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Samenvatting 
Ook nu, in tijden van economische voorspoed, is het voor een grote groep mensen niet mogelijk om 
aan het werk te komen of aan het werk te blijven. Nieuwe technologie kan mogelijk helpen. We 
onderscheiden vijf categorieën van inclusieve technologie die ondersteuning kunnen bieden bij het 
zoeken naar werk tot en met het duurzaam aan het werk blijven. De conclusie van dit verhaal: de 
technologie is er, maar er is nog veel ontwikkelwerk nodig voordat deze betekenisvol kan zijn voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Technologie en werk 
In de loop van de geschiedenis is het werk dat mensen doen om in hun bestaan te voorzien flink 
veranderd. Technologische ontwikkelingen hebben daar grote invloed op gehad. Vandaag de dag zitten 
we in de vierde technologische revolutie (Brynjolfsson en McAfee, 2014). Na mechanisering dankzij de 
stoommachine, het ontstaan van massaproductie door elektriciteit en de introductie van computers in 
de jaren zeventig, is het nu de tijd van ICT-systemen en robots, onderling verbonden, gevoed via 
sensoren en big data en in toenemende mate autonoom en zelflerend. Ook nu is de invloed van 
technologie op het werk van mensen ontegenzeggelijk. 

Ten eerste is er de invloed op de werkgelegenheid. Enige jaren geleden werd gewaarschuwd dat bijna 
de helft van onze banen zou verdwijnen, ingegeven door studies van Frey en Osborne (2013) en Deloitte 
(2014). Recente schattingen, waarin men ook oog heeft voor de banen die erbij komen, zijn minder 
desastreus. De OESO voorspelt een automatiseerbaarheid van gemiddeld 9 procent van de 
werkgelegenheid in de OESO-landen en van 10 procent in Nederland (Arntz et al., 2016). 

Ten tweede is er de invloed van technologie op de inhoud van het werk. Robots en andere vormen van 
ICT nemen niet een hele functie over, maar meestal enkele taken binnen een functie. Hierdoor 
veranderen functies weliswaar, maar ze verdwijnen niet. Vooral routinematige taken, zowel fysieke als 
cognitieve, lenen zich ervoor om door robots of ICT te worden overgenomen. Zo wordt gemiddeld het 
routinematige werk voor mensen minder, terwijl meer complexe en interactieve taken (het oplossen 
van ongestructureerde vraagstukken, het werken met nieuwe informatie) aan terrein winnen (van den 
Berge en ter Weel, 2015). Deze taken zijn meestal voorbehouden aan hoger opgeleiden. 

Door bovenstaande ontwikkelingen dreigt een verdieping van de tweedeling in de samenleving waar de 
SER in 2016 al voor waarschuwde. Het werk dat continu aan veranderingen onderhevig is vraagt van 
werknemers dat zij nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hetgeen aanpassingsvermogen en zelfsturing 
verlangt (Denkwerk, 2019). Waar vaak aan voorbij wordt gegaan is de vraag of we dat wel van iedereen 
kunnen verlangen? En - als je het allemaal niet kunt bijbenen, is dat je eigen schuld en moet je dan 
ook maar zelf op de blaren zitten? Als we niet uitkijken worden de tegenstellingen alleen maar scherper. 
Met aan de ene kant hoger opgeleide mensen die profiteren van de nieuwe technologie en de nieuwe 
banen die daardoor ontstaan. Zij zien hun salaris stijgen. En aan de andere kant bevinden zich mensen 
met een middelbare of lage opleiding, die eerder de nadelige effecten ondervinden: uitholling van 
functies, meer stressvol werk of zelfs verlies van werk. Hun salaris staat onder druk of - nog erger - zij 
worden afhankelijk van een uitkering. Het valt te bezien hoe een en ander in de verdere toekomst 
uitpakt. Vooralsnog is het belangrijk te stellen dat technologie ons niet overkomt maar dat we als 
samenleving in staat moeten zijn die in de goede richting te duwen. 

"Om de seismische verschuivingen ... niet alleen te ondergaan, maar op zijn minst 
gedeeltelijk te beïnvloeden, is veel vastberadenheid nodig, zelfs heldhaftige 
vastberadenheid." (Philip Blom in 'Wat op het spel staat', blz. 211) 

Het is in onze optiek voor de komende decennia een mooie uitdaging om nieuwe technologie zo te 
benutten dat zo veel mogelijk mensen, niet alleen hoger maar vooral ook lager opgeleiden duurzaam 
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aan het werk zijn. En dat dat werk betekenisvol is en een salaris biedt waarmee zij een goed leven 
kunnen leiden en hun kinderen een perspectiefrijke toekomst kunnen bieden. 

