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- Opzet onderzoek 

Het onderzoek is gehouden onder de leden van  

De Normaalste Zaak via een online enquête. In totaal 

hebben 34 van de 83 leden meegewerkt aan het 

onderzoek. Met een evenwichtige spreiding tussen over 

sectoren, grote en MKB bedrijven. Het gaat om 

werkgevers die nu al inclusief (willen) ondernemen. 

Dit overzicht geeft een samenvatting van de veel 

gegeven antwoorden en een impressie van wat er 

speelt bij werkgevers die inclusief willen ondernemen. 

- Belangrijkste redenen om iemand met een 

arbeidshandicap aan te nemen:  

1. Maatschappelijke betrokkenheid  

van de organisatie 

2. Gebruikmaken van unieke talenten 

3. Iedereen een eerlijke kans geven 

4. Economische redenen (bijv. subsidies of 

bedrijfsimago) 

5. Toekomstige krapte op de arbeidsmarkt 

 

vindt dat de overheid 

het aannemen van 

mensen met een 

arbeidsbeperking via 

wetgeving moet 

stimuleren 

50% 
vindt een quotum een 

geen goede manier om 

meer werkgevers te 

motiveren om iemand 

met een arbeidshandicap 

aan te nemen 

59% 

“Liever stimuleren dan stigmatiseren – 

geen quotum in Participatiewet” 

- Doel onderzoek 

• Inventariseren standpunt over 

Participatiewet en quotum  

• Inventariseren belemmeringen  

• Verkennen oplossingsrichtingen 
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- De Normaalste Zaak 

De Normaalste Zaak is een netwerk 

van MKB-ondernemers en grote 

werkgevers die het ‘de normaalste 

zaak’ vinden, dat iedereen de kans 

krijgt om naar vermogen deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt. 

‘Inclusief ondernemen’ noemen we 

dat. Optimaal gebruikmaken van 

diversiteit en talenten van mensen.  

Lid van het snelgroeiende werkgevers-

platform zijn o.a. NS, Mc Donalds, 

Deen Supermarkten, Vebego, 

Rabobank, Volker Wessels en veel 

MKB ondernemingen.  

- Regeerakkoord  

De volgende tekst is opgenomen in 

het regeerakkoord: “We zorgen ervoor 

dat niemand tussen wal en schip valt. 

Naarmate het aantal plaatsen in de 

sociale werkvoorziening afneemt, neemt 

het aantal reguliere plaatsen voor 

arbeidsgehandicapten toe. De 

quotumregeling wordt vanaf 1 januari 

2015 (het jaar waarin de nieuwe wet ook 

voor bestaande gevallen in de Wet 

Sociale Werkvoorziening (WSW) gaat 

gelden) in zes jaar stapsgewijs ingevoerd. 

Zo voorkomen we dat verdringing 

optreedt en krijgen de werkgevers tijd 

om aanpassingen door te voeren.” 

 



 

- Adviezen aan de overheid 

� “Stimuleren in plaats van dwingen.” 

� “De overheid heeft zelf een rol als het gaat 

om inclusief ondernemen. Laat zelf het goede 

voorbeeld zien.”  

� “Vanuit een positieve en bedrijfseconomische 

gedachte het aannemen van mensen met een 

arbeidshandicap te stimuleren.” 

� “Maak experimenteren makkelijker. Als 

medewerker en bedrijf erachter komen dat 

zaken niet werken, moet je het ook weer 

kunnen verbreken.” 

� “Maak de mate waarin bedrijven inclusief 

ondernemen openbaar en schenk hier veel 

aandacht aan.”  

 

- Adviezen aan bedrijven 

� “Gewoon doen!”  

� “Wij merken dat het een positief effect 

heeft op de sfeer in ons bedrijf.”  

� “Kijk goed wat passende talenten zijn 

binnen je organisatie. Vertaal de 

beperkingen naar talenten en dan naar 

passend werk.” 

� “Werk samen, besteed werk uit aan 

bedrijven die makkelijk de mensen in 

kunnen passen.” 

� “Na het eerste succesverhaal is het 

moeilijk te stoppen. Probeer mensen 

als mensen te zien en niet als 

beperking.” 

- Ondervonden knelpunten 

• Passende kandidaten vinden 

• Goede, duurzame match organiseren 

• Capaciteit benodigde, intensieve begeleiding  

• Geen ervaring in het aanpassen van hun bedrijfsorganisatie 

voor arbeidsgehandicapten 

• Creëren draagvlak binnen de organisatie 

• Oerwoud van regels, teveel loketten en hokjes 

 

ervaart belemmeringen 

bij het aannemen van 

arbeidsgehandicapten  

74% 

- Argumenten TEGEN  

wetgeving/quotum 

• De verplichting zorgt alleen voor ‘vluchtige’ 

banen, die geen waarde toevoegen aan de 

bedrijfsdoelstellingen 

• Een quotum zorgt voor stigmatisering van 

arbeidsgehandicapten 

• Zonder intrinsieke motivatie is een inclusieve 

arbeidsorganisatie niet haalbaar 

• Grote organisaties met veel geld zullen eerder 

kiezen om de boete te betalen 

- Argumenten VOOR 

wetgeving/quotum 

• Als werkgevers worden gedwongen dan 

wordt het vanzelf de normaalste zaak  

• Zonder verplichting krijgen 

arbeidsgehandicapten geen kans  

• Met de boetes is een pot te creëren om 

bedrijven te belonen, die boven het 

quotum presteren  
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