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Talentvol:
inclusief
ondernemerschap
Talentvol is een programma om aan de ene kant werkgevers meer
inclusief te gaan laten werken en aan de andere kant het onbenut
arbeidspotentieel in kaart te brengen en te activeren. Deze blauwdruk
beschrijft vooral de praktische uitwerking van de ‘vraagkant’, de
werkgeversbenadering. Daarvoor was de ervaring uit de praktijk van de
‘aanbodkant’ wel relevant, deze komt terug bij de cruciale elementen.

De samenwerkende partijen in Perspectief op Werk hebben elkaar gevonden in de wens om
matching op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle pilots, experimenten en instrumenten die ingezet
zijn, en in deze blauwdruk beschreven zijn, hebben de volgende basis:
• Partijen zien de meerwaarde van inclusief werkgeverschap en dragen dat actief uit.
• WSP’s en UWV voorzien in de basisdienstverlening zoals het in beeld hebben van kandidaten,
hun competenties en motivatie kennen en het voorbereiden van kandidaten op plaatsing.
• Werkgeversorganisaties zetten zich in om initiatieven proactief onder de aandacht van
werkgevers te brengen.
• De doelgroep van deze blauwdrukken is bekend met benamingen en inhoud van regelingen
voor werkgevers (bijv. LIV-regeling)
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Samenwerking
Werkgeversdienstverlening

Matching

Omschrijving

Het uitgangspunt van Talentvol was om, geheel in lijn met de Perspectief op Werk-gedachte,
aanvullend te zijn op wat er al was aan inclusie-dienstverlening voor werkgevers en
werkzoekenden, aan de publieke kant en in samenwerkingsinitiatieven. Na een inventarisatie
van wat er was, en waar behoefte aan was, bleek dat de "Kansenkaart strategisch inclusief
ondernemen" een goed middel zou zijn. Dit is een model van de Universiteit van Tilburg
(zie bijlage 1). Deze aanpak is er op gericht om voor een individueel bedrijf te bepalen welke
interessante opties er zijn om (meer) inclusief te gaan werken, zoals inzetten op functiecreatie,
begeleiding op de werkvloer, Open Hiring, SROI et cetera. Deze methode is een goede structuur
om met bedrijven in gesprek te gaan over de onderliggende motivatie om meer inclusief te
willen gaan werken, de huidige kwaliteiten van de organisatie om dat ook echt te doen en de
verschillende vormen die interessant voor dat specifieke bedrijf kunnen zijn. De praktijk heeft
uitgewezen dat veel voorwerk nodig is voordat bedrijven feitelijk aan de slag gaan. Om bedrijven
te stimuleren om een analyse te doen naar de specifieke mogelijkheden voor inclusiviteit kregen
50 bedrijven een voucher van 2.000 euro. Van dit bedrag zijn maatwerkonderzoeken gedaan
die aansloten bij de vraag van de werkgever, van intake tot en met rapportage. Het ene bedrijf
kon dus focussen op functiecreatie, voor een ander was inspelen rondom de kansen voor SROI
relevanter. Voor potentiële werknemers is een budget beschikbaar om mensen arbeidsfit te
maken.
Naast de advisering voor individuele bedrijven is een vorm ontwikkeld om met meerdere
bedrijven uit dezelfde branche in gesprek te gaan en onderzoek te doen. Dit heeft verschillende
voordelen voor de bedrijven: beter inzicht in de trends, aanpakken gezamenlijke problemen
en meer commitment voor het uitvoeren van het veranderproces. De opbrengsten worden
vastgelegd in white papers en voor toekomstvaste functies worden praktijkleerlijnen ingezet.
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Doel

Het doel van Talentvol was:
• Bij 50 ondernemers een voucher inzetten.
• Meerdere branchesessies organiseren.
• 50 werknemers helpen met een Werkfit-voucher.
• Minimaal 8 ondernemers op weg helpen naar Open Hiring.
• 10 designsessies rond ondernemersvragen hoe je crisisproblemen aanpakt.
• Signaleren en verbeteren tekortkomingen in de arbeidsmarkt.
Door corona is vorig jaar het programma beperkt bijgesteld om snel in te kunnen spelen op de
situatie van de ondernemers. Daarbij is gekozen om de lat voor Open Hiring wat lager te leggen
en dat budget te gebruiken voor een webinar (‘hoe te reageren op de crisis’).

