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Inleiding 

Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie 

op die richting geeft aan de activiteiten van DNZ. De enquête van 2015 is primair gericht op de betekenis van DNZ 

voor de partners en de bereikte resultaten met inclusief ondernemen.  

 

Om zo veel mogelijk partners te bereiken, is de enquête dit jaar telefonisch afgenomen door een extern bureau: 

Panteia. De partners zijn benaderd in de periode van 14 april tot en met 22 mei 2015. In deze periode zijn in totaal 217 

van de 255 partners bereikt (i.e. een responspercentage van 85%). De respons kent daarmee ook een flinke spreiding 

naar omvang van de bedrijven. De telefonische gesprekken duurden gemiddeld 15 minuten. 

 

In deze notitie presenteren wij de highlights van de resultaten van de enquête ten behoeve van de 

Stuurgroepvergadering op 3 juni 2015. Achtereenvolgens komen in deze notitie de volgende onderwerpen aan de 

orde: 

- Ambities van partners 

- Kwetsbare personen in dienst bij bedrijven 

- Wat vinden partners van DNZ? 

 

 

Ambities van partners 

Aan de partners is gevraag wat hun ambities waren toen zij zich aansloten bij DNZ. 

 
Tabel 1 Wat waren uw ambities, toen u zich aansloot bij De Normaalste Zaak? 

Geformuleerde ambitie % respondenten 

(N = 217) 

Meer plaatsen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen 

bedrijf realiseren 

45% 

Anderen inspireren om meer plaatsen voor mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie te realiseren 

77% 

Invulling geven aan onze social-returnverplichting 40% 

Anders 47% 

Geen ambitie 1% 

 

De ambities van de partners zijn divers. Opvallend is dat meest genoemde ambitie is het inspireren van anderen om 

meer plaatsen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te realiseren. Dit geldt in sterkere mate voor 

bedrijven die zich eerder hebben aangesloten dan voor de bedrijven die zich in 2014 of 2015 hebben aangesloten. De 



 

 

 

 28 mei 2015 

 Highlights resultaten partnerenquête DNZ 

 2 van 8 

 

ambitie om meer plaatsten voor mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf te realiseren wordt 

vooral door grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) genoemd (60%). Voor grote bedrijven is het inspireren van 

anderen juist minder vaak een ambitie. Invulling geven aan de social-returnverplichting speelt vooral bij bedrijven die 

zich na 2012 hebben aangesloten en met name bij de grote bedrijven. 

 

Andere ambities die respondenten aangeven, zijn: ervaring uitwisselen, kennis vergaren en uitwisselen, specifieke 

vragen/onderwerpen die binnen het bedrijf spelen, aandacht voor het onderwerp inclusief ondernemen en lobbyen. 

 

De meeste partners geven ook aan dat zij hun ambities in (zeer) sterke mate hebben kunnen realiseren. 

 
Tabel 2 In hoeverre heeft u uw ambities op het gebied van inclusief ondernemen kunnen realiseren? 

Mate van realisatie van ambities % respondenten  

(N = 215) 

In zeer sterke mate 27% 

In sterke mate 31% 

Enigszins 32% 

Nauwelijks 5% 

Niet 5% 

Totaal 100% 

 

Partners die al wat langer aangesloten zijn, hebben hun ambities al meer kunnen realiseren. Ook geven kleinere 

bedrijven in sterkere mate aan hun ambities gerealiseerd te hebben dan grotere bedrijven. 

 

Ongeveer de helft van de partners geeft aan, dat zij hun ambities hebben vastgelegd en gedeeld met DNZ toen zij 

zich aansloten. 

 
Tabel 3 Heeft u, toen u zich aansloot bij De Normaalste Zaak, uw ambities vastgelegd en gedeeld met De 
Normaalste Zaak? 

Ambities vastgelegd en gedeeld met De Normaalste Zaak? % respondenten 

(N = 215) 

Ja 51% 

Nee 36% 

Weet niet/wnz 13% 

Totaal 100% 

 

De partners hebben zelf over het algemeen niet het idee dat het lidmaatschap van DNZ sterk heeft bijgedragen aan 

het realiseren van hun ambities op het gebied van inclusief ondernemen. Ongeveer de helft geeft aan dat het 

lidmaatschap niet of nauwelijks heeft bijgedragen. 
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Tabel 4 In hoeverre heeft uw lidmaatschap van De Normaalste Zaak bijgedragen aan het realiseren van uw 
ambities op het gebied van inclusief ondernemen? 

