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KOM IN ACTIE WANT…
inclusief werkgeverschap is allang niet exclusief 

meer!    

U als werkgever bied ik graag dit unieke boekje aan!

Spontaan werd dit idee geboren vanuit meerdere gesprekken 
die ik het afgelopen jaar heb gevoerd met vele werkgevers 
over het thema ‘inclusief ondernemen’. 

Een inclusieve werkgever laat werknemers met een arbeids-
beperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het over 
werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychi-
sche of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. 
Daardoor kunnen ze  niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die 
horen bij een functie.

Een inclusieve werkgever houdt hier rekening mee en deelt 
het werk zo in, dat de werknemer zijn mogelijkheden optimaal 
benut. 

En dit heb ik in de praktijk mogen zien en heb dat als verrijkend 
en inspirerend ervaren. Graag wil ik dat aan u doorgeven. Dat 
is gedaan door een zestal ondernemers te portretteren. Opval-
lend was dat geen van de geïnterviewden de indruk gaf politiek 
correct te antwoorden op onze vragen. Allemaal verschillende 
mensen maar met de visie dat iedereen mee mag c.q. moet 
doen!

Laten deze verhalen u inspireren en motiveren om óók met 
deze werknemers aan de slag te gaan.

Ik gun u allemaal een organisatie van inclusief werkgeven!

Arie van den Herik, regiocoördinator Netwerk Drechtsteden 
van De Normaalste Zaak
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“MEE Plus verzorgt de cli-
entenondersteuning voor 
30 gemeenten en probeert 
de belemmeringen weg te 
nemen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Dat doen 
wij niet alleen bij onze klanten 
die we ondersteunen maar 
ook binnen onze eigen organi-
satie zodat ook het werken bij 
MEE Plus zelf voor iedereen 
toegankelijk is. Er werken op 
alle onze locaties mensen met 
een arbeidsbeperking. Som-
migen komen uit een sociale 
werkplaats, anderen komen 
via het UWV en krijgen een 
leerwerkplek. Weer anderen 
hebben een lichamelijke be-
perking en kunnen met weinig 
moeite prima bij ons worden 
ingezet.

Mensen met een lichamelijke 
beperking hebben veelal een 
gewone opleiding dus hoeft 
het werk niet te worden aan-

gepast, mogelijk de werkplek 
wel. Iemand met visuele be-
perkingen krijgt een groter 
beeldscherm en iemand met 
een rolstoel bijvoorbeeld wat 
meer ruimte op de werkplek.

Ik vind dat we niet moeten kij-
ken naar de beperkingen van 
iemand maar naar waar hij of 
zij goed in is. Dit onderwerp 
ligt ook mij nauw aan het hart. 
In het gezin waarin ik opgroei-
de nam ik mijn oudere zus met 
een beperking vaak op sleep-
touw. Zo heeft ze moeite met 
de brieven die ze van instan-
ties ontvangt aangaande haar 
Wajong uitkering. Ik moet die 
brieven zelf ook soms drie 
keer lezen. Je vraagt je trou-
wens soms wel af, waarom 
wordt dit in zulke onbegrijpe-
lijke taal opgeschreven. Maar 
goed, door wat hulp en geduld 
kunnen we deze mensen wel 
bijstaan en een kans geven 

Annelien Theeuwes

MEE Plus geeft ondersteuning, informatie en advies 
aan mensen met een beperking en aan hun omge-
ving. Annelien Theeuwes is Strategisch adviseur bij 
MEE Plus en zij kijkt het liefst naar het potentieel 
van mensen en niet naar hun beperkingen. Door haar 
eigen ervaringen uit het gezin waarin ze opgroeide, 
is ze ook heel persoonlijk gemotiveerd.
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zich verder te ontwikkelen in 
de dingen die ze wel kunnen. 
Tegenwoordig kan dat geluk-
kig en zo hoort dat ook. 

Ondernemers moeten we 
helpen in het woud van regel-
geving bij het aannemen van 
mensen met een arbeidsbe-
perking. Als MEE Plus doen 
wij dat ook, al is dat veelal 
in de publieke sector. Onze 
arbeidsdeskundigen kunnen 
vanuit hun brede kennis ook 
ondernemers heel goed advi-
seren.

Ik ben zelf betrokken bij een 
werkgeversvereniging waar 
ik vaak hoor dat men de ge-
noemde mensen niet weet 
te vinden. Hun zoektocht is 
loopt dan dood. Als ik hen 
dan wijs op de dossiers bij de 
gemeenten waar de namen 
van deze werkzoekende met 
een beperking wel degelijk 
te vinden zijn dan staat men 
daar best voor open. We moe-
ten het doen met elkaar en 
iedereen doet wat mij betreft 
MEE.”

