoekende gedraagt zich op een bepaalde manier. En beiden zitten vol stereotypen en 
vooroordelen, en onbewuste processen die de beeldvorming bepalen. Maar mensen zijn ook in staat 
om, bewust van hun vooroordelen, hun gedrag te veranderen. Dus daar ligt een kans. 
 
Met deze missie kwam de groep bijeen in Den Haag. Tijdens een eerste, oppervlakkige uitwisseling 
van drijfveren en ervaringen, leek de oplossing al snel binnen handbereik. Je kunt vraag & aanbod 
samenbrengen en zorgen dat mensen over hun eigen schaduw heen springen. Maar wat een schot 
voor open doel leek, bleek bij nadere beschouwing een onmogelijkheid. Door een complexiteit van 
factoren. Aan beide zijden van de tafel, en eromheen. Bij de werkzoekende zelf. Die niet solliciteert 
op willekeurige vacatures, omdat ze daar geen enkel vertrouwen in heeft. Maar bijv. ook bij de 
werkgever. Die door de idealistische overtuigingen te weinig oog heeft voor het effectief 
tewerkstellen van de nieuwe werknemer, waardoor de plaatsing in veel gevallen mislukt. En dat is in 
die zeldzame gevallen dat de werkgever überhaupt de moeite neemt om inclusief te werven.  
 
Het gedrag van de werkgever kent hele andere drijfveren dan die van de werkzoekende. Daarom 
heeft de groep zich opgesplitst in twee groepen, die elk een perspectief verkenden 
 

‘Reframen’ vanuit het perspectief van de werkzoekende 
 
Kenmerk van het taaie probleem, is de impasse. Die ontstaat, doordat tegengestelde krachten ervoor 
zorgen dat de situatie onoplosbaar lijkt. Deze kernparadox werd geïdentificeerd, en is als volgt te 
parafraseren.  
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Omdat je een bepaald label hebt, worden er een hoop zaken voor je geregeld. 
 
Omdat je dat label hebt, wordt je in een hokje gestopt en word er niet meer naar jou als 
individu gekeken. 
 
Omdat je je als individu wilt ontplooien, wil je eigenlijk afstand doen van dat label, maar ben 
je tegelijkertijd bang dat je het achteraf toch nodig blijkt te hebben. 

 
Een thema dat al snel de revue passeerde, was ‘onbekend maakt onbemind’. De meeste werkgevers 
kennen niemand met een arbeidsbeperking. Dat geldt onverkort voor de HR-professionals die het 
proces begeleiden. Onze maatschappij is erop gericht dat zij in gescheiden werelden leven en 
opgroeien.  Zo ook het ‘gepamper’ van deze ‘groep’. Een doorgeslagen zorghouding bij verzorgers en 
hulpverleners die de werkzoekende haar hele leven al hulpeloosheid aanleerden, in plaats van kracht 
en zelfredzaamheid. Die hebben na jarenlange zorg zijn weerslag op de mentaliteit en het zelfbeeld. 
De inmiddels jongvolwassene weet niet zo goed hoe voor zichzelf te zorgen & opkomen, heeft geen 
idee waar mogelijke talenten zitten en vertoont zelfs een behoorlijke dosis prins(ess)engedrag.  Dat 
frustreert het arbeidsvindingsproces op alle niveaus.  
 
Nu doorloopt elke adolescent een proces van zelfontdekking & -ontplooïng. Maar dit proces wordt 
bij deze groep gefrustreerd, omdat de omgeving het zorgstandje niet los kan laten. De cirkel van 
ondersteuning wordt dan eigenlijk een verstikkende dynamiek die zelfontplooïng belemmert. het 
frustreert de werkzoekende, maar tegelijkertijd heeft zij moeite om er afstand van te nemen. 
 