Bijdrage lidmaatschap van De Normaalste Zaak aan het realiseren van ambities % respondenten 

(N = 215) 

Zeer sterk bijgedragen 5% 

Sterk bijgedragen 9% 

Enigszins bijgedragen 35% 

Nauwelijks bijgedragen 20% 

Niet bijgedragen 29% 

Weet niet/wnz 2% 

Totaal 100% 

 

 

Kwetsbare personen in dienst bij bedrijven 

Inclusief ondernemen gaat over de inzet van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De reden dat 

mensen een kwetsbare positie hebben kan heel divers zijn. Dit zien we ook terug bij de verschillende kenmerken van 

medewerkers die momenteel bij de partners werkzaam zijn. 

 

Vrijwel alle partners hebben oudere werknemers (50+) in dienst
1
. Ook mensen met fysieke beperkingen, psychische 

beperkingen of een laag opleidingsniveau zijn bij veel van de partners werkzaam. Mensen uit de SW worden vooral bij 

grotere bedrijven (meer dan 100 werknemers) ingezet. Mogelijk dat dit verklaard wordt doordat juist bij grotere 

bedrijven er vaker gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van groepsdetachering vanuit de SW. 

Andere kenmerken van medewerkers die respondenten aangeven, betreffen met name allochtonen, vluchtelingen, 

Wajongeren en mensen met autisme. 

 
Tabel 5 Kunt u aangeven of er momenteel mensen binnen uw bedrijf werken met bepaalde kenmerken? 

Kenmerken van medewerkers % respondenten 

(N = 217) 

Mensen uit de SW 52% 

Mensen met een fysieke beperking 73% 

Mensen met sociaal-maatschappelijke problematiek 54% 

Mensen met en laag opleidingsniveau 71% 

Mensen van 50 jaar en ouder 95% 

Mensen met een psychische beperking 71% 

Mensen met een andere kwetsbare arbeidsmarktpositie 42% 

 

Het aandeel kwetsbare medewerkers varieert sterk tussen de aangesloten bedrijven: van 0% tot 100%. We zien wel 

dat het bij kleinere bedrijven vaak om hogere percentages gaat. Bij grotere bedrijven is het eerder tussen de 1% en de 

5%, maar ook daar zien we uitschieters naar wel 85%. 

                                                           
1
 Het gaat hier om mensen die in dienst zijn bij bedrijven en dus niet om welke mensen zij hebben aangenomen. 
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Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen verschillende contracten aangeboden krijgen
2
. De meeste 

bedrijven bieden flexibele contracten aan. Ook vaste contracten worden in veel gevallen geboden aan de 

medewerkers. Tot slot, werkt een meerderheid van de bedrijven eveneens met leer-werkovereenkomsten voor 

kwetsbare medewerkers. 

 
Tabel 6 Welk type contract biedt u mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? 

Type contract % respondenten 
(N = 217) 

Vast contract 74% 

Flexibel contract (incl. tijdelijk contract, detachering, uitzendovereenkomst) 83% 

Leer-werkovereenkomst (incl. BBL- of BOL-trajecten) 60% 

 

We hebben de partners ook gevraagd hoe het aantal medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in hun 

bedrijf zich heeft ontwikkeld gedurende hun lidmaatschap van DNZ. Bij iets meer dan de helft is dit aantal 

daadwerkelijk toegenomen. Bij een groot aantal van de partners is het aantal kwetsbare medewerkers gelijk gebleven. 

Slechts bij een klein aantal van de partners is het aantal medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie 

afgenomen. Dit betreft vooral kleine bedrijven. 

 
Tabel 7 Is het aantal medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in uw bedrijf toe- of afgenomen 
sinds u lid bent van De Normaalste Zaak? 

Ontwikkeling van aantal kwetsbare medewerkers gedurende lidmaatschap DNZ % respondenten 
(N = 217) 

Toegenomen 51% 

Gelijk gebleven 42% 

Afgenomen 6% 

Weet niet/wnz 2% 

Totaal 100% 

 

Volgens de meeste partners heeft hun lidmaatschap van DNZ niet heel erg bijgedragen aan de ontwikkeling van de 

inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in hun bedrijf. Dit heeft er, naar eigen zeggen, vooral mee te 

maken dat de meeste bedrijven hier al mee bezig waren toen zij zich aansloten bij DNZ. 

 

                                                           
2
 Ook hier gaat het om mensen die nu al in dienst zijn van bedrijven. 
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Tabel 8 In hoeverre heeft uw lidmaatschap van De Normaalste Zaak bijgedragen aan het inzetten van mensen 
met een kwetsbare arbeidsmarkpositie binnen uw bedrijf? 