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
Mensen die traditioneel de eerste klappen krijgen bij veranderingen op de arbeidsmarkt zijn degenen 
met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die moeite hebben om aan het werk te komen en te blijven. 
Kortom, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep is zeer divers en omvat mensen met 
een (combinatie van) (licht) verstandelijke, psychische en lichamelijke beperkingen, vaak laaggeletterd, 
zeer laagopgeleid en/of met een leerachterstand. Het belang van het hebben van werk is evident: 
participeren in arbeid is een belangrijke voorspeller voor de gezondheid en het welzijn van mensen 
(Schuring et al., 2016; Van der Noordt et al., 2014; Waddell & Burton, 2006). Niet iedereen die wil en 
kan werken heeft werk. Drie op de tien niet werkenden denkt dat ze als gevolg van langdurige ziekte, 
aandoening of handicap belemmerd worden bij het verkrijgen van werk. Dat zijn 1,2 miljoen personen 
en verreweg de meesten daarvan (1 miljoen) ervaren sterke belemmeringen (CBS-data). Andere 
veelzeggende cijfers: het aantal arbeidsbeperkten wordt geschat op 3 miljoen, waarvan slechts 29 
procent werkzaam is en 71 procent werkloos of inactief. Ter vergelijking: bij mensen zonder 
arbeidsbeperking is dat nagenoeg omgekeerd, namelijk 72 procent aan het werk en 28 procent werkloos 
of inactief (Technopolis Group & SEOR, 2017). Zorgelijk is het grote aandeel van mensen in de bijstand 
dat langdurig werkzoekend is. Somber zijn de vooruitzichten voor mensen die eind 2014 nog op de 
Wsw-wachtlijst stonden die maar niet aan de slag komen (SCP, 2018). Aan het werk komen is lastig, 
aan het werk blijven evenzeer. Wie kent de schrijnende voorbeelden niet van mensen die na veel 
inspanningen en met hulp van instanties aan het werk komen, daarna prima functioneren, maar 
wanneer de subsidie stopt toch weer thuis op de bank belanden, waarna het hele circus weer van voren 
af aan begint? 

Technologie kan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe mogelijkheden scheppen 
om duurzaam aan het werk te komen. Dat is het onderwerp van dit hoofdstuk. Wat we zien op de 
reguliere arbeidsmarkt is bemoedigend: er komen steeds meer vormen van technologie, die er specifiek 
op gericht zijn om de mens in zijn werk te ondersteunen. Denk aan Augmented Reality (AR), Virtual 
Reality (VR), collaborative robots (cobots), exoskeletten en apps. Romero et al. (2016) spreken van de 
tech-augmented worker, de werknemer die door technologie lichamelijk of cognitief sterker wordt 
gemaakt en daardoor productiever wordt. De vraag is of dergelijke of andere technologie ook de afstand 
tot de arbeidsmarkt kan verkleinen voor mensen met belemmeringen. 

Onze verkenning naar de mogelijkheden van inclusieve technologie start niet bij de technologie, maar 
bij de werkzoekende of werknemer. Wat is er allemaal nodig om op zoek te gaan naar werk, duurzaam 
aan het werk te blijven en welke problemen ervaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
daarbij en welke technologievormen kunnen daarbij ondersteunen? 

Aan het werk komen: zoeken en vinden van werk 

Intentie 
De eerste en vaak lastige stap naar duurzaam werk is het zoeken van een baan. Dit start met de intentie 
van de werkzoekende. Je moet daadwerkelijk de wil hebben om in actie te komen. Drie factoren spelen 
daarbij een rol (Blonk, 2018). Ten eerste, de attitude ten opzichte van het zoeken van werk: hoe 
belangrijk, nuttig en zinvol vindt de persoon dit zelf? Ten tweede, de subjectieve norm: hoe belangrijk 
vinden mensen uit de omgeving het zoeken naar werk en trekt de werkzoekende zich daar wat van 
aan? De derde factor is de door de werkzoekende waargenomen controle: wat ervaart, denkt of voelt 
de werkzoekende over de haalbaarheid van het vinden van werk? Denkt de persoon in kwestie over 
voldoende vaardigheden te beschikken? Hoe positiever de attitude, hoe sterker de subjectieve norm en 
de waargenomen controle, des te groter de intentie van de persoon om zich daadwerkelijk in te spannen 
om een baan te vinden. 

Het begint dus met een krachtige intentie en daar kan al direct een belangrijke hobbel liggen, vooral 
bij de groep langdurig werklozen. Naarmate negatieve ervaringen, zoals afwijzingen, zich opstapelen 
krijgen zij er minder geloof in dat het zoeken succes zal hebben (Blonk, 2018). Bijkomend probleem is 
dat als de werkloosheid langer duurt, het netwerk van de werkzoekende kleiner wordt en vooral gaat 
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bestaan uit andere werkzoekenden (McArdle et al., 2007). Dit verzwakt de subjectieve norm en tast de 
zoekintentie nog verder aan. 