Thema

• Werkgeversdienstverlening
• Samenwerking

Meerwaarde voor werkgevers
•
•
•
•
•

Advies op maat
Tegemoetkoming in de kosten om te starten met inclusief ondernemen
Verbinding met andere ondernemers
Relevante branche-informatie
Meer inzicht in nieuwe kansrijke groepen potentiële werknemers

Doelgroep van de activiteit

Alle werkgevers die al sociaal inclusief werken of die overwegen om dat te gaan doen.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: VNO-NCW en AANtWERK
Subsidiegever: Regionaal Werkbedrijf
Opdrachtnemer: Talentvol (stichting Verspild Talent)
Uitvoerende partij: Vrededael Advies, Wasbeer & Pauw en Start Foundation
Cruciale samenwerkingspartners: WSP/RWB, UWV, VNO-NCW, gemeenten, Rabobank.

Hoe werken betrokken partijen samen?

Formele opdrachtgevers voor het deelproject gericht op werkgevers waren VNO-NCW in
combinatie met AANtWERK (een netwerk van ondernemers die sociaal inclusief ondernemen
willen bevorderen). Beide partijen waren vertegenwoordigd in de stuurgroep van Talentvol en zij
hadden van het Regionale WerkBedrijf het mandaat om de voortgang te sturen. In de stuurgroep
zaten de partijen die zowel met vraag als aanbod bezig waren, en vooral met het onbenut
arbeidspotentieel.
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Welke elementen bleken in de praktijk cruciaal?
•
		
		
		

Talentvol is opgezet als aanvulling op bestaande initiatieven, niet als nieuw product of
nieuwe dienstverlening. Dit betekent dat er nauw is samengewerkt met andere partijen
en aansluiting is gezocht met bestaande initiatieven. Juist deze samenwerking is de
kracht van Talentvol. Ook is gebruik gemaakt van wat al is ontwikkeld rondom PoW. Zo is
Open Hiring actief gepromoot, maar de diepere voorlichting en uitvoering is overgelaten
		 aan de Start Foundation.
• In het team van Talentvol zaten ook mensen die zelf sociaal ondernemer zijn geweest.
		 Daardoor konden ze op een andere manier met werkgevers praten dan publieke partners.
• De intrinsieke motivatie van stuurgroep en projectteam en de kwaliteit om zowel vast te
		 houden aan het eigen plan als open te staan voor suggesties, met respect voor elkaars 		
		rollen.
• Samenwerken in een branchegroep vergt wel van de bedrijven dat ze bereid zijn om
		 informatie met elkaar te delen. Bij de samenstelling van de branchegroepen is het van
		 belang dat de samenstelling dusdanig is, dat ook door andere bedrijven in dezelfde sector
		 de uitkomsten worden gezien als maatgevend.
• Er is een goede inventarisatie gedaan van de mensen uit de groep ‘onbenut
arbeidspotentieel’: welke mensen zijn er die willen en kunnen werken? Dit zorgt voor meer
		 inzicht in de doelgroep, en het besef dat er veel goede mensen zijn die niet aan het werk
		 komen. Dankzij Talentvol hebben zich 500 mensen gemeld, en meer dan 150 van hen
		 hebben inmiddels een baan gevonden.

“Talentvol is ook een
‘veegploeg’. Wie anders
bemoeit zich met mensen
die afvallen en nergens
terecht kunnen?
Wij laten mensen niet los
en dat is zeer gewaardeerd.”
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Welke leerpunten waren er?
•
		
•
•
		
		
		
		
		

Besteed in het begin veel tijd voor draagvlak om te zorgen dat ruimte en acceptatie
ontstaat voor nieuwe initiatieven.
Kies een duidelijke positionering.
Talentvol is gepositioneerd als onafhankelijke advies- en projectorganisatie waarin
bestaande partners hun diensten verlenen. Sommige adviseurs werken dan bij
bijvoorbeeld het WSP en Talentvol. De verschillende petten zorgden er soms voor dat het
wringt in de uitvoering en de vraag ontstond ‘van wie het contact was’. Het team van
Talentvol ging dan toch door vanuit het perspectief van de werkgever waar een oplossing
voor moest komen. Talentvol maakte daarmee fricties zichtbaar. Met de
samenwerkingspartners is de onvrede waar die ontstond besproken, zodat de
		 onderliggende mechanismes zichtbaar worden.
• Maak gebruik van wat al beschikbaar is bij partijen op de arbeidsmarkt maar durf ook aan
		 te geven wat vanuit het perspectief van een ondernemer ontbreekt of niet goed
		functioneert.
• Benaderen van bedrijven en van branches kostte meer tijd aan de voorkant, omdat het
		 1-op-1-maatwerk is. Daardoor nam dit bijna een derde van het budget voor branches
		in beslag.
• Onbenut arbeidspotentieel is nog altijd onvoldoende in beeld (wie zijn het, hoe te
		 benaderen, welke blokkades ervaren ze).
• In de praktijk bleek beperkte capaciteit beschikbaar om bedrijven te ondersteunen bij het
		 inclusief gaan werken (zowel publiek als privaat).
• Er is nog veel te winnen in de coördinatie van de verschillende nieuwe initiatieven in
		 de arbeidsmarktregio, hoe zorgen we ervoor dat de bestaande mogelijkheden beter
		 worden gebruikt en dat niet vernieuwing om de vernieuwing plaatsvindt.