Bijdrage DNZ aan ontwikkeling van inzet van mensen met kwetsbare 
arbeidsmarktpositie in het bedrijf 

% respondenten 
(N = 217) 

Zeer sterk bijgedragen 3% 

Sterk bijgedragen 10% 

Enigszins bijgedragen 23% 

Nauwelijks bijgedragen 20% 

Niet bijgedragen 43% 

Weet niet/wnz 0% 

Totaal 100% 

 

 

Wat vinden partners van DNZ? 

Tot slot hebben we de partners enkele vragen gesteld over De Normaalste Zaak en wat zij van het netwerk vinden. 

 

Als eerste is gevraagd, welke organisaties volgens de bedrijven de initiatiefnemers van DNZ zijn. De initiatiefnemers 

zijn in beperkte en redelijk gelijke mate bekend bij de partners. AWVN wordt het vaakst genoemd als één van de 

initiatiefnemers. 

 
Tabel 9 Welke organisaties zijn volgens u de initiatiefnemers van DNZ? 

Initiatiefnemers % respondenten dat deze spontaan noemt 

(N = 217) 

MVO Nederland 22% 

AWVN 27% 

Start Foundation 21% 

Ministerie van SZW 5% 

De Normaalste Zaak zelf 1% 

 

Behalve bovenstaande organisaties, noemen respondenten ook regelmatig VNO NCW, Bert van Boggelen, MKB 

Nederland, specifieke bedrijven of UWV als initiatiefnemer. 

 

We hebben de partners gevraagd waar DNZ, volgens hen, goed in is. Het meest positief zijn de partners over de rol 

van DNZ in het bij elkaar brengen en verbinden van partijen. Daarnaast noemen ook veel respondenten het delen van 

kennis en informatie (m.n. via bijeenkomsten) en het delen van best practices om zo andere werkgevers te inspireren 

op het gebied van inclusief ondernemen. Daarnaast zien veel partners ook een duidelijke rol voor DNZ bij het 

agenderen van het onderwerp inclusief ondernemen in brede zin en meer specifiek de lobby richting politiek. 
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Tabel 10 Waar is De Normaalste Zaak, volgens u, goed in? 

Waar is De Normaalste Zaak goed in? % respondenten 

(N = 217) 

Bij elkaar brengen van partijen, netwerk, verbinden 45% 

Informatie/kennis over sociaal ondernemen, bijeenkomsten 24% 

Best practices delen, inspireren 20% 

Lobby 14% 

Het onderwerp inclusief ondernemen op de kaart zetten, profileren 22% 

Weet niet 3% 

 

Vervolgens hebben we gevraagd, wat de partners bij DNZ missen, c.q. wat DNZ beter zou kunnen doen. Een redelijk 

aantal respondenten (13%) geeft aan dat zij niets missen en vinden dat DNZ door moet gaan, zoals ze nu bezig is. 

Andere respondenten hebben nog wel suggesties voor verbetering. 

 
Tabel 11 Wat mist u, wat zou De Normaalste Zaak beter kunnen doen? 

Wat mist u, wat zou De Normaalste Zaak beter kunnen doen? % respondenten 

(N = 217) 

Bij elkaar brengen van partijen, netwerk, verbinden 8% 

Informatie/kennis over sociaal ondernemen, bijeenkomsten 12% 

Best practices delen, inspireren 5% 

Lobby 4% 

Het onderwerp inclusief ondernemen op de kaart zetten, profileren 6% 

Concrete actie, implementatie 12% 

Behoeften partners peilen en terugkoppeling 5% 

Niets 13% 

Weet niet 5% 

 

Wat betreft het netwerk en de aangesloten bedrijven is er de nodige behoefte aan meer diversiteit. Zo wordt 

aangegeven dat men (ook) meer focus op het MKB zou willen in het netwerk. Ook zouden verschillende respondenten 

meer aandacht willen voor verschillen tussen bedrijven die inclusief ondernemen in de kern van hun missie hebben en 

bedrijven waarvoor het slechts een klein onderdeel is. En ook voor het verschil tussen nieuwe partners en bedrijven 

die al langer actief zijn. Ook zien partners graag meer verbinding met andere initiatieven in het land. 

 

Verschillende respondenten zien nog mogelijkheden voor verbetering van de bijeenkomsten die georganiseerd 

worden. Het belangrijkst hierin is de regionale spreiding, zodat partners in verschillende delen van het land deel 

kunnen nemen. Ook is er behoefte aan meer dialoog tijdens bijeenkomsten, in tegenstelling tot de nadruk op 

presentaties. 