Vaardigheden 
We weten allemaal dat een sterke intentie niet altijd wordt omgezet in gedrag. Bij het zoeken naar werk 
geldt dat je naast de intentie ook de juiste vaardigheden moet hebben om het te kunnen. Het zoeken 
naar werk is complex en kent een lange reeks van onderliggende activiteiten: een plan met concrete 
doelen maken, je zoekstrategie bepalen, informatie opzoeken en selecteren, informatie en advies 
ophalen in je sociale netwerk, prioriteren, sollicitatiebrieven schrijven, een CV opstellen, contact 
opnemen met bedrijven, netwerken, op tijd komen op een sollicitatiegesprek, jezelf goed presenteren 
en verbaal uitdrukken, evalueren van je zoekstrategie, aanpassen of verlaten van je doelen en 
alternatieven bedenken (Wanberg et al., 2002; Van Hooft et al., 2016; Blonk, 2018). Al deze activiteiten 
stellen hoge eisen aan het psychisch en cognitief functioneren en aan zelfregulerende vaardigheden: 
kunnen denken en redeneren, tijdsbesef hebben (bijvoorbeeld bij plannen), creativiteit (ideevorming), 
vermogen tot zelfcontrole, leren van nieuwe dingen, doorzettingsvermogen, hulp kunnen vragen, 
problemen kunnen oplossen en besluiten kunnen nemen. Je moet ook kunnen lezen en schrijven en 
over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Bij het aangaan van (sollicitatie)gesprekken zijn 
communicatieve en sociale vaardigheden van belang. De kans op succes wordt verder beïnvloed door 
kenmerken van de fysieke, sociale en maatschappelijke omgeving, bijvoorbeeld een computer tot je 
beschikking hebben of mensen om je heen hebben die je steunen. 

De problemen waar mensen die langdurig niet participeren in werk tegenaan kunnen lopen zijn heel 
divers. Van de mensen met een bijstandsuitkering geeft 34 procent aan zich door een langdurige ziekte, 
aandoening of handicap licht tot sterk belemmerd te voelen bij het zoeken naar een baan. Vooral voor 
mensen met psychische en/of cognitieve belemmeringen kunnen vele van de hierboven genoemde 
vaardigheden een probleem vormen. De onzekere en vaak stressvolle omstandigheden waarin 
werkzoekenden zich bevinden kunnen ertoe leiden dat zij - tijdelijk - bepaalde verminderde 
vaardigheden hebben, zoals doorzetten na een afwijzing of besluitvaardigheid. Een specifieke groep 
van aanzienlijke omvang, voor wie het zoeken van werk extra problematisch is, is de groep 
laaggeletterden. Meer dan 25 procent van de mensen die laag zijn opgeleid en langdurig werkloos 
(langer dan 12 maanden) is laaggeletterd en zij zijn drie keer zo vaak afhankelijk van een uitkering dan 
niet-laaggeletterden (Christoffels et al., 2016). Taalachterstand in zijn algemeenheid is verder een 
belangrijke barrière bij het schrijven, lezen en het voeren van sollicitatiegesprekken. In de groep 
langdurig werklozen is het ten slotte aannemelijk dat het zoeken van werk bemoeilijkt wordt door 
gebrekkige digitale vaardigheden (De Koning en De Rooij, 2017). 

Aan het werk blijven: duurzame inzetbaarheid 

Vier routes naar duurzame inzetbaarheid 
Heeft men werk, dan is het de uitdaging om aan het werk te blijven. Zo raakt bijna de helft van de 
jonggehandicapten en mensen met ernstige psychische beperkingen hun baan kwijt binnen een jaar na 
plaatsing (Jehoel-Gijsbers, 2010; Villotti et al., 2017). Onder duurzame inzetbaarheid scharen wij het 
plaatsen van mensen in banen met een langere duur (een jaar of langer) en het creëren van gunstige 
voorwaarden voor de overgang van de ene naar de andere baan (binnen of buiten het huidige bedrijf), 
zodat idealiter geen sprake is van werkloosheid of deze van korte duur en minder frequent is. Op basis 
van Wevers et al. (2010) en Dorenbosch et al. (2014) kunnen we vier routes naar duurzame 
inzetbaarheid onderscheiden: de taakherontwerp-, de vitaliserings-, de ontwikkelings- en de 
mobiliteitsroute. Ook voor de kwetsbare groepen geldt dat hun baan taken moet omvatten die zij goed 
kunnen uitvoeren, dat zij vitaal zijn, zich kunnen ontwikkelen en over enige mate van arbeidsmobiliteit 
beschikken. 

