
Workshop KIT: 
Inzet van technologie biedt kansen…. 
maar val niet in de valkuilen
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Welkom

www.inclusievetechnologie.nl

• Wie en wat - inclusie en technologie

• Kansen - voor wie?

• Valkuilen en aandachtspunten

• Wat neem ik mee?



Kennisalliantie Inclusie en Technologie?

KIT - initiatief TNO en Kenniscentrum Inclusieve en sociale werkgelegenheid 

• Mensen meer kansen geven op de arbeidsmarkt met inzet technologie

• Technologie ontwikkelt! Van regulier naar inclusie en andersom

Focus op

• Mens: leren & ontwikkelen, trots, eigenwaarde, autonomie, duurzaam inzetbaar

• Markt: complexer werk, kwaliteit en productiviteit



Inclusieve technologie…

Inzet van technologie die mensen met een beperking faciliteert, breder inzetbaar 
maakt en zo de positie op de arbeidsmarkt versterkt

De mens centraal; de technologie faciliteert  

https://www.youtube.com/watch?v=BkosXTZy2FI
https://www.youtube.com/watch?v=VG5GMNk-cQc


Technologie speelt in op beperkingen



Welke technologie in welke fase?



Welke technologie in welke fase?
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Links na afloop beschikbaar

https://inclusievetechnologie.nl/artikelen/met-vr-sneller-naar-een-passende-baan/
https://inclusievetechnologie.nl/artikelen/pilot-visueel-beperkten-helpen-aan-een-baan-door-middel-van-technologie/
https://inclusievetechnologie.nl/artikelen/niet-investeren-in-nieuwe-technologie-is-geen-optie/
https://www.youtube.com/watch?v=BkosXTZy2FI


Andere voorbeelden:

• Games inzicht in competenties

• 360 VR video beroepenoriëntatie en trainen

• AR/ OSS hulp bij complex werk

• Cobots precies, repeterend of zwaar werk

• Exoskeletten fysieke support  

• Stressmonitoring inzicht in belasting



Voor de werkzoekende?

• Inzicht in competenties en oriëntatie op beroepen

• Ondersteuning kan beperkingen verminderen of wegnemen

• Vak(ontwikkel)mogelijkheden op een nieuwe manier

• Support op vitaliteit – werkdruk, stress

• Autonomie (i.s.m. de technologie) en meer variatie in werk



Voor de werkgever?

• Tech stelt medewerkers in staat complexer werk uit te voeren

• Tech speelt in op beperkingen medewerker 

• Tech kan kwaliteit monitoren

• Tech biedt ondersteuning om uitval te beperken; nu en in de toekomst

• Draagt bij aan continuïteit werk en loyale medewerkers

Inclusieve technologie slaat brug naar inclusie



En voor de begeleider?



En voor de begeleider?

• Extra inzichten in kandidaat en in kansrijke profielen

• Support in proces van begeleiding, o.a. ontwikkeling

• Vaksupport met technologie biedt begeleider tijd en ruimte voor 

aandacht voor de mens

• …

Maar wat vraagt het van de begeleider?



Valkuilen…(1)

(te) veel focus op technologie

• Probleem of knelpunt helder? Voor wie is het een probleem?

• Inzicht in technologieën – kansrijk, beschikbaar? 

(te) weinig aandacht voor de mens

• Doel: duurzame inzetbaarheid, autonomie, of lagere kosten?

• Werk bereikbaar voor meer doelgroepen of sneller trainen?

• Aandacht voor welbevinden? 

Neem medewerker serieus; interactie en monitoring is cruciaal



Valkuilen…(2)

(te) weinig aandacht voor goede inbedding

• Draagvlak bij persoon, medewerkers, begeleider, organisatie

• Stigma 

• Trainen begeleider (op kennis en op begeleiding) 

• Innoveren is leren; speel actief in op vragen of weerstand?

• Innoveren is samenwerken – wie betrek je wanneer?    

(te) weinig ‘samen’

• Wees open, durf te delen, intern, in de regio, met KIT

• Deel opbrengsten/ ervaringen

Bijvangst: energie, nieuwe partners, nieuw werk…



Aan de slag!? 

• Als je kansen ziet, pak dan de KIT checklist erbij

• Is technologie al beschikbaar? Check de handreiking

• Bereid je goed voor 

• Binnen één bedrijf? Betrek de hele organisatie

• Regionaal? Betrek 5-10 partners; publiek/ privaat …

https://inclusievetechnologie.nl/wp-content/uploads/2020/12/KIT-Checklist-Inclusieve-Technologie-2020-2021.pdf
https://inclusievetechnologie.nl/artikelen/handreiking-voor-werkgevers-technologie-en-psychosociale-belemmeringen/
https://inclusievetechnologie.nl/wp-content/uploads/2020/12/KIT-Checklist-Inclusieve-Technologie-2020-2021.pdf
https://inclusievetechnologie.nl/artikelen/handreiking-voor-werkgevers-technologie-en-psychosociale-belemmeringen/


Wat neem ik mee?

• Oriënteer je, doe kennis op. Zie ook KIT website

• Denk groot, begin klein

• Start met technologie als het echt bijdraagt

• Met technologie ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor mensen

• Technologie kan bijdragen aan zelfredzaamheid

• Interactie mens-mens is en blijft cruciaal !

Voor vragen: Leendert Bos of Sandra Polman, via

info@inclusievetechnologie.nl

mailto:info@inclusievetechnologie.nl


Like, volg, deel, reageer

www.inclusievetechnologie.nl

Kennisalliantie Inclusie en Technologie

Inclusievetech