Hoe anders is dat bij jeugdige sporttalenten? Daar bestaat in grote lijnen dezelfde cirkel van 
ondersteuning. Met verzorgers, begeleiders en speciale scholen. Het effect bij deze groep is echter 
precies het tegenovergestelde: een zichzelf versterkende dynamiek die er juist voor zorgt dat het 
beste uit het talent gehaald wordt. En dat iedereen daar ook op gericht is.  
Daar liggen een aantal mechanismen aan ten grondslag. Van een coach; die erop gebrand is een 
nieuw talent op te leveren. Maar het meest cruciaal bleek toch wel de sporter, die in de eerste plaats 
de hulp aan zijn/haar droom al van jongs af aan min of meer ‘afdwingt’ van zijn omgeving. Zo 
gedreven is zij. Maar die daardoor op een gegeven moment wel in een dynamiek terecht komt van 
‘zwemmen of verzuipen’. Van postieve bekrachting, als je meedoet. Maar ook van alles kunnen 
verliezen, zodra jij stopt met werken.   
 
Op basis van dit veelbelovende mechanisme werd een frame uitgewerkt. 
 

ALS beeldvorming van mensen met een arbeidsbeperking wordt benaderd  

ALSOF het een kwestie is van het min of meer afdwingen 

DAN moet de werkzoekende benaderd worden als een Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoeker (AMA); kinderen onder de achttien die zonder ouders naar Nederland komen. 
 
AMA’s krijgen een voogd toegewezen en een mentor.  De voogd is meer een 
procesbegeleider, die zorgt voor passende huisvesting, onderwijs, een advocaat etc. De 
mentor is erop gericht de jongere te leren zelfstandig (volwassen) te worden. Dat gaat van op 
tijd naar school gaan, tot leren koken en zorgen voor jezelf. 



JOURNALISTIEK VERSLAG WERKCONFERENTIE 

‘Arbeidsvermogen centraal’ 
13 februari 2019 

 
 

 
3 

‘Reframen’ vanuit het perspectief van de werkgever 
 
De gevonden kernparadox is als volgt te parafraseren. 
 

Omdat een positie doorgaans vacant is voordat het wervingsproces start, ligt er een enorme 
tijdsdruk op het werven van de opvolger. 
 
Omdat men snel een succesvolle match wil maken, is er geen ruimte voor experiment. 
 
Omdat er geen ruimte is voor experiment, maakt iemand die ‘anders’ is (op wat voor een 
manier dan ook) een schamele kans in de sollicitatieprocedure. 

 
Een thema dat voorbij kwam was controledrang op resultaat, op winstmaximalisatie. Een werkgever 
bekijkt de wereld heel zakelijk. Zeker als het gaat om personeel; de grootste kostenpost in veel 
gevallen. Werkgevers zoeken continu naar wegen om die te verlagen. De werknemer wordt 
tegenwoordig meer en meer gezien als grondstof; een verbruiksartikel. Die zet je in waar het jou 
past. En die moet produceren op het niveau dat de benchmark voorschrijft. Want dat vergroot de 
voorspelbaarheid en dus de controle. 
Een ander thema was risicobereidheid. Risico kun je nooit helemaal uitsluiten. Dus daar schrikt een 
werkgever op zich niet van terug. Ook niet bij een zorgvuldige selectie van een nieuwe medewerker. 
Het kan altijd tegenvallen. Maar hoe groot is dat risico nou eenmaal, in deze tijden van 
flexcontracten? Hoe verhoudt dat zich tot andere managementbeslissingen die dagelijks genomen 
worden over investeringen, productontwikkelingen, reclamecampagnes en onderzoek? Weegt het 
aannemen van de mogelijk verkeerde persoon echt zoveel zwaarder? Dat lijkt onwaarschijnlijk.  
Toch speelt het een rol. Omdat het over mensen gaat. Dat brengt toch een andere dimensie van 
verantwoordelijkheid met zich mee. Zeker als het om deze kwetsbare groep gaat. In dat geval komt 
er nog een heel ander scala aan sentimenten bij: het ongemak van de confrontatie, de onwetendheid 
rondom de regeltjes en van Iemand Met een Handicap, en dus van onzekerheid. Iets wat een 
werkgever koste wat het kost wil vermijden. 
 