1 Taakuitvoering 
De functie moet taken omvatten die men goed aan kan. Met andere woorden: wat de functie met zich 
meebrengt aan cognitieve, fysieke en psychosociale eisen (taakeisen) moet in evenwicht zijn met wat 
de werknemer aan mogelijkheden heeft (werkvermogen). De ervaringen van mensen met een 
schijnbaar vergelijkbare belemmering kunnen sterk verschillen: terwijl de één 'energie krijgt' van 
bepaalde werkzaamheden, vindt de ander deze juist belastend (Van Genabeek et al., 2012). Daarom 

25 24 



wordt het werkvermogen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak onder- of overschat 
(Vornholt et al., 2013), met als gevolg dat men te licht of juist te zwaar belast wordt (Hagen et al., 
2010; Van Horssen, 2010). Dat een bereikt evenwicht continu voortduurt is niet vanzelfsprekend. 
Toenemende cognitieve taakeisen kunnen voor mensen een probleem gaan vormen. Of bijvoorbeeld 
progressie van de lichamelijke of psychische beperking en/of het ontbreken van begeleiding kan het 
evenwicht doen wankelen. Kern van wat bij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt moet 
gebeuren is de balans tussen taakeisen en werkvermogen voortdurend monitoren en bespreekbaar 
maken. Eventueel is het nodig bestaande taken aan te passen. Kwetsbare werknemers voor wie het 
werk is aangepast werken gemiddeld 31 procent langer bij de organisatie en voor elke aanpassing daalt 
het risico op beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 13 procent (Chow et al, 2014). Aanpassingen 
in het takenpakket, werktijden en werktempo, aanpassingen van fysieke taakeisen en voor sommigen 
het vergroten van taakvariëteit komen vaak voor (Timmerman et al., 2006; Brukman et al., 2008; Van 
Horssen, 2010; McDowell & Fossey, 2015; Sanders, 2016). 

2 Vitaliteit 
Om het werk te kunnen blijven uitvoeren moet aandacht zijn voor het stimuleren van de gezondheid 
en vitaliteit van de werknemer. Een verminderde gezondheid vormt een belangrijke reden voor uitval 
uit het arbeidsproces en is daarmee een risico voor de duurzame inzetbaarheid. In een driejarige 
longitudinale studie onder ruim 8.000 werknemers in Nederland blijkt dat chronische 
gezondheidsproblemen en dan met name psychische klachten en hartproblemen de kans vergroten om 
werk te verliezen (Leijten et al., 2015). De context van het werk blijkt erg belangrijk te zijn voor de 
vitaliteit en gezondheid in het werk. Met name gebrek aan regelmogelijkheden in het werk leidt tot 
arbeidsuitval onder werkenden met een arbeidsbeperking (Leijten et al., 2015). Net als bij de 
taakuitvoering is een open en gelijkwaardige dialoog tussen de medewerker en leidinggevende waarin 
gezondheidsproblemen, taakeisen en werkvermogen continu onderwerp zijn van gesprek van grote 
betekenis (Vooijs et al., 2019). 

3 Ontwikkeling 
Om de vaardigheden van de medewerker op peil te houden en aan te passen aan nieuwe eisen die het 
werk daaraan stelt is het van belang dat de medewerker zich blijft ontwikkelen, bijvoorbeeld via een 
opleiding of een cursus. Naarmate er een grotere overlap is tussen de gevraagde en aanwezige kennis, 
is de 'productieve kennis' bij een werknemer groter en dit vergroot de inzetbaarheid, ook voor de 
langere termijn (Sanders, 2016). Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis is voor een deel van de 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor degenen 
die in het verleden problemen hebben gehad op school of hun opleiding zonder startkwalificatie hebben 
verlaten (Ministerie van OC&W, 2017). Deze negatieve leerervaringen in het verleden tasten het geloof 
aan dat je een training of cursus succesvol kunt doorlopen. En wie dit geloof ontbeert, heeft een lagere 
intentie eraan te beginnen (Sanders, 2016). Bovendien hebben veel mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt weinig werkervaring, terwijl de hoeveelheid werkervaring positief gecorreleerd is met de 
intentie om te leren. Daarom zijn het stimuleren van de intentie via positieve en kwalitatieve 
leerervaringen, begeleiding en steun van leidinggevenden en collega's, en een leerklimaat of -cultuur 
waarin deelname aan ontwikkelactiviteiten gewaardeerd wordt kernbegrippen (Hazelzet et al., 2011; 
Hagarty et al. 2011; Kyndt et al. 2013; Manuti et al., 2015 en Sanders, 2016). Werknemers die 
kwetsbaar zijn ontwikkelen zich vooral via informeel leren (SER, 2019). Informeel leren kan vrij 
eenvoudig; -door de medewerker onder begeleiding gewoon taken te laten uitvoeren in het bedrijf. 

