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Agenda

§ Korte toelichting DiverSWerk

§ Introductie DiverSWerk bij IBN

§ Breakout Rooms – welke neem jij mee, en vooral hoe?

§ Doe jij ook mee met DiverSWerk?



Korte introductie DiverSWerk



Achtergrond
Inzetbaarheid onder druk

Werk is voor medewerkers in de SW heel belangrijk. Niet alleen als inkomstenbron maar ook om 
volwaardig te participeren in de maatschappij. De vergrijzing en veranderingen door invoering van 
de Participatiewet zetten de duurzame inzetbaarheid en daarmee het werkplezier echter onder 
druk. Bij medewerkers in de SW-sector treden de gevolgen van veroudering eerder en/of sterker 
op. Deze veroudering maakt dat medewerkers die tot voorheen gedetacheerd waren hun werk 
‘buiten’ niet altijd meer kunnen verrichten en noodgedwongen ’naar binnen’ in beschut werk 
worden geplaatst. 

Vermindering diversiteit en autonomie

Het werken binnen is veel eenvoudiger van aard en bovendien zijn de werksoorten die daar 
worden aangeboden in de loop van de jaren minder divers geworden. De autonomie is relatief 
beperkt en medewerkers verrichten vaak werk dat niet aansluit bij hun interesse en talenten. Dit 
heeft negatieve gevolgen voor hun werkplezier, betrokkenheid en inzetbaarheid. Het kan leiden 
tot uitval en verzuim. 

Het aanbieden van divers werk draagt bij aan duurzame 
inzetbaarheid



Opgehaalde behoeften uit inventarisatie
Zorg voor uitwisseling ideeën/ervaringen tussen organisaties (bijv. verpakkingsafdelingen). 

Belangrijk doel is om middels de werksoorten bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid

Niet teveel interne focus en sessies; ook inspiratie van buiten

Voorkom grote tijdsinvestering en te veel bijeenkomsten 

Maak het concreet; er is al veel ‘hoog over’ onderzoek  gedaan

Start experimenten en deel die met elkaar

Betrek vooral ook potentiële klanten en stakeholders 

Fijn als we de trots op het werk bij medewerkers en organisaties kunnen vergroten



De website



Bouwstenen 2021
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21. Circulaire economie
2. #trotsopdeSW
3. Samenwerking
4. Talenten van 

medewerkers



En dan nu DiverSWerk bij IBN
Van automatten naar mondkapjes



Een korte introductie 

Vlog van Wim van Wanrooij, 

voormalig directeur Services



Wat kunnen we hiervan leren?

Door corona moest het Brabantse IBN 
in korte tijd omschakelen van 
automatten stikken naar het maken 
van herbruikbare mondkapjes, 
schorten en spatmaskers. Wat leerde 
IBN hiervan? Wim van Wanrooij, 
directeur IBN services deelt zijn vijf 
belangrijkste inzichten.

1. Wees proactief en inventief

2. Werk samen met klanten en 
leveranciers 

3. Zie het als kans om medewerkers 
op te leiden

4. Maak een heldere instructie

5. Investeer in de lange termijn 



En dan nu uit elkaar in Breakout Rooms
§ Welke conclusie is voor jou het meest 

inspirerend?

§ Welke drempel ervaar je daarbij, wat 
maakt het lastig om DiverSWerk
mogelijk te maken?

§ Hoe kan jij vanuit jouw eigen rol divers 
werk mogelijk maken bij jouw SW?

§ Accept, Adapt en Move On



Kijk naar regionale kansen in de markt en werk samen met je potentiele klanten

W e l k e  k a n s e n  z i e n  j u l l i e  v o o r  j e z e l f ?



DiverSWerk - Inspiratiegroep

§ We hebben een inspiratiegroep vanuit 

veel SW Organisaties

§ Doe jij ook mee? Meld je aan als:
• Je wilt bijdragen door mooie 

voorbeelden aan te dragen of ze 
samen te creeren

• Je wilt leren van andere SW’s

§ Meld je aan via martijn.tillema@qidos.nl

Avres
Baanbrekers
Confed Systems B.V.
DCW
De Productie Raalte
Drechtwerk Aktief
Iederz
IJmond Werkt!
INTOS
iWerk
Kansis
Konnekt'os
Laborijn
Promen
Risse groep Weert
Scalabor
UW uit Utrecht
Voorne Putten Werkt
Werkplein Fivelingo
WerkSaam Westfriesland
Werkzaak Rivierenland
WNK Personeelsdiensten
WVS

Deelnemers inspira,egroep





© 2019 Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Een samenwerking van SBCM en Cedris


