
Klantarena: dillema’s op de inclusieve werkvloer



Even voorstellen

• Bram Dekker: UMC Utrecht

• Richmonde Vos de Wael: Kamer van Koophandel

• Ingrid Beukman: Berenschot

• Elke Croiset van Uchelen: Antropia

• Marieke Mulder: De Normaalst Zaak



Wat en waarom klantarena?

• Een manier om werkgevers te laten vertellen wat hen bezig houdt;

• Doordat je vragen kan stellen en een dialoog aangaat, krijgt ieders inbreng meer betekenis;

• Professionals wordt de ruimte geboden om goed te luisteren en niet direct te adviseren;

• Elk compliment, ieder knelpunt en elke wens komt aan bod;

• Er komen acties op tafel,  die afgestemd zijn op wat er bij de werkgever leeft;

• Een klantarena stimuleert een gedeeld eigenaarschap van werkgevers en professionals; 

• Er kan direct een toetsing plaatsvinden van eigen interpretaties van feiten en meningen en 
de te ondernemen acties

• Je komt middels een dialoog sneller bij sociaal innovatieve uitkomsten/oplossingen terecht.



Klantarena methode

RONDE 1: ervaringen van 4 werkgevers: 
- wat gaat goed?
- wat zijn knelpunten?
- belangrijkste wensen

RONDE 2: Vragen vanuit de professionals ter aanscherping

RONDE 3: In teams aan de slag

RONDE 4: pitch actieplan & feedback



RONDE 1: ervaringen van 4 werkgevers: 

wat gaat goed?

wat zijn knelpunten?

belangrijkste wensen



Belangrijkste morele dillema’s

• KVK: waar ga je -gezien de context*- plaatsen kunnen creëren?

• UMC: hoe leren we anders denken en luisteren t.a.v. de doelgroep (met name 
specialisten)

• Berenschot: Hoe organiseer je Social Return vraagstukken/opdrachten binnen 
een aanbesteding als je binnen de bedrijf als in het kernproces op de maximale 
bezetting van de doelgroep zit?

• Antropia: hoe zorg je voor de juiste begeleiding & kennis intern op het werk?*

* Context: krimp doelstelling; vrij blauwe, formele en ambtelijke organisatie; catering, beveiliging, etc is uitbesteed; al het “bulkwerk” is weg; 
bedrijfsanalyse van UWV heeft niks opgeleverd

* Negatieve ervaring met externe jobcoaching, ivm de bereikbaarheid bij crisis. Men schakelde niet snel en greep niet in bij problemen in thuissituaties.



RONDE 2: Vragen vanuit de professionals ter aanscherping

RONDE 3: In teams aan de slag



RONDE 4: pitch actieplan & feedback

KVK: 

• doordat de KVK gaat krimpen, kan de doelgroep juist de afdelingen 
ontlasten. Je draait hiermee het scenario om.

• UWV, gemeente en SW bedrijven uitnodigen bij KVK en rondleiding 
verzorgen, met de vraag welk werk kan er gecreerd worden?

• Kijk naar afdelingen met hoge werkdruk

• Ga in een werkoverleg punten/taken verzamelen die uitbesteed 
kunnen worden



RONDE 4: pitch actieplan & feedback

UMC

• Organiseer een belevingsevent

• Creëer aanspreekpunten/ambassadeurs op elke afdeling van het UMC rondom inclusief

• Organiseer een bijeenkomst over zingeving, gekoppeld aan dit thema

• Doe aan deskundigheidsbevordering intern (een succesfactor is interne begeleiding op 
de werkvloer)

• Doe aan intervisie tussen begeleiders of zet een netwerk van expert op

• Deel good practises

• Werk met toolboxes (fysiek of digitaal)

• Zorg dat de uitvoering geen “aparte poot” is, maar betrek ik aanpak & uitrol

• Ontzorg HR qua financiële afhandelingen en laat HR werken aan draagvlak op de 
afdelingen



RONDE 4: pitch actieplan & feedback

Berenschot

• Vier je mijlpalen en maak dat inzichtelijk intern

• Vent je succesen uit, ook t.a.v. opdrachtgevers

• Wees een beetje ongehoorzaam als de SR eisen niet passend zijn

• Stel een alternatief voor en maak inzichtelijk wat jullie allemaal al 
doen (waardoor men snapt dat de opdracht/vraag knelt)

• Organiseer een intervisie moment met adviseurs rondom dit 
vraagstuk



RONDE 4: pitch actieplan & feedback

Antropia:

• Besef dat je al veel positieve plaatsingen achter de rug hebt

• Hou de intrinsieke motivatie die je als bedrijf hebt, vast

• Neem meer zelfregie in het contact met aanbieders; maak een profiel 
aan van wat je zoekt, formuleer je eigen vraag

• Wees pro-actief ipv reactief

• Eis 1 contactpunt vanuit het werkgevers servicepunt



Afsluiting: bedankt!

www.denormaalstezaak.nl