4 Mobiliteit 
Weinig plaatsingen van kwetsbare medewerkers zijn duurzaam. Bij werknemers die niet langdurig op 
een bepaalde werkplek kunnen blijven, zou de aandacht uit moeten gaan naar doorstroom naar een 
andere functie binnen het bedrijf (interne mobiliteit) of naar de mogelijkheid om bij een ander bedrijf 
aan de slag te gaan (externe mobiliteit). Onder externe mobiliteit scharen we activiteiten en 
gedragingen die nodig zijn om op zoek te gaan naar ander werk buiten de organisatie 
(sollicitatievaardigheden, werkzoekgedrag). Zowel interne- als externe mobiliteit vraagt van de 
werknemer dat deze zelf het initiatief neemt tot loopbaanactiviteiten, waaronder netwerken, oriëntatie 
op de arbeidsmarkt en zelfpresentatie (Raemdonck, 2006). Voor deze activiteiten zijn vaardigheden 
nodig die we eerder beschreven bij het zoeken naar werk. Zij stellen hoge eisen aan cognitief psychisch 
functioneren. Daarnaast benadrukten we het belang van een krachtige intentie. Het is relevant om 
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zelfregulering in het ondernemen van loopbaanactiviteiten in een zo vroeg mogelijk stadium bij de 
werknemer te stimuleren (Dorenbosch et al., 2012). Een taalachterstand kan een belangrijke hobbel 
vormen om (weer) aan het werk te komen. In het geval van verlies van werk is deelname aan om- of 
bijscholing lastig als men onvoldoende taalvaardig is (SER, 2019). Onderzoek van Vooijs et al. (2019) 
bracht aan het licht dat - wanneer bekend is dat het contract beëindigd wordt - noch medewerkers uit 
de doelgroep noch hun leidinggevenden en externe jobcoaches actief bezig zijn met het vinden van een 
baan bij een andere werkgever. Indachtig de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij veel bedrijven 
steeds minder genegen zijn een vast contract aan te bieden, is het opmerkelijk dat geen van de 
betrokkenen zich echt verantwoordelijk voelt voor het (ondersteunen bij het) zoeken naar een andere 
baan. Met als gevolg dat de medewerker zijn baan kwijtraakt, in de WW en/of in de bijstand belandt, 
een negatieve ervaring rijker is en weer van voor af aan kan beginnen. 

Inclusieve technologie 
Zowel voor het zoeken en vinden van werk als voor het duurzaam aan het werk blijven hebben we 
cruciale factoren benoemd die tegelijkertijd voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt drempels 
kunnen opwerpen. Deze factoren, zoekintentie, -vaardigheden, goede taakuitvoering, vitaliteit, 
ontwikkeling en mobiliteit, vormen de aangrijpingspunten van inclusieve technologie (Figuur 1). We 
onderscheiden daarbij vijf technologiegroepen. 

Figuur 1. Vijf hoofdgroepen van inclusieve technologie met hun aangrijpingspunten in het 
proces richting duurzame inzetbaarheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
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TECH-I: zoek-en-vind-ondersteuning 
Specifieke aandacht in het ontwerp zou moeten uitgaan naar versterking van de zoekintentie. Virtuele 
jobcoaches kunnen helpen en motiveren om het werk zoeken vol te houden. Daarnaast kunnen we 
denken aan technologie om de variatie aan specifieke vaardigheden die in deze fase vereist zijn te 
trainen: digitale vaardigheden, lezen, schrijven, communicatieve vaardigheden en sociale 
vaardigheden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door interactieve oefeningen aan te bieden voor het 
aanleren van zoekvaardigheden, zoals het zoeken van geschikte vacatures en het schrijven van 
sollicitatiebrieven. Communicatieve en sociale vaardigheden zou je ook kunnen oefenen in een virtuele 
omgeving (virtual reality). Door werkzoekenden in een veilige (virtuele) omgeving positieve ervaringen 
op te laten doen, kan dit de waargenomen controle vergroten en wordt de stap naar het daadwerkelijk 
uitvoeren in een echte situatie minder groot. Een voorbeeld hiervan is Job TIPS, een programma dat 
zich richt op mensen met autisme. Job TIPS gebruikt onder andere een virtuele omgeving waarin 
vaardigheden voor een sollicitatiegesprek kunnen worden aangeleerd. Na het programma vertoonden 
de deelnemers verbeterde vaardigheden in vergelijking met de controlegroep (Strickland et al., 2013). 
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Fysieke taak-ondersteuning 
Technologie kan in zijn algemeenheid en specifiek voor mensen met lichamelijke belemmeringen van 
nut zijn door het (deels) overnemen van zware, vermoeiende of moeilijke taken. 
De collaborative robot (cobot) biedt kansen, indien deze robots juist die taken overnemen waar de 
mens moeite mee heeft. Een voorbeeld zagen we in een sociale werkvoorziening in België. Veel 
medewerkers waren daar eerst niet in staat om diverse types kunststofproducten te lijmen, omdat te 
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De bestaande digitale middelen om werk te zoeken en vindbaar te zijn voor bedrijven die op zoek zijn 
naar personeel (bijvoorbeeld vacaturesites en netwerksites of platforms die beide combineren zoals 
Linkedln) zijn nu nog te veel toegespitst op hoger opgeleiden. Er liggen kansen om deze beter af te 
stemmen op de meest voorkomende hindernissen die werkzoekenden ervaren. De hoeveelheid en de 
aard van de beschikbare informatie moet worden aangepast aan de behoefte van de gebruiker en op 
een goed vindbaar en toegankelijk kanaal worden aangeboden. Ook kunnen alternatieve 
communicatiekanalen benut worden, indien daarmee belemmeringen worden weggenomen, 
bijvoorbeeld solliciteren per email, gebruik maken van video-Cv's of online video-interviews. 

