
Een groeiend aantal mensen ondervindt 

problemen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. 

Dit geldt vooral voor mensen met een beperking 

en/of een laag opleidingsniveau. Als het gaat om 

een realistische kans op regulier werk ziet hun 

toekomst er niet rooskleurig uit. Het is voor hen 

moeilijk een baan te vinden die aansluit bij hun 

kwalificaties en vaardigheden. 

Geassocieerde partners 
 

In het project hebben we ook 13 Geassocieerde 

partners. Zij hebben zich verbonden aan het 

ondersteunen van de verspreiding van informatie en de 

duurzame implementatie van de projectresultaten door 

hun netwerkpartners over het project te informeren. 

f r a n s  n i j h u i s  s t i c h t i n g
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In het Work4all project werken zeven instellingen voor 
middelbaar beroepsonderwijs en twee deskundige 
partners uit zeven Europese landen samen, met als 
doel het creëren van meer werkgelegenheid voor 
studenten met een beperking. Hiervoor introduceren 
en implementeren de partners Inclusive Job Design en 
moedigen ze dienstverlenende instanties die werken 
met studenten met een beperking aan specifieke 
competenties te ontwikkelen. 

Inclusive Job Design: een 
paradigmaverschuiving
 
Tot nu toe waren de strategieën die gebruikt werden 
door het middelbaar beroepsonderwijs, om de kansen 
op deelname aan de arbeidsmarkt te vergroten, vooral 
gericht op de individuele student met een beperking. 

Strategieën die zich richten op de toegevoegde waarde 
voor de werkgever worden zelden of nooit ingezet. In 
dit project geloven we dat een nieuwe strategie, waarin 
de nadruk ligt op de werkgever en op de toegevoegde 
waarde voor de werkgever, zal bijdragen aan betere 
kansen voor laagopgeleide studenten en studenten met 
een beperking.  

Deze nieuwe strategie, die banen creëert die voordelen 
bieden voor werkgevers, heet Inclusive Job Design. 
Inclusive Job Design is een veelomvattende term 
voor een werkgeversgerichte methode die duurzame 
werkgelegenheid creëert voor mensen met een 
beperking, wiens kansen op de concurrerende 
arbeidsmarkt gering zijn, vooral wanneer zij een laag 
opleidingsniveau en weinig vaardigheden hebben. 
De methode van Inclusive Job Design houdt in 
dat werkprocessen opnieuw vormgegeven worden, 
waarbij de activiteiten van bestaande banen worden 
geanalyseerd en worden opgedeeld in verschillende 
complexiteitsniveaus. 

Het doel van deze methode is om een positief 
bedrijfsmodel te creëren voor werkgevers, en 
tegelijkertijd inclusieve werkgelegenheidskansen te 
creëren voor studenten met een beperking. 
Dit vereist een paradigmaverschuiving. Instellingen 
voor middelbaar beroepsonderwijs moeten leren 
denken vanuit een werkgeversperspectief en zich deze 
nieuwe strategie eigen maken.

Producten
 
Het project zal vier producten opleveren voor 
instellingen die meer willen leren over de methode en 
interesse hebben om ermee te werken. 

• Zelfbeoordelingsinstrument voor organisaties

Met deze beoordelings-tool kunnen partnerorganisaties 
hun sterke en zwakke kanten in kaart brengen. 
Hierdoor kunnen ze vervolgens de voorwaarden voor 
de succesvolle implementatie van de methodiek van 
Inclusive Job Design in hun organisatie verbeteren. 

• Curriculum voor arbeidsbemiddelaars 

Het curriculum is bedoeld voor functionarissen die 
verantwoordelijk zijn voor de bemiddeling. Tijdens het 
project zal het curriculum worden getest en geëvalueerd 
in de nationale contexten van de projectpartners.

• Handleiding voor arbeidsbemiddelaars 

De handleiding bestaat uit Richtlijnen voor het 
toepassen van de methode van Inclusive Job design. 
De richtlijnen geven aan hoe het MBO de methodiek 
kan inzetten om bedrijven te helpen hun efficiëntie te 
verbeteren en tegelijkertijd duurzame werkgelegenheid 
te creëren voor studenten met een beperking.
 

• Richtlijnen en aanbevelingen voor het MBO 

Dit is een haalbaarheidsonderzoek naar de 
implementatie van Inclusive Job Design dat in kaart 
brengt welke bevorderende en belemmerende factoren 
er zijn m.b.t de implementatie van de methodiek van 
Inclusive Job Design in de partnerlanden.