“Ik vind dat we niet moeten 
kijken naar de beperkingen”
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“Wij leiden jongens en meiden 
op voor de hele bouw- en infra-
sectoren, ze zijn bij ons in dienst. 
Het werkt bij ons dan ook vrij 
simpel. Als iemand bij ons bin-
nenkomt bieden wij een traject 
aan en daarbij maakt het niet uit 
of iemand niveau 1, niveau 2 of 
niveau 3 of 4 heeft. Uiteindelijk 
zorgen we dat hij of zij in de 
bouwwereld op het juiste niveau 
terecht komt. Het inclusieve 
denken is iets dat we in de bouw 
30 jaar terug al gestoeld hebben 
door jongeren en ouderen bij 
elkaar te brengen. De jongeren 
leren van de ouderen. Het zit dus 
standaard in onze werkwijze en 
in ons DNA.

Natuurlijk leveren we soms 
maatwerk tijdens de opleiding 
en kijken we wat jongeren aan 
begeleiding en opleiding nodig 
hebben voordat ze op de bouw-
plaats terecht komen. Ze moeten 
stabiel in het leven staan, dus de 
zorgtaak met het ROC is welis-
waar niet onze eerste taak maar 

we leveren die wel. Dat is dus 
ook inclusief denken.

Het motto in mijn leven is ‘met 
ziel en zakelijkheid’. Ik geloof in 
een zakelijke aanpak, maar je 
moet je ziel ook laten gelden. Dat 
laatste moet je niet leidend ma-
ken of soft over doen, juist niet, 
maar je moet het wel onderken-
nen. Als een percentage van de 
jongeren extra begeleiding nodig 
heeft, vinden we dat niet erg. 
Ieder mens heeft in zijn leven 
wel eens hulp nodig. Als je dat in 
jongeren kunt investeren aan het 
begin van hun loopbaan, dan kan 
je zakelijk gezien daar later pro-
fijt van hebben en zij hebben een 
inkomen. Dan komen ze ook niet 
op de payroll van de maatschap-
pij terecht.

Ik zie wel een toenemend aantal 
belemmeringen om eenvoudig 
werk te kunnen blijven doen 
door toenemende maatschap-
pelijke eisen. We zien steeds 
meer dat een timmerman in 

Erik van Noordenne

Het inclusief denken is standaard bij Bouwmensen 
Zuid-Holland Zuid. Extra begeleiding is niet erg, maar 
de eisen die we als maatschappij stellen moet niet 
doorschieten stelt directeur Erik van Noordenne.
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de ochtend al bezig is met het 
downloaden van tekeningen op 
zijn iPad, hij moet ook aandacht 
besteden aan veiligheidseisen. 
Het gevaar dreigt dat het in-
stapniveau zo hoog wordt, dat 
een deel van de jongeren op de 
arbeidsmarkt niet meer aanbod 
komt. We moeten gaan kijken 
naar wie welk soort werk kan 
doen. Mogelijk moeten we die 
timmerman bepaalde zaken niet 
meer laten doen, maar dat werk 
door een ander laten verrichten. 

Eenvoudig werk bestaat bijna 
niet meer. De groep mensen 
die dat werk aan kan wordt niet 
kleiner. Dat zou betekenen dat je 
als maatschappij zegt, dat je voor 
een groep mensen geen werk 
meer hebt. Dat is onacceptabel. 
We willen wel die huizen kunnen 
blijven bouwen, toch? En daar 
hebben we voldoende werkne-
mers voor nodig, inclusief zij die 
met enige afstand tot de arbeids-
markt staan.”

“Het motto in mijn leven 
is met ziel en zakelijkheid”
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“Bij ons werken mensen in 
diverse disciplines, denk aan 
inspecteurs, installateurs maar 
ook plaatwerkers. Dat diversiteit 
binnen ons bedrijf een duide-
lijke plaats heeft komt doordat 
wij bewust een afspiegeling 
van de maatschappij willen zijn. 
We onderscheiden een aantal 
categorieën van mensen met 
beperkingen en daardoor met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bijvoorbeeld  vluchtelingen heb-
ben een achterstand in taal of 
cultuur. We willen dat zij op het 
niveau komen dat in Nederland 
gebruikelijk is. Momenteel zijn er 
twee mensen uit deze groep bij 
ons aan het werk. 