Zijn er nog andere aandachtspunten?
•
		
•
		
		
•

Te weinig inbreng vanuit werkgevers over wat ze verwachten en te weinig oog bij publieke
dienstverleners voor de vragen en de werkwijze bij werkgevers.
Uitwisselen gegevens tussen organisaties moet beter geregeld worden, om betere
overdracht te hebben van kandidaten (privacy, eigen rol van kandidaten over welke
informatie wel en welke niet te delen).
Er is behoefte aan meer informatie over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, welke trends,
wat zijn kansrijke beroepen, op welke wijze leren/ontwikkelen om inzetbaar te blijven.

Hoe kun je ervoor zorgen dat deze aanpak blijvend in de
organisatie/regio wordt ingebed?

Bestaande partijen worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering zodat ze nieuw
ontwikkelde activiteiten zelf uit kunnen voeren. Wanneer een partij aangeeft een dienst over
te nemen, dan worden daar specifieke afspraken mee gemaakt voor overdracht en borging
(denkwijze, werkwijze, hulpmiddelen).
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Financiering

Projectmatige financiering vanuit budget Perspectief op Werk (ongeveer 450.000 euro voor
twee jaar). Vanuit de stuurgroep worden nu plannen gemaakt om bepaalde diensten structureel
te maken waarbij de financiering dan een mix zal zijn (bijdrage vanuit AANtWERk, specifieke
bijdragen voor projecten en bijdrage door ondernemers die adviezen afnemen). Op het moment
van schrijven van deze blauwdruk was stuurgroep nog in beraad over hoe verder te gaan.

Voorbeelden

Voor een beeld van Talentvol zie www.talentvol.nl.

Handige werkdocumenten

• Bijlage 1: Kansenkaart
• Bijlage 2: Werkwijze bedrijfsadvies Talentvol
• Bijlage 3: Voorbeeld advies

Kijk voor de complete Blauwdrukken inclusief bijlagen op:
https://www.perspectiefopwerk.info/blauwdrukken

Wat is de meerwaarde voor werkgeversorganisaties om
hieraan mee te werken?

Een nadrukkelijk rol om mee te bepalen welke dienstverlening moet worden aangeboden aan
ondernemingen en de mogelijkheid om bestaande knelpunten te benoemen en op te lossen.

Wat zijn rollen/acties die werkgeversorganisaties op
kunnen pakken?
• Aandragen ideeën en initiatieven.

Datum blauwdruk

Deze blauwdruk is voor het laatst aangepast op 3 november 2021. Het beschreven project was
toen niet volledig voltooid.
NB: alle bedragen en cijfers in dit document zijn een indicatie. Aan de informatie in deze blauwdruk
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bijlage 1
Kansenkaart

Bijlage 2
Werkwijze bedrijfsadvies Talentvol

Wat zou inclusief ondernemen voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Definitief Advies
HUIDIGE SITUATIE
•

Visie/ strategie van de organisatie

•

Huidige ontwikkelingen binnen de organisatie

•

Motivatieoverweging inclusief ondernemen

•

Hoe inclusief is de organisatie op dit moment

•

Wervingswijze op dit moment

•

Inkoopmogelijkheden in kaart brengen

•

De mate van bekendheid van de organisatie met de doelgroep en de ervaringen

•

Draagvlak binnen organisatie

•

Beschikbaar werk voor mensen uit de doelgroep en mogelijkheden om functieaanpassingen te
doen

•

In kaart brengen van werkprocessen die eventueel in het buitenland gestationeerd zijn