Communicatie tussen werkzoekenden, werkgevers, begeleiding en lotgenoten kan gefaciliteerd worden 
door ICT-platforms. Een voorbeeld hiervan is 8ting, een applicatie op een smartphone met verschillende 
functies zoals het contact met de job coach, het aanbieden van e-learning en het tonen van relevante 
vacatures voor de desbetreffende persoon. In een evaluatie met een reguliere groep personen in de 
bijstand werd aangetoond dat 11,7 procent uitstroom uit de bijstand kon worden gerealiseerd ten 
opzichte van 8,6 procent bij een controlegroep (Ebbers, 2016). Een ander voorbeeld is JobTease, een 
app die in 2015 met veel publicitaire aandacht werd gelanceerd. Niet meer de klassieke motivatiebrief 
om in contact te komen met werkgevers maar een videoselfie waarin iemand zichzelf pitcht. Het 
curriculum vitea krijgt vorm door het beantwoorden van een aantal korte maar slimme vragen. 
Vervolgens zorgt JobTease ervoor dat de sollicitant voorgesteld wordt bij bedrijven. Helaas is er weinig 
gepubliceerd over het aantal gebruikers, hun ervaringen en de effecten. 

TECH II: taak-ondersteuning 
Dankzij de technologische vooruitgang ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden om mensen bij de 
uitvoering van hun werk te ondersteunen, bijvoorbeeld door belemmeringen (deels) weg te nemen 
waardoor de persoon beter in staat is te voldoen aan de eisen van het werk. Figuur 2 toont voorbeelden 
van technologie die kunnen helpen bij de taakuitvoering in samenhang met fysieke, cognitieve en 
psychosociale beperkingen. 

Figuur 2 Voorbeelden van technologie ter ondersteuning van taken in samenhang met 
beperkingen 
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veel handelingen tegelijkertijd gevraagd werden: de tube vasthouden, het product in de juiste positie 
draaien en de lijm doseren. Door een robot naast de medewerker te zetten en een deel van de taken 
te laten overnemen, werd het werk toegankelijk voor een veel grotere groep mensen. Vergelijkbare 
pilots met cobots worden nu bij SW-bedriiven in Utrecht en in Amersfoort uitgevoerd. 

Een andere toepassing is de op afstand bestuurbare robot. Dit kan uitkomst bieden voor personen die 
beperkt zijn in hun fysieke mobiliteit. Een pilot werd uitgevoerd in Japan waar robots op afstand 
bestuurd werden door mensen die bedlegerig waren. Zij werkten als obers voor een café door robotica 
aan te sturen met oogbewegingen, bestellingen op te nemen, drankjes te serveren en te communiceren 
met de klanten van het café. Na de pilot rapporteerden de deelnemers dat ze uit hun sociale isolement 
kwamen en dat hun kwaliteit van leven toe was genomen (Tomura, 2018). 