Dan is er de groep langdurig 
werklozen of mensen die door 
hun leeftijd moeilijk aan de slag 
komen. Wij vonden voor twee 
van deze mensen werk binnen 
onze organisatie. Ook werken 

er nu acht zij-instromers die 
vroegtijdig op school afhaak-
ten (drop-outs) en niet over de 
juiste papieren beschikken. We 
proberen hen door opleiding en 
certificering op het juiste niveau 
te brengen.

Onze motivatie om deze mensen 
aan te nemen komt niet voort 
uit een proces van regelgeving 
die dat afdwingt maar uit hoe wij 
naar de maatschappij kijken. Wij 
zijn een familiebedrijf en ons be-
leid komt dus voort uit een keuze 
van de eigenaren. 

Het sociale imago dat je als be-
drijf ontwikkelt is inherent aan 
het beleid dat we voeren, maar is 
niet de aanleiding. Het zijn niet 
zozeer je klanten die het zien 
maar met name de werknemers 
en hun omgeving. De voordelen 
zijn zakelijk gezien dat je zeer en-
thousiaste en loyale werknemers 

Reehorst Dordrecht

Jacob Klink is samen met zijn broer directeur eige-
naar van Reehorst Dordrecht. Het bedrijf bouwt,  
onderhoudt en saneert atmosfeertankopslag. 

Jacob heeft personeelsbeleid in zijn takenpakket en 
zodoende is hij zelf verantwoordelijk voor inclusief 
en sociaal ondernemen. En dat lukt!
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krijgt die, niet zoals als anderen 
soms, na een half jaar alweer weg 
zijn.

Ik voorzie dat met de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt het 
aantal beschikbare mensen dat 
een afstand tot die arbeidsmarkt 
heeft procentueel toeneemt. 
Als werkgever blijf je risico’s 
lopen. De overheid heeft een 
terugkeerregeling gemaakt die 
deze risico’s kleiner maakt. We 
moeten alert blijven dat die re-
gelingen er wel blijven om die 
categorie mensen aan het werk 
te helpen. We mogen ook niet 
vergeten dat we in de Europese 
Unie leven met vrij verkeer van 

goederen maar ook van mensen. 
In het verleden wisten Spanjaar-
den, Portugezen en Italianen 
ook de weg te vinden toen in 
Nederland de banen niet werden 
ingevuld.

Reehorst leidt deze groep men-
sen met een arbeidsbeperking 
op, vanaf het VMBO tot aan het 
HBO niveau. Veelal zijn het HBO 
drop-outs die later na een afge-
ronde opleiding als inspecteurs 
naar buiten gaan. En er werkt 
ook een enkeling op kantoor in 
een administratieve functie. We 
zijn een bedrijf van inclusiviteit 
maar ook van diversiteit.”

“We moeten alert blijven dat die 
regelingen er wel blijven”
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“Als werkgever probeer je er 
voor iedereen te zijn, dus niet 
alleen voor je eigen personeel 
maar ook voor mensen die het 
moeilijk hebben. Deze laatsten 
doen niet onder voor een ander. 
We hebben een warme samen-
werking met het Leger des Heils 
Dordrecht. Mensen komen hier 
stage lopen en leren weer wer-
kritme op te doen en ontmoeten 
andere mensen. Als de stage 
goed is verlopen bieden we hen 
een contract aan. Zo hebben wij 
al drie mensen aangenomen op 
een personeelsbestand van 70. 
Natuurlijk valt er ook wel eens 
eentje af, maar al met al ben ik er 
content mee.

Een ander voorbeeld: bij ver-
huizingen brengen we meestal 
eerst offertes uit. Daarbij geeft 
onze verkoper kledingzakken 

van het Leger des Heils af. Dat 
komt goed van pas want mensen 
gaan als ze verhuizen meestal 
grondig door de kledingkasten. 
Men vindt het zonde bepaalde 
kledingstukken weg te gooien, 
omdat het toch goed genoeg is 
om er een ander een plezier mee 
te doen. De kleding komt dan via 
de zakken bij het Leger des Heils 
terecht, waar een ander plezier 
van kan hebben. Het levert ons 
misschien wel net dat stukje 
goodwill op, dat ons de opdracht 
brengt. 

