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In de VS werken miljoenen bedrijven aan hun inclusief ondernemerschap. De benchmark die zij daarvoor 

gebruiken heeft de Normaalste Zaak vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Vooralsnog is het in 

Nederland geen officieel erkende benchmark. Wel zitten alle belangrijke aspecten van inclusief ondernemen, 

die ook partners van DNZ benoemen er in. De benchmark gaat over inhoud en omvat geen aspecten die te 

maken hebben met lokale wet- en regelgeving.  

 

Bronvermelding 

Burton Blatt Institute, Syracuse University - Disability Casestudy Consortium. Corporate culture / What is an 

inclusive culture Appendix B, 2011.  

Hoe kunt u de maatlat gebruiken?Hoe kunt u de maatlat gebruiken?Hoe kunt u de maatlat gebruiken?Hoe kunt u de maatlat gebruiken?    
U stelt samen met anderen in de organisatie vast hoe het staat met de verschillende onderdelen van de 

maatlat. Er is geen ‘goed of slecht’ aan de maatlat. Het gaat er om dat u een beeld krijgt hoe het staat met de 

verschillende aspecten die te maken hebben met inclusief beleid. Op basis daarvan kunt u kijken waar u mee 

aan de slag wilt om ‘meer inclusief’ te worden.  

 

 

 

MAATLAT INCLUSIEF ONDERNEMERSCHAP Huidige situatie 

1. OVER GETALLEN  

1.1. Percentage werknemers met een beperking  

1.2. Percentage mensen met een beperking in een leidinggevende positie  

2. INCLUSIEF BELEID EN PRAKTIJK  

2.1. Aannamebeleid, training en groeimogelijkheden  

2.1.1. Doelgericht aannamebeleid gericht op mensen met een arbeidsbeperking  

2.1.2. Training voor leidinggevende over ‘werknemers met een beperking’  

2.1.3. Doelgericht beleid rond de groeimogelijkheden voor werknemers met een beperking  

2.1.4. Trainings- en opleidingsmogelijkheden in de organisatie zijn ‘vergelijkbaar’ beschikbaar en 

toegankelijk voor werknemers met een beperking 

 

2.1.5. Mentor- en coachingsmogelijkheid is beschikbaar voor werknemers met een beperking  

2.2. Beleid en praktijk rond aanpassingen  

2.2.1. Duidelijke beleidsafspraken en procedures rond aanpassingen voor werknemers met een 

beperking 

 

2.2.2. Centrale regeling voor de financiering van aanpassingen  

2.2.3. Verzamelen en bewaren van gegevens over aanpassingen  

2.2.4. Er is een ‘universeel design-beleid’ voor het gebouw en de inrichting van het gebouw   

2.2.5. Er is een duidelijk beleid voor de terugkeer naar werk na verzuim door werknemers vanwege een 

ziekte of aandoening 
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MAATLAT INCLUSIEF ONDERNEMERSCHAP Huidige situatie 

2.3. Organisatiecultuur  

2.3.1. De mate van commitment van de top om mensen met een beperking in dienst te nemen  

2.3.2. De mate waarin belangengroepen of netwerken van werknemers met een beperking aanwezig 

zijn in het bedrijf 

 

2.3.3. De mate waarin het diversiteitsbeleid zich richt op werknemers met een beperking  

3. ATTITUDE EN GEDRAG ALS INDICATOR VOOR EEN INCLUSIEVE WERKOMGEVING  

3.1. Opvattingen van managers  

3.1.1. De mate waarin managers en leidinggevenden open staan in houding en gedrag om een omgeving 

te creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd 

 

3.1.2. De mate waarin leidinggevenden gelijkwaardig (en niet op paternalistische manier) omgaan met 

hun medewerkers met een beperking  

 

3.1.3. De kwaliteit van de relatie van werknemers met een beperking met hun leidinggevende   

3.2. Opvattingen van personeel over HRM-beleid en de HRM-praktijk  

3.2.1. De mate waarin het personeel regelingen en procedures voor werknemers met een beperking als 

‘terecht en rechtvaardig’ ziet 

 

3.2.2. De mate waarin het regelen van aanpassingen door de werknemers met een beperking als 

‘procedureel correct’ wordt ervaren 

 

3.2.3. De mate waarin de werknemer met een beperking het gehele proces van het regelen van 

aanpassingen als ‘correct en respectvol’ heeft ervaren.  

 

3.3. Opvattingen over de organisatie als geheel  

3.3.1. De waargenomen match tussen iemands vaardigheden en de eisen van het werk  

3.3.2. De waargenomen ondersteuning vanuit de organisatie bij ziekte en gezondheid van personeel  

3.3.3. De mate van welbevinden van het personeel   

3.3.4. De mate waarin personeel vindt dat de organisatie op een rechtvaardige manier met werknemers 

met een beperking omgaat.  

 

3.3.5. De mate waarin het personeel vindt dat de organisatie ‘verschillen’ in de werkomgeving heeft 

geaccepteerd 

 

3.3.6. De mate waarin personeel ervaart dat medewerkers van verschillende achtergronden mee mogen 

beslissen over zaken in de organisatie 

 

4. BASALE UITKOMSTMATEN  

4.1. Arbeidstevredenheid van werknemers met een beperking in vergelijking met de 

arbeidstevredenheid van werknemers zonder een beperking 

 

4.2. De mate van betrokkenheid met het bedrijf  

4.3. De duur van de aanstelling van werknemers met een beperking  

4.4. De mate waarin werknemers met een beperking de intentie hebben om elders te werken  

4.5. De mate waarin de organisatie zich op lokaal niveau maatschappelijk manifesteert  

 

 


