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Door demografi sche en maatschappelijke 
veranderingen, zoals vergrijzing, instroom 
van migranten en de invoering van de Par-
ticipatiewet is er meer aandacht gekomen 
voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin 
(kwetsbare) medewerkers werkzaam zijn 
in ‘reguliere’ organisaties. De rol van de 
werkgever kan hierin niet onderbelicht 
blijven. Hoe kan de werkgever (kwetsbare) 
medewerkers includeren binnen de organi-
satie? In hoeverre is het HRM-beleid hierop 
ingericht? In dit boek gaan wij in op dit rela-
tief nieuwe thema: inclusief Human Resource 
Management.

We benaderen inclusief HRM op macro-, 
meso- en microniveau door stil te staan bij 
de volgende onderwerpen: 

1. Wat verstaan wij onder inclusief HRM?
2. Hoe kan inclusief HRM bijdragen aan een 

inclusieve arbeidsmarkt?

3. Welke kwetsbare groepen werknemers 
zijn er in Nederland?

4. Hoe kunnen we naar het thema inclusief 
HRM kijken vanuit wetenschappelijk 
perspectief?

5. Hoe kan inclusief HRM bijdragen aan een 
inclusieve arbeidsorganisatie?

6. Wat is de rol van begeleiding op het 
werk in inclusief HRM? 

7. Welke praktische instrumenten zijn 
geschikt voor inclusief HRM?

8. Wat zijn best practices met betrekking 
tot inclusief HRM? 

9. Wat kunnen wij leren van 
ervaringsdeskundigen over inclusief 
HRM? 

10. Welke praktische oplossingen zijn er 
voor obstakels? Wat zijn mogelijke 
uitdagingen? 

11. Hoe kom je binnen je organisatie van 
een HRM-beleid tot een inclusief HRM-
beleid?

 
Het boek is geschreven door werkgevers, 
docenten, wetenschappers en erva-
ringsdeskundigen. Het is geschikt voor 
werkgevers, HRM-functionarissen, (mkb-)
ondernemers en hbo- of wo-studenten. Het 
boek levert de lezer nieuwe kennis en biedt 
tevens concrete handvatten om direct aan 
de slag te gaan met inclusief HRM. Het boek 
geeft een scala aan praktische HRM-hand-
vatten (zoals instrumenten en checklists) die 
helpen om de eerste stappen naar inclusief 
HRM te kunnen zetten. HRM-handvatten voor 
een inclusieve arbeidsmarkt: Omdat het kan!
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Omdat het kan! 
HRM-handvatten voor een inclusieve 
arbeidsmarkt 

Enerzijds zien we in Nederland de toe-
nemende druk op maximaal presteren en  
waarde toevoegen van medewerkers voor de 
organisatie. Anderzijds hebben we te maken 
met ‘kwetsbare groepen’, voor wie meedoen 
op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. 
Denk aan arbeidsgehandicapten, langdurig 
werklozen en laagopgeleide migranten. Juist 
de huidige maatschappelijke, technologische 
en economische ontwikkelingen maken de 
scheiding tussen mensen die succesvol zijn 
op de arbeidsmarkt en mensen die dat moei-
lijk afgaat steeds groter, wat uiteindelijk niet 
in het belang van onze maatschappij is. 
De auteurs stellen dat ieder mens zijn eigen 
competenties, vaardigheden en expertise 
heeft, evenals zijn zwakheden, beperkingen 
of kwetsbaarheden. Zij bepleiten aandacht 
voor een inclusieve arbeidsmarkt en gaan  
nader in op hoe ‘inclusief HRM’ hier een  
bijdrage aan kan leveren. Aan de hand van 
cijfers en trends wordt goed onderbouwd  
beschreven welke groepen het meest kwets-
baar zijn en waarom. In meerdere hoofdstuk-
ken worden best practices beschreven, waar 
de lezer inspiratie uit kan opdoen voor het 
vorm geven aan inclusief HRM. Overkoepe-
lend klinkt de uitspraak door dat ‘werken aan 
een inclusieve organisatie vraagt om een in-
spanning en om een bepaalde manier van kij-
ken naar werkgeverschap: oog hebben voor 
de intrinsieke waarde van werk voor mensen 
en het besef dat “meedoen en productief 
zijn” heel belangrijk is voor (alle) mensen.