Vlot verhuizers werkt in Mondial 
Movers samen met 22 collega’s. 
Zo kom je ook allemaal weleens 
iemand tegen die het tegen zit in 
het leven. Ze hebben geen geld 
en geen sociaal netwerk om hen 
te helpen bij een verhuizing. Die 
mensen helpen we dan bij hun 

Jan-Wouter Vlot

Directeur Jan-Wouter Vlot is de derde generatie van 
het gelijknamige familiebedrijf die zonder moeite 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plaatsje 
geeft. Dit verhuisbedrijf heeft ook oog voor hen die 
soms hun eigen lasten niet kunnen dragen, werkt sa-
men met heilssoldaten en richtte ondanks onderlinge 
concurrentie met collega verhuisbedrijven de stich-
ting De Verhuisfamilie op.
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verhuizing. Daarvoor hebben we 
de Stichting De Verhuisfamilie 
opgericht, compleet met een 
bestuur en een ANBI Status. 
De minister heeft ons daarvoor 
(zelfs) een aanmoedigingsprijs 
toegekend. 

De overheid kan werkgevers 
op een makkelijke manier sti-
muleren om mensen met een 
arbeidsbeperking aan te nemen. 
Het tweede kabinet Rutte heeft 
het wetsvoorstel Werken naar 
Vermogen vervangen door de 
nieuwe Participatiewet. Deze 
wet bevat onder andere een quo-

tumregeling voor het in dienst 
nemen van arbeidsgehandicap-
ten door grotere werkgevers. 
Wij voldoen hier inmiddels ruim-
schoots aan en zijn gemotiveerd 
dit te blijven doen, verplicht of 
onverplicht.

De krapte op de arbeidsmarkt 
kan bedrijven motiveren om 
meer om te kijken naar deze 
groep die nu vaak nog aan de 
kant staat. Voor ons als Vlot Ver-
huizers was dit geen reden om 
mensen met een arbeidsbeper-
king aan te nemen, dat deden we 
namelijk voor de crises ook al.”

“Als de stage goed is verlopen bie-
den we hen een contract aan”
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“Waarom eigenlijk niet, dachten 
we bij Subway toen een sollici-
tant met een arbeidsbeperking 
zich meldde op een vacature. Ze 
had een Wajong uitkering (Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten). En we 
hebben er zeker geen spijt van. 
Er bestaan best wel vooroorde-
len over de doelgroep en ook ik 
had aanvankelijk mijn bedenkin-
gen. Vaak wordt gedacht dat zij 
minder potentie heeft. Dat hoeft 
helemaal niet zo te zijn als deze 
personen in een waarderende 
werkomgeving terecht komen. 
Zo stoppen wij mensen dus niet 
in de keuken, maar proberen we 
ze ook in contact te laten komen 
met de klanten. We geven zo 
mensen kansen, waarbij zij ook 
zichzelf verbazen over wat ze 
kunnen. We zien niet alleen de 

mensen groeien, maar ook Sub-
way wordt hierdoor een lerende 
organisatie. 

En het bleef niet bij die ene me-
dewerker. Haar vriendin die ook 
een Wajong uitkering had is ook 
bij Subway aan de slag gegaan, 
hoe leuk is dat? Het heeft ons 
daarna op het pad gezet om ac-
tief te gaan werven in deze groep 
met veel potentie. Dat was eerst 
best een zoektocht, want hoe 
en waar vind je deze mensen. 
Mevrouw Adriaanse van Baan-
brekend Drechtsteden legde mij 
veel uit over de Participatiewet 
die in 2016 van kracht is gewor-
den. Met onder andere die ken-
nis  en mijn opleiding adviseer ik 
nu als zelfstandige ook andere 
bedrijven op het terrein van ‘in-
clusief ondernemerschap’.

Subway

Jennifer van Rossum (28) is opgeleid voor Human 
Resource Management, werkte voor Subway en  
wordt nu door deze fastfoodketen in de Drechtste-
den ingehuurd. 

Het was louterj toeval dat Subway tegen het ar-
beidspotentieel aanliep die mensen met een arbeids-
beperking hebben. Tegenwoordig benadert men deze 
talenten heel bewust.
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Binnen Subway heeft het er toe 
geleid dat in de twee filialen in 
de Drechtsteden, nu maar liefst 
33% van de medewerkers be-
staat uit mensen die voorheen 
als arbeidsbeperkt werden ge-
zien. Die groei is ontstaan toen 
we na deze eerste succesvolle 
ervaringen, zelf actief op zoek 
zijn gegaan naar deze latente 
talenten. Dat deden we door 

een vacature op te stellen en aan 
te melden bij het UWV, zodat 
er kandidaten voor ons gese-
lecteerd konden worden. We 
wonnen in 2017 de Social Im-
pact Award in de Drechtsteden 
door onze inclusieve benadering 
waarbij wij dus iedereen op de 
voorgrond laten stralen. Dat is 
iets om trots op te zijn.”