•
PASSENDE VORM inclusief ondernemen
• Etc.
• Sociaal inkopen
•

Reshoring

•

Inzet op bestaand werk

•

Aangepast werk/ functiecreatie

•

New business development

•

Open Hiring

RA
ANDVOORWAARDEN
De randvoorwaarden vormen een checklist voor de werkgever van wat er georganiseerd moet worden
intern, om inclusief ondernemen succesvol te implementeren binnen de reeds bestaande organisatie.
Bij de omschrijving van de randvoorwaarden wordt ook aandacht besteed aan wat er nog meer nodig is voor
duurzame plaatsingen. Hierbij wordt ook gekeken op welke wijze er geïnvesteerd dient te worden in de
doelgroep; opleiding, trainingsprogramma, jobcoach etc.

Werkwijze bedrijfsadvies Talentvol

HET ADVIES
Het advies omtrent de methodiek; denk hierbij aan een analyse van werkprocessen bij functiecreatie;
aanpassen van inkoopbeleid, begeleiden van sessie met inkooppartners, en wellicht PSO advies.
Het advies bevat de uitvoerende stappen.

ACTIEPLAN
Een grove schets van acties die gedaan moeten worden om verder te kunnen gaan met het uitvoeren/
implementeren van het advies.
•

Strategisch borgen

•

Communicatie en draagvlak intern/ extern

•

Passend werk creëren

•

Loongebouw inrichten/ detachering -faciliteit

•

Integratie

•

Etc.

WEGWIJZER
De wegwijzer is een soort plattegrond op maar voor de werkgever. Hierin komen de partijen terug die
vanuit het advies worden aanbevolen. Talentvol pakt hier de rol van verbinder.

Bijlage 3
Voorbeeld advies

Talentvol is een onafhankelijke adviesorganisatie. Een adviseur voor
de werkgever én een verbinder naar de uitvoeringsorganisaties, om
op die manier onbenut arbeidspotentieel te combineren met inclusief
ondernemen.
Als werkgever kan je vanuit diverse motivaties geïnteresseerd zijn in inclusief ondernemen.
Personeelstekort, een overheid gestuurde verplichting, new business- mogelijkheden of
intrinsieke motivatie. Wat de achterliggende gedachte ook is, als werkgever ben je welkom bij
Talentvol om in gezamenlijkheid te onderzoeken of én op welke wijze, inclusief ondernemen
te integreren is binnen jouw bedrijf en wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen.
Talentvol zorgt voor advies én verbinding. Hierbij staan niet de regels, regio en wetgeving
centraal, maar de juiste kennis en kwaliteiten. En dat in samenwerking met bestaande
partijen in Noordoost Brabant.
Talentvol heeft voor het jaar 2020 en 2021 advies- vouchers beschikbaar voor werkgevers
met een inclusie- vraag. De eerste 50 werkgevers kunnen gebruik maken van deze voucher
die een waarde heeft van € 2000,- incl. BTW.
Om de inhoud van de voucher zo concreet mogelijk te houden, staat de inhoud, dat wat je
krijgt, behoorlijk vast. Een werkgever weet op deze manier wat hij kan verwachten, maar ook
waar het advies stopt (binnen de voucher). Uiteraard is iedere werkgever anders, en zal de
vorm om de vraag op te halen bijvoorbeeld, kunnen variëren.
De werkgever betaalt geen eigen bijdrage naast de voucher, maar heeft wel de mogelijkheid
om na de voucher een vervolgtraject in te gaan. We zijn ervan overtuigd dat je eerst iets moet
brengen, voordat je iets kan ophalen.
Hieronder staat beschreven op welke wijze Talentvol de vraag ophaalt en dit omzet tot een
passend advies.

Werkwijze

De vraag van de werkgever staat centraal en is leidend voor de aanpak. Om deze vraag te
achterhalen, maken we gebruik van de Kansenkaart Strategisch Inclusief Ondernemen. Wij
integreren de vraagstellingen, de methode, in onze werkwijze.

Kennismaking
“Inclusief ondernemen iets voor jou?”
Het eerste gesprek dient als kennismaking. Op een laagdrempelige wijze verkennen wat inclusie
voor het bedrijf zou kunnen betekenen. Dit gesprek wordt bij voorkeur gevoerd met iemand die
vanuit zijn rol binnen de organisatie een bepaalde mate van zeggenschap heeft.
Tijdens het eerste gesprek maken we gebruik van de STRATEGIE- FIT-SCAN. Dit draagt bij aan het
achterhalen van de motivatie van de werkgever om inclusiviteit te overwegen èn geeft een eerst
beeld van de organisatie. De antwoorden op de FIT-SCAN zijn ook interessant om mee te nemen
naar een volgende stap en deze breder te toetsen op congruentie in diverse lagen van de
organisatie.
Indien zowel de werkgever als Talentvol mogelijkheden ziet voor een verder onderzoek naar
inclusief ondernemen, wordt er een commitment naar elkaar uitgesproken. De werkgever kan
gebruik maken van de advies-voucher t.w.v. € 2000.- incl BTW en het vervolg wordt gepland.
Zolang de vouchers er zijn, is een offerte opstellen niet aan de orde. Wel is van belang het eerste
gesprek ook te gebruiken om de werkgever goed te informeren wat het adviestraject inhoudt en
waar deze ophoudt.

Start adviestraject- inzet Voucher
1. De Sessie
De sessie (bedrijfsanalyse) dient als onderliggend middel om te achterhalen welke vorm van inclusief
ondernemen mogelijk bij de onderneming past. Daarnaast worden ook de randvoorwaarden die
hiervoor nodig zijn in beeld gebracht. Deze sessie wordt bij voorkeur gegeven aan +/- 4 mensen uit
de organisatie, waarbij de 4 personen diverse functielagen binnen de organisatie
vertegenwoordigen. Denk aan HR, uitvoering, inkoop etc.
Deze brede aanpak draagt bij aan het creëren van draagvlak, en brengt snel naar boven of de
antwoorden en visie per ‘laag’ overeenkomen. Daarnaast ontstaat er op deze manier al direct een
project- groep binnen de organisatie. Tijdens een eventuele latere implementatie kunnen zij een
ambassadeursrol op zich nemen.
Tijdens de sessie zal op een creatieve wijze de groep bevraagd worden. De FIT- SCAN,
randvoorwaarden en mogelijke oplossingen van de Kansenkaart vormen hiervoor de basis.
Mogelijk is uit het kennismakingsgesprek relevante informatie naar voren gekomen waarbij een
aantal oplossingen niet geïntegreerd hoeven te worden in de sessie, of waar juist op 2 specifieke
oplossingen dient te worden ingezoomd. De vraag van de werkgever staat centraal staan en blijft ook
in de sessie leidend voor de aanpak.

2. Concept Advies
Talentvol stelt een concept advies op. Hierin komen een of meerdere mogelijke oplossingen naar
voren die inclusief ondernemen binnen de organisatie mogelijk kan maken. Dit advies is dus
voornamelijk gericht op de vorm van inclusief ondernemen.
Het advies is gebaseerd op de sessie waarbij de Kansenkaart Strategisch Inclusief Ondernemen ten
grondslag ligt. De rapportage die onder het advies ligt, vormt een blauwdruk van de kansenkaart.
Het concept advies wordt gepresenteerd aan het management van de organisatie. Op deze manier
kan in het bijzijn van beslissingsbevoegdheden het advies gefinetuned worden, de definitieve inclusie
-vorm bepaald worden en de vervolg koers uitgestippeld.

3. Definitief Advies & Wegwijzer
De werkgever ontvangt het definitieve advies. Dit vormt het eindrapport. Hierin kan de werkgever
terugvinden welke vorm van inclusief ondernemen het meest geschikt is binnen zijn organisatie.
Naast de vorm, wordt in het definitieve rapport ook aandacht besteed aan de randvoorwaarden, een
actieplan en de wegwijzer, aansluitend bij de inclusie- vorm en afgestemd op de organisatie.
Dit alles vormt een gedegen basis voor de ondernemer om hetzij zelfstandig, hetzij in een
samenwerkingsvorm, vervolg te geven aan de reeds gezette stappen.
De randvoorwaarden vormen een checklist voor de werkgever van wat er georganiseerd moet
worden intern, om inclusief ondernemen succesvol te implementeren binnen de reeds bestaande
organisatie.
De wegwijzer is een soort plattegrond voor de werkgever, zodat hij weet bij wie hij waarvoor moet
zijn. Hierin staan partijen benoemd waar Talentvol mee samenwerkt, ervaring mee heeft. Talentvol
kan hier de rol als verbinder pakken.

4. Nazorg
Na 2 maanden wordt er door Talentvol contact opgenomen met de werkgever en besproken hoe het
gaat. Deze telefonische afspraak dient als update en afronding.