Organitopia 
Het Schone, Ware en Goede en  
organisatieverandering 

‘Het verandertempo is in deze tijd hoog’ en 
‘organisaties moeten scherp aan de wind blij-
ven om bij te kunnen blijven’, zijn vandaag 
de dag gevleugelde uitspraken.
De kritische vraag die de auteur zich stelt is: 
is dat wel echt zo? Ze ziet in organisaties 
steeds weer nieuwe veranderprogramma’s 
opstarten en neemt verschijnselen waar die 
ze omschrijft als dystopisch: oppervlakkig/
cosmetisch veranderen wat de kern niet 
raakt, achter hypes aanhollen, medewerkers 
die vervreemden van de organisatie.
Veranderen vanuit het hart verloopt volgens 
de auteur juist vanuit de basisgedachte dat 
iedereen intrinsiek te motiveren is, vooral 
wanneer de toegevoegde waarde van de  
organisatie - in de zin van de maatschappe-
lijke betekenis - het uitgangspunt is. Want 
mensen hebben de wil tot betekenisgeving. 
En daar wringt in verandertrajecten juist 
vaak de schoen. Hoe de weg naar Organito-
pia (de ideale organisatie, in de persoonlijke 
betekenis van de auteur) eruitziet, wordt be-
schreven aan de hand van drie pijlers: het 
Schone, het Ware en het Goede. Alle drie de 
pijlers worden mooi en beeldend uitgewerkt 
in de opeenvolgende hoofdstukken. De au-
teur noemt haar boek een ‘persoonlijk essay’, 
en dat is het ook: beurtelings passeren  
persoonlijke kritische noten, gewenste  
toekomstbeelden, maar ook citaten uit de  
literatuur die haar inspireren de revue, even-
als eigen ervaringen vanuit haar werk als  
organisatieadviseur.

Workplace Innovation 
Theory, Research and Practice 

Toenemende globalisering en de doorzetten-
de kenniseconomie noodzaken tot voortdu-
rende technologische innovaties in bedrij-
ven, maar ook tot sociale innovaties op de 
werkplek. Focuspunt hierbij zijn zaken als 
werkorganisatie, HR-beleid en arbeidsrelaties 
op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan: hoe 
kan meer participatie van medewerkers be-
vorderd worden? En hoe zijn talenten van 
mensen meer te benutten? Werkplekinnova-
tie beoogt zowel de kwaliteit van werk als de 
organisatie perfor mance tegelijkertijd te ver-
beteren. De afgelopen jaren is behoorlijk ge-
investeerd in werkplekinnovatie en onder-
zoek hiernaar. De auteurs beogen in het boek 
een hoeveelheid interdisciplinair en comple-
mentair onderzoek, beleid en praktische per-
spectieven rondom het werken aan welzijn 
van mensen op hun werk én de verbetering 
van de organisatieperformance samen te 
brengen. Een diversiteit aan auteurs uit ver-
schillende landen levert dan ook een bijdra-
ge aan dit boek. Dit biedt een mooi overzicht 
van de huidige stand van zaken met betrek-
king tot werkplekinnovatie, ingedeeld naar 
vier invalshoeken: beleid, theorieontwikke-
ling, onderzoek en praktijk. Met name de 
kruisbestuiving tussen deze vier invalshoe-
ken zou de mogelijkheden tot werkplekinno-
vatie verder moeten versterken, aldus de  
auteurs. De rijkheid van de verschillende  
bijdragen toont eveneens aan hoe context-
specifiek de bevindingen zijn, wat onder-
streept dat er niet ‘één beste aanpak’ bestaat.