“Waarom eigenlijk niet, 
dachten we bij Subway”
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“Inclusief ondernemerschap is 
een onderdeel van onze missie! 
Wij hebben de overtuiging dat 
sociaal ondernemen het ant-
woord is op het kunnen oplossen 
van maatschappelijke vraagstuk-
ken. Ondernemen met als missie 
het creëren van sociale werkge-
legenheid. 

Wij zetten de mensen uit deze 
doelgroepen in op alle niveaus 
van de onderneming. Licht mon-
tagewerk, complex SMD werk 
tot en met werkvoorbereiding 
en communicatie. Wij geloven 
dat als je werk opdeelt in taken 
dat er altijd een combinatie van 
taken samen te stellen is waarin 
mensen naar vermogen kunnen 
werken. Wij denken niet in func-
ties maar in taken.

In het verleden was ik directeur 
van een sociale werkvoorziening 
en zag de overheid worstelen 
met de toekomst van deze voor-
zieningen. De kans dat een vol-
ledige ontmanteling ingezet zou 
gaan worden zag ik als een reëel 
gevaar. Met als gevolg verschra-
ling van werk en weinig kans om 
mensen nog te kunnen ontwikke-
len als er alleen eenvoudig werk 
overblijft in de sociale werkvoor-
ziening. Ik wilde mij inzetten om 
hoogwaardige maakindustrie te 
behouden voor een groep men-
sen met een arbeidsbeperking 
en vond de weg naar het sociaal 
ondernemen als oplossing daar-
voor. 

De voordelen zijn divers. Voor 
onze medewerkers is het belang-
rijk om werk te hebben waarbij 

AssemblyPartnergroup

AssemblyPartner is een sociale onderneming. ‘Het 
verdienen van geld, daar kijken wij heel anders tegen-
aan’. Dit staat als filosofie te lezen op de website van 
dit vooruitstrevend elektronicabedrijf.

Desgevraagd geeft Peter Hobbelen aan waarom en 
hoe inclusief en sociaal ondernemerschap vorm krijgt 
binnen het bedrijf. En wat de voordelen en uitdagin-
gen zijn.
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ze voldoening ervaren en hun 
bijdrage kunnen leveren op een 
voor hen passend niveau. Tege-
lijkertijd zijn we ook een normaal 
bedrijf waar winst een belangrijk 
doel blijft. Hierbij dagen wij onze 
medewerkers uit om een actieve 
bijdrage te leveren. Zij doen er 
toe. 

Uitdagingen zijn: kunnen we de 
mensen in de toekomst behou-
den ook als de beperking een 
grotere invloed gaat krijgen op 
het functioneren? Kunnen we 
processen automatiseren en 
daar de arbeidscapaciteit op 
laten aansluiten? Maar worden 
mensen ook zodanig gemoti-
veerd dat het ook aantrekkelijk 

blijft om te werken waarbij wij 
duidelijk het standpunt hebben 
dat werk ook moet lonen. 

De krapte op de arbeidsmarkt 
speelt ons geen parten tenzij 
het gaat over bijvoorbeeld onze 
sleutelfunctionarissen op vakge-
bieden zoals engineering, sales 
en finance. Wij hebben al jaren 
geleden een arbeidspotentieel 
aangetrokken uit doelgroepen 
waar de reguliere bedrijven nog 
lang niet aan toe waren.  Dat 
speelt ons nu in de kaart, wij kun-
nen uit een veel grotere pool van 
mensen beschikken dan andere 
bedrijven omdat wij daar al lang 
de voordelen van inzagen.”

“Inclusief ondernemerschap is een 
onderdeel van onze missie”
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“Kandidaten met een grote af-
stand tot de arbeidsmarkt krij-
gen diverse workshops aange-
boden, gericht op het vinden van 
werk. Denk hierbij aan cv-checks, 
pitch -en sollicitatietrainingen 
en persoonlijke begeleiding. Op 
deze manier worden de kansen 
vergroot op een geslaagde en 
duurzame bemiddeling. Zodra 
kandidaten aan het werk kunnen, 
matchen wij kandidaten op vaca-
tures. Dit zijn vaak vacatures van 
werkgevers die Baanbrekend 
Drechtsteden zelf benaderen, 
maar we benaderen zelf ook ac-
tief werkgevers of zij mogelijkhe-
den hebben voor de kandidaten. 
We kijken bij het matchen niet 
alleen naar opleidingsachter-
grond en werkervaring, maar 
juist ook naar wat mensen nog 

meer kunnen. Oftewel, we kijken 
naar de mens achter het cv. We 
denken vooral in mogelijkheden 
en niet in beperkingen”.