 

Als het gaat om het inspireren, o.a. door het delen van best practices, is er meer behoefte aan directere aansluiting bij 

specifieke behoeften/situaties bij partners. Ook meer toespitsing op specifieke issues in bedrijven of sectoren is voor 

sommige partners wenselijk. 
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Bovenstaande punten zijn verbeterpunten op aspecten waar DNZ nu al mee bezig is. Daarnaast komt nadrukkelijk ook 

de wens naar voren om de activiteiten van DNZ  te ontwikkelen of uit te breiden. Partners geven vooral aan meer 

behoefte te hebben aan concrete actie en implementatie vanuit DNZ. Het meest concrete dat genoemd wordt, is een 

rol van DNZ bij de directe koppeling/matching van doelgroepen aan bedrijven. 

 

Om een beeld te krijgen van de algemene tevredenheid van de partners over DNZ, hebben we ze gevraagd om DNZ 

een rapportcijfer te geven. Hoewel er de nodige variatie in de genoemde rapportcijfers zit, geeft het merendeel van de 

respondenten een 8 of een 7. Gemiddeld geven de respondenten DNZ een 7,4 als rapportcijfer. 

 
Tabel 12 Welk rapportcijfer zou u De Normaalste Zaak, over het geheel genomen, geven? 

Rapportcijfer DNZ % respondenten 

(N = 217) 

1 0,5% 

3 0,5% 

4 0,5% 

5 0,5% 

6 5,5% 

7 36,4% 

8 42,4% 

9 4,6% 

Weet niet/wnz 9,2% 

Totaal 100% 

 

De partners zijn over het algemeen dus tevreden over DNZ. De vraag is vervolgens, of zij ook bereid zouden zijn om 

contributie te betalen voor hun lidmaatschap. Iets minder dan de helft (47%) zegt hiertoe wel bereid te zijn. 

 
Tabel 13 Bent u bereid om contributie te betalen voor uw lidmaatschap van De Normaalste Zaak? 

Bereid om contributie te betalen voor lidmaatschap? % respondenten 

(N = 217) 

Ja 47% 

Nee 44% 

Weet niet/wnz 9% 

Totaal 100% 

 

Van de partners, die bereid zouden zijn om contributie te betalen, kan een kwart geen bedrag hiervoor noemen. De 

meeste respondenten, die wel een bedrag noemen, noemen bedragen tussen de 100 en 250 euro per jaar. Ongeveer 

10% zou bereid zijn om 1.000 euro of meer per jaar te betalen. 
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Een belangrijke reden, die partners aangeven om geen contributie te willen betalen, is dat zij er te weinig voor 

terugkrijgen en al aan andere partijen (zoals brancheorganisatie en MVO-Nederland) betalen. Ook geven 

respondenten aan dat zij juist al veel doen in termen van inclusief ondernemen en dat zij zelf ook veel inbrengen in het 

netwerk. Sommige respondenten vinden zelfs dat zíj geld toe zouden moeten krijgen voor het werk dat zij doen. 

 

 

Tot slot 

In deze notitie hebben we de highlights gepresenteerd uit de enquête onder de leden van DNZ. We besluiten met 

enkele concluderende opmerkingen. 

 

Partners zijn over het algemeen tevreden over DNZ en ook over de stappen die zij met hun bedrijf gezet hebben op 

het gebied van inclusief ondernemen. 

De partners hebben zelf niet het idee dat hun lidmaatschap van DNZ hier sterk aan heeft bijgedragen. 

 

Men ziet DNZ nu vooral als netwerk- en lobbyclub, waar zij informatie en kennis kunnen uitwisselen. Voor veel 

bedrijven is dit zowel halen als brengen.  

 

Bij de partners leeft wel de behoefte aan concretere acties vanuit DNZ die hen als bedrijf ook meer directe 

toegevoegde waarde opleveren. Dan zijn partners mogelijk ook meer bereid om contributie te betalen voor het 

lidmaatschap. 

 

DNZ kan op de huidige manier doorgaan. Het netwerk vervult dan, naar redelijke tevredenheid van de partners, een 

zekere behoefte. De daadwerkelijke toegevoegde waarde voor bedrijven blijft dan wel beperkt en voor bestaande 

leden zal er waarschijnlijk ook sprake zijn van afnemende meeropbrengsten. 

  

Een alternatief is om de rol en activiteiten van DNZ door te ontwikkelen om meer in directe behoeften van bedrijven te 

voorzien en ze ook meer praktisch te ondersteunen. Dit levert meer directe toegevoegde waarde op voor de leden en 

daarmee mogelijk ook meer draagvlak voor een financiële bijdrage van de bedrijven. 

 

 

 