Lichamelijk zwaar werk kan ondersteund worden door een exoskelet. Een exoskelet wordt op het 
lichaam gedragen en ondersteunt de benen, rug en/of armen. We zien op dit moment vooral passieve 
exoskeletten (zonder motorische ondersteuning) op de markt verschijnen. Bijvoorbeeld Skelex voor 
arm-ondersteuning bij het werken met geheven armen, Laevo voor ondersteuning van de romp bij 
voorovergebogen werk en de Chairless Chair voor ondersteuning bij langdurig staan. Deze passieve 
exoskeletten zijn vooral effectief bij relatief statisch werk, waarbij weinig bewogen wordt 
(onderhoudswerk, assemblagewerk). Gaat het werk gepaard met veel beweging en wordt er veel 
spierkracht gevraagd, dan hebben actieve exoskeletten meer potentie, maar deze zijn (nog) minder 
marktrijp. Ontwikkelingen op dit gebied gaan echter snel (De Looze et al., 2016). 

Cognitieve taakondersteuning 
Augmented Reality (AR) is een techniek die in cognitief opzicht bij kan springen indien gewenst. AR 
houdt in dat digitale informatie, bijvoorbeeld geprojecteerd op het werkblad of via een slimme bril wordt 
toegevoegd aan de werkelijkheid. Diverse fabrikanten hebben een AR-systeem op de markt gebracht, 
waarmee werkinstructies op een werkblad (in de vorm van tekst, illustraties, foto's of video's) worden 
geprojecteerd en feedback wordt gegeven. TNO ondersteunde twee SW-bedrijven, Amfors en Senzer, 
bij de implementatie van dergelijke systemen. Ook verzamelden we ervaringen van medewerkers met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt vooral als gevolg van cognitieve en/of psychosociale 
belemmeringen. Belangrijkste feedback van de gebruikers in een van de pilots (Fermin, De Looze & 
Hazelzet, 2019): 
• men is in meerderheid positief (70 procent) over het Operator Support System (OSS); 
• men vindt het in meerderheid (61 procent) prettig om minder mondelinge uitleg te hoeven krijgen 

van de begeleiders; 11 procent ervaart dit als niet-prettig; 
• men vindt in meerderheid (80 procent) dat het OSS helpt om de aandacht bij het werk te houden; 
• de meerderheid (83 procent) geeft ook aan met het OSS meer complex werk aan te kunnen. 
Studies in Duitsland naar een vergelijkbaar systeem wijzen vooral op de te behalen productiviteitswinst 
bij mensen met cognitieve beperkingen (Funk 2015). 

Psychosociale taakondersteuning 
Psychosociale ondersteuning kan zich richten op omgangsproblematiek, aanpassingsproblemen, 
empathische of communicatieve vaardigheden, kennis van normen en waarden en emotieregulatie. 
Technologie die hierop kan aanhaken is de inzet van sociale robots om sociale interactie mee te oefenen. 
Daarnaast valt te denken aan virtuele omgevingen waarin een veilige setting wordt gecreëerd en 
communicatieve en empathische vaardigheden kunnen worden geoefend. Het voordeel van zowel 
sociale robots als virtuele omgevingen is dat de situaties repetitief en voorspelbaar kunnen worden 
aangeboden en zodoende minder stress veroorzaken terwijl er wel geoefend kan worden. Ook kunnen 
sociale robots motiverende feedback geven op het gedrag van werknemers. 
Diverse studies zijn uitgevoerd naar de effectiviteit en acceptatie van technologie bij mensen met een 
autistische spectrum stoornis (ASS). Bartolome (2014) rapporteert in zijn literatuur review enkele 
positieve effecten van Virtual Reality, sociale robots, en smart glasses bij mensen met ASS. 

TECH-III: ondersteuning van vitaliteit 
Er zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning op het gebied van vitaliteit en vooral als het gaat om 
monitoring en feedback. Dergelijke ondersteuning kan bestaan uit terugkoppeling aan de gebruiker, 
niet alleen over vitaliteit in termen van lichamelijke fitheid, maar ook bijvoorbeeld over ongezonde 
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werkomstandigheden (sensoring met betrekking tot gevaarlijke stoffen), stress op het werk of thuis of 
over de kwaliteit van de slaap. De ondersteuning kan ook gericht zijn op het realiseren van interventies 
om gewenst gedrag te stimuleren. Beoogde effecten hiervan: verbetering van vitaliteit, terugdringen 
van ziekteverzuim en verlagen van stressniveaus. 

Voorbeelden van technologie zijn zogenaamde gepersonaliseerde leefstijlcoaches (app of web-based) 
of eHealth interventies. Daarnaast zijn er diverse soorten wearables op de markt, waarmee aard en 
intensiteit van de activiteit die de persoon uitvoert en de mate van stress kan worden gemonitord en 
relevante informatie kan worden teruggekoppeld. Bestaande systemen zijn: Fitbit (gebaseerd op 
bewegingsregistratie en het registreren van de hartslag) en Empatica (gebaseerd op metingen van 
huidgeleiding). 