Baanbrekend Drechtsteden 
ondersteunt ondernemers waar 
mogelijk. Werving & selectie is 
kosteloos en daarnaast geven 
we advies over de regelingen 
en voordelen waar werkgevers 
gebruik van kunnen maken. Waar 
nodig wordt ook gezorgd voor 
ondersteuning van kandidaten 
op de werkvloer of praktijkge-
richte scholing.

“In tijden van krapte op de ar-
beidsmarkt is de doelgroep 
arbeidsbeperkten nog interes-
santer voor werkgevers. Met een 
beetje geduld en tijd zullen zij 

Baanbrekend Drechtsteden

Eldert van Hattem is als Adviseur Bemiddeling werk-
zaam bij Baanbrekend Drechtsteden. De Sociale 
Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Ne-
derland hebben hun krachten gebundeld in Baanbre-
kend Drechtsteden. Vraag en aanbod van werk wor-
den op die manier bij elkaar gebracht. Baanbrekend 
Drechtsteden maakt het voor werkgevers aantrek-
kelijk om mensen met een uitkering of arbeidsbeper-
king in te zetten.
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merken dat deze gemotiveerde 
kandidaten kunnen uitgroeien 
tot volwaardige werknemers. 
Het is toch fantastisch om men-
sen die, door omstandigheden, 
aan de zijlijn hebben gestaan te 
kunnen helpen? Gelukkig zijn er 
diverse werkgevers die er al zo 
over denken. Die ondernemen 

met het hart. Het zou mooi zijn 
als meer werkgevers maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
en kansen bieden aan deze doel-
groep.”

“We denken vooral in mogelijk-
heden en niet in beperkingen”
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Inclusief werkgeven levert be-
drijven een voorsprong op: De 
nieuwe generatie werknemers 
en consumenten vragen meer en 
meer om inclusief en betrokken 
werkgeverschap. Ook stelt de 
overheid social return steeds 
vaker als voorwaarde voor het 
verstrekken van opdrachten.

De Normaalste Zaak brengt 
werkgevers bij elkaar om prak-
tijkvoorbeelden te delen en op 
te komen voor gezamenlijke be-
langen. Zo groeien er netwerken 
met specifieke doelen of een ge-
meenschappelijke deler: in sec-
toren, in regio’s (o.a. in Drecht-
steden) of vanuit een specifiek 
thema (bijv. sociaal inkopen).

Samen werken de partners van 
De Normaalste Zaak als ambas-
sadeurs aan groeiend draagvlak 
voor inclusief werkgeven binnen 
het Nederlandse bedrijfsleven. 
We streven onder meer naar 

eenvoudige uniforme, landelijke 
regelingen voor werkgevers die 
gebaseerd zijn op vertrouwen.

MKB-partners van De Normaal-
ste Zaak hebben toegang tot al-
ternatieve vormen van bedrijfsfi-
nanciering via Start Foundation.

De Normaalste Zaak 

netwerk van inclusieve netwerken

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van 
ruim 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers. 
Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, 
waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.
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Aanmelden voor het  
Netwerk Drechtsteden  
kan via drechtsteden@denor-
maalstezaak.nl

of bel Arie van den Herik,  
regiocoördinator tel.  
06-51508417

Graag wil ik de ondernemers be-
danken voor hun bijdragen aan 
dit boekje, maar vooral al die 
ondernemers , buiten dit zestal, 
die mij hebben gemotiveerd en 
geïnspireerd!

Tot slot bedank ik ook al die-
genen die inclusief werkgeven 
in deze regio mede mogelijk 
maken, zoals de medewerkers 
van  Baanbrekend Drechtsteden, 
Werkbank Drechtsteden, Hestia 
Werkt, maar ook de leden van 
de Stuurgroep, de Kerngroep, de 
partners van het Netwerk etc.

Dank ook aan de HJ Media 
Groep en Sjaak de Winter voor 
de productie.

“De Normaalste Zaak brengt 
werkgevers bij elkaar”



Wilt u meer weten over ons en sociaal en inclusief 
ondernemen, kijk dan op de volgende websites: 

www.denormaalstezaak.nl  

www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Sjaak de Winter      Arie van den Herik