Toch zijn er omstandigheden waarop dezelfde manager wèl bereid is tot risico, ook als het 
persoonlijk ongemak teweeg kan brengen. De groep kwam met een opvallende parallel, die toch 
interessante mechanismen naar voren bracht: de keuze in een restaurant voor de Chef’s Special. Een 
verademing, als je de hele dag beslissingen neemt en verantwoordelijkheid draagt, omdat de keuze 
eenvoudig is (vega / vis / vlees).  Je voelt je comfortabel met die beperkte keuze, door het 
vertrouwen in de Chef kok. Van risico is dus nauwelijks sprake. En het zegt ook iets positiefs over jou. 
Het is een gecontroleerde keuze, met een charmante twist. 
 
Op basis van het mechanisme ‘een gecontroleerde keuze’ werd een frame uitgewerkt.  
 

ALS het aannemen van mensen met arbeidsbeperking wordt benaderd  

ALSOF het  een kwestie is van kiezen voor een beproefd concept 

DAN moet je de werkgever bedienen met een beperkt keuzemenu  
van gestandaardiseerde modules  
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In het HR-vakgebied bestaan al gestandaardiseerde werknemersprofielen. Bijv. volgens de 
indeling lijn-, staf- of ondersteunende medewerker. Die vertegenwoordigen eigenlijk een 
samenstelling van competenties die nodig zijn op zo’n functie. De HR-afdeling zou in plaats 
van een vacaturetekst op maat, kunnen adviseren welk profiel van toepassing is op de 
vacature. En op basis daarvan, wordt dan een geschikte kandidaat gezocht en toegewezen.  

 

Ideevorming : oplossingsrichtingen 
 
Op basis van de geformuleerde frames, zijn ‘prototypes’ bedacht; door vertaalde oplossings-
richtingen die klaar zijn om in de praktijk getest te worden.  
 
1. PROTOTYPE - AMA-mentor 

 
In deze lijn van denken wordt de werkzoekende aangewezen als de factor die een doorbraak kan 
forceren in de impasse. Zij moet dingen anders gaan doen, en zo de hardnekkige beeldvorming 
bij de werkgever en andere betrokkenen beïnvloeden. En bij zichzelf. Al op jonge leeftijd, zeg 16 
jaar, moet zij dan een proces van volwassenwording door. Daarbij op afstand begeleid door de 
mentor, zoals Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA’s) die krijgen toegewezen.  
 
Die faciliteert alleen. Een mentor kan met testen en gesprekken objectief het niveau vaststellen 
van de jongere, die op basis daarvan helpen een plan te maken, en haar gaandeweg coachen om 
zich te ontwikkelen en aan de toekomst te werken. Maar het kan ook de ouders helpen om los te 
laten. De mentor weet mogelijk ook de weg in het systeem om ook daar te ondersteunen. Al lijkt 
dat niet noodzakelijk. Want een mentor neemt zijn protégé nadrukkelijk niets uit handen. Die 
moet zelf al het werk doen.  
 
Dit zou in de toekomst de nieuwe standaard kunnen zijn. Dat zij van pakweg 16 tot 22 jaar recht 
hebben op een mentor. Waardoor iemand sterker in zijn schoenen komt te staan, meer ‘street 
wise’ wordt en gestimuleerd wordt om de eigen ambities waar te maken. Iets wat anderen meer 
van nature meekrijgen in hun leven. Ook voor de huidige generatie werkzoekenden kan dat een 
oplossing bieden.  
 
Wat van belang is: het moet een recht zijn, geen plicht. Zij het, met een gezonde vorm van 
dwang; zoals een AMA verplicht wordt tot op zekere hoogte Nederlands te leren. De AMA zelf 
bepaalt, of het streeft naar nivo A1 of C1. De mentor is er niet om te oordelen over de gestelde 
ambitie, maar om maatwerk te leveren passend bij die ambitie. 
 
Belangrijke randvoorwaarde, is de beloningsstructuur. De sportcoach heeft een persoonlijke 
stimulans om het onderste uit de kan te halen. Omdat zij wordt afgerekend op haar prestaties en 
reputatie. Dit impliceert dus bijvoorbeeld: 1. een keuzevrijheid aan de kant van de jongere, 2. 
een progressief beloningssysteem (hoe hoger de kwaliteit, des te hoger de beloning) en 3. een 
min of meer objectieve beoordeling door ‘de markt’ oftewel de werkgever. 

 
2. PROTOTYPE - Gestandaardiseerde werknemersprofielen 
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In deze lijn van denken wordt een intermediair gezien als de factor die een doorbraak kan 
forceren van de impasse, door het selectieproces in hoge mate te objectiveren en competenties 
(arbeidsvermogen) centraal te stellen. Een HR-afdeling heeft daar zeker een rol, maar kan niet 
optreden als ‘de Chef kok’; degene op wiens oordeel de werkgever blind vertrouwt. Een werving- 
& selectiebureau kan die rol wel invullen.  
 
Die maakt een assessment van de kandidaat op basis van interesses, competenties en 
werkervaring, en koppelt die aan een passend werknemersprofiel. In overleg met de werkgever 
wordt aan diens vacature eveneens een standaard werknemersprofiel gehangen. Op basis 
hiervan wordt de match gezocht en afspraken gemaakt over de start van een proefperiode.  
 
Er is bewust geen sprake van een persoonlijke selectie. Zo vermijd je mechanismen van 
beeldvorming die zich automatisch doen laten gelden in een gesprek, maar feitelijk niet ter zake 
doen. Van de werkgever wordt gevraagd om uitsluitend naar arbeidsvermogen te kijken. En om 
te vertrouwen op de keuze van het bureau. Dat arbeidsvermogen is dan al vastgesteld door het 
bureau. Die heeft de referenties gecheckt. Of heeft de kandidaat misschien al wat stages laten 
lopen, om echt een goed beeld te krijgen van het functioneren in een werkomgeving. Het bureau 
heeft ook de functiebeperking goed in kaart gebracht, en stemt met het bedrijf af welke 
faciliteiten nog ontbreken om het werkvermogen van de nieuwe werknemer te optimaliseren. De 
evaluatie van de aanstelling met proefperiode vindt dan ook plaats op basis van competentie. 
Daaraan committeert de werkgever zich. Daarin gesterkt door het vertrouwen in het bureau. Dat 
het met een combinatie van ingrediënten die verrassend is maar toch wel blijkt te bevallen. 
 
Randvoorwaarde in dit verhaal, is dat de business case helder is. In deze gedachte, moet het 
bureau ook hier aandacht voor hebben. Hoe dan ook. Of de te werk stelling/dienstverlening nou 
gesubsidieerd is of niet. Dit is het staartje van de beeldvorming. Want ook de business case werkt 
net even anders. Maar als bedrijven de toegevoegde waarde niet leren zien, zal de plaatsing niet 
duurzaam zijn. En zullen ze er al helemaal niet voor willen betalen. Want voor werkgevers die 
geen ervaring hebben met inclusiviteit, is die business case bij aanvang helaas nog altijd negatief.  

 

CONCLUSIE 
 
De werkconferentie heeft twee toekomstbeelden opgeleverd die als prototypen getest kunnen 
worden in de praktijk. Los van elkaar. Maar ze liggen ook heel nadrukkelijk in elkaars verlengde. Het 
zou dus ook interessant zijn om ze ook in combinatie te testen. En te zien of bijvoorbeeld het 
werving- & selectiebureau ook de rol als mentor zou moeten vervullen.  
 
Dat zal allemaal moeten blijken. Het testen zal bepaalde aannames bevestigen en weerleggen, en 
weer nieuwe aanpassingen teweegbrengen. Dit is dan ook niet meer dan het begin van een proces 
geweest. Het vervolg daarvan moet nog bepaald worden.      
 
 
13 februari 2019  14.05 uur -  De laatsten vertrekken. Sanne is al tien minuten aan het hannesen om 
haar jas aan te krijgen. De rolstoel zit in de weg. En met haar verkrampte handen krijgt ze maar 
weinig grip op het ding. Ondertussen babbelt ze geanimeerd verder met een van de deelnemers. Die 
zegt uiteindelijk ‘kan ik iets doen’? Net op het moment dat iemand anders Sanne te hulp schiet om 
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haar met haar jas te helpen. “Hoeft niet, hoor“ zegt Sanne, “het lukt wel.” 
 