Het via technologie en online interveniëren op het gebied van vitaliteit kan effectief zijn vanwege een 
groot bereik, lage kosten en gemak voor de gebruiker, zoals een 24/7 toegankelijkheid. Het effect is 
echter wisselend (Van Genugten et al., 2016). Enige terughoudendheid is verder op zijn plaats vanwege 
de kwaliteit van de metingen en de daaraan verbonden uitspraken over de toestand van de gebruiker. 
En daarnaast spelen ook kwesties rondom privacy gevoeligheid van de data en de vraag in hoeverre de 
werkgever de leefstijlkeuzes buiten werktijd mag beïnvloeden. 

Bovenstaande voorbeelden van technologie zijn niet specifiek ontworpen voor kwetsbare groepen en er 
kunnen allerlei redenen zijn waardoor zij niet effectief zijn in bepaalde subgroepen. Het monitoren, 
feedback geven en aanzetten tot gezond gedrag is één, maar een andere is, zoals eerder genoemd, het 
kunnen voeren van een open dialoog met leidinggevende of jobcoach indien maatregelen nodig zijn die 
buiten de macht van de persoon in kwestie liggen. 

TECH-IV: ondersteunen van ontwikkeling 
Om jezelf blijvend te kunnen ontwikkelen, is het nodig dat de juiste vaardigheden en kennis steeds 
weer worden aangeleerd. Voor een deel van onze doelgroep kan dat via het zogenaamde formele leren 
(bijvoorbeeld door middel van cursussen) maar een veel groter gedeelte van de doelgroep is meer 
gebaat bij informeel leren, dat wil zeggen leren in het werk op de werkplek (Manuti et al., 2015). 
E-Learning richt zich op het formele leren en kan worden gebruikt mits de medewerker over voldoende 
digitale vaardigheden beschikt. Een voordeel is dat deze manier van leren zeer toegankelijk en 
beschikbaar is, bijvoorbeeld via de werk-portal.nl, en dat steeds meer content gratis open source wordt 
aangeboden. 

Voor informeel leren zou serious gaming gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om werknemers te 
stimuleren om hun werknemersvaardigheden te ontwikkelen en hier positieve leerervaringen mee op 
te doen. Een voorbeeld van een serious game, is de happy worker engagement game. Deze game poogt 
bewustwording te creëren over factoren die bijdragen aan werkstress. Dit voorbeeld is niet gericht op 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar het is goed voorstelbaar dat een dergelijke benadering 
ook succesvol kan zijn bij specifieke kwetsbare groepen. 

TECH-V: ondersteuning van mobiliteit 
Als laatste categorie noemen we technologie die de positie van de werknemer kan versterken door in 
het bedrijf naar andere functies door te stromen (interne mobiliteit) of door werk te verkrijgen in een 
ander bedrijf (externe mobiliteit). Deze categorie overlapt met technologiegroep I (voor het zoeken en 
vinden van werk), en technologie IV (ontwikkeling). Technologieën die daar genoemd staan zijn ook 
interessant voor het ondersteunen van de mobiliteit. Daarnaast kan technologie barrières wegnemen 
voor de transitie dagbesteding naar beschut werk en van beschut werk naar regulier werk. In het laatste 
geval gaat het dan vooral om technologie uit groep II (ondersteuning van de taakuitvoering) wanneer 
diezelfde technologie ook door reguliere werkgevers omarmd wordt. Indien een werknemer bijvoorbeeld 
vaardigheden heeft aangeleerd om complexere producten te assembleren met de ondersteuning van 
een operator support system (OSS), komt de overstap naar een regulier bedrijf waar men met dezelfde 
technologie werkt mogelijk versneld in beeld. Ook de inzet van eerdergenoemde virtuele coaches en 
sociale robots ten behoeve van een beter psychosociaal functioneren, kan leiden tot een dergelijke 
versnelde doorstroming mits deze ook in een reguliere werkkring worden toegepast. 
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Tot slot 
Hoe versterken we de arbeidsmarktpositie van mensen die langs de kant staan van de arbeidsmarkt 
met technologie? In onze optiek is op zich de technologie voorhanden om de diverse transities te 
ondersteunen: van het zoeken naar werk naar werk vinden, en van het vinden van werk naar duurzaam 
aan het werk blijven. Echter, in de meeste gevallen is deze nog niet specifiek ontwikkeld met en voor 
mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wat de toepassing van technologie daarnaast complex 
maakt zijn de combinaties van problemen waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
maken hebben. Er is niet één technologie die tegelijkertijd de verschillende hobbels die zij ervaren, 
eerst bij het zoeken en vinden van werk en later bij het aan het werk blijven, aanpakt. In zijn 
algemeenheid kunnen we stellen dat er al wel beschikbare technologie in pilots worden getest of al in 
de praktijk worden toegepast. Opvallend is dat die pilots