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Aanleiding

• Transformatie, transitie, ratificatie VN-verdrag
• Kostenreductie i.h.k.v. van houdbaarheid
• Veranderende rol van professionals (oud-

nieuw)
• Organisaties aan de slag om 

paradigmaverandering gestalte te geven
• Onderzoeken wat daarbij wel en niet werkt 
(ref. Krober, Krober & Verdonschot, St. Perspectief enz.)

Presenter
Presentation Notes
1) Handelingsverlegenheid in die vormgeving door de professionals, meer nar buitengericht gaan werken, netwerkgericht gaan werken, ondernemende houding enz.2) Onderzoeken wat daarbij wel en niet werkt (zie Krober et al). We weten:welke factoren van belang zijn bij het werken aan inclusie (de nieuwe professional)welke organisatorische randvoorwaarden daarbij van belang zijnwelke veranderstrategie daarbij gebruikt kan worden





Doelstelling

• Inzicht in succes- en faalfactoren die een rol 
spelen bij de transitie van oude naar nieuwe 
professionaliteit 

• Inzicht in rol van de organisatiecontext bij het 
transitieproces

• Inzichten vertaald naar handvatten voor 
professionals en organisaties





(Krober & Verdonschot 2011)



Respondenten per categorie
Cliënten & familieleden 11
Begeleiders 42
Leidinggevenden 11
Coaches 6
Overigen 11

Methoden
Inclusiescan Member-checks

(inclusiescan)Individuele interviews
Groepsinterviews Proeftuinbijeenkomsten



Opbrengsten

Teamniveau

Clientniveau 

Organisatieniveau

Samenlevingsniveau



Opbrengsten – geleerde lessen

Clientniveau 

Meedenker in initiatieven t.b.v. inclusie

Inclusie mindset

Verteller over wat inclusie is vanuit zijn/haar perspectief

Boodschapper van het belang van inclusie en hoe hieraan gewerkt kan worden

Verspreider van wat inclusie is en hoe dit met concrete activiteiten gerealiseerd kan worden 

Expert van het eigen leven

Capacity building

Oplossingsgerichte visie

Gelijkwaardige samenwerkingsrelatie
tussen hulpverlener-hulpvrager/client-professional

Lef & intrapreneurschap



Opbrengsten – geleerde lessen

Teamniveau

Teambenadering

Procesgerichtheid

Activiteiten

Leidinggevende

… een belangrijk vehikel voor inclusie

… punten bij clientniveau door elk teamlid gedragen

… ‘laten ontstaan’, probeerruimte creeren, Rome 

… voorbeeldrol leidinggevende zeer krachtig

… leidinggevende gelooft in inclusie, laat dit herhaaldelijk merken in 
doen en laten 



Opbrengsten – geleerde lessen

Organisatieniveau

Strategische allianties

Hart voor inclusie, inclusie als hart

Formaliseren van inclusie

Ondernemerschap medewerkers bevorderen

Investeren

… met gemeentes, maatschappelijke partners

… in functie- en taakomschrijvingen, taakhouderschap,

competentieprofiel

… in ontwikkelen waardeoriëntatie, training, coaching t.b.v. toerusting

… doorheen de gehele organisatie

… eenmaligheid vs. structureel

Presenter
Presentation Notes
De organisatie, leidinggevende, management, bestuur kunnen inclusie mogelijk maken door: 



Opbrengsten – geleerde lessen

Samenlevingsniveau

Naar buiten gericht

Bestaande sociale infrastructuur kennen

Kansen benutten

Wederzijdse winst wederzijdse betekenis, win-win

In samenleving grote mate van bereidheid tot contact, samenwerking 

Koudwatervrees bij medewerkers, familie

Relatie aangaan met ‘buitenwereld’. Initiatieven Ook vanuit cliënten.

Presenter
Presentation Notes
Gaat om interactie met de omgeving



Samengevat …



Verdere opbrengsten:
- Publicaties & magazine Expeditie Inclusie
- Profiel Inclusiegerichte sociaal werker
- Doorwerking in (nieuw) HBO onderwijs Social 

Work
- Doorwerking in onderzoek
- Vervolgonderzoeken (lect. PZO):

- Vathorst Inclusief
- Inclusieve projecten

- Promotievoorstel
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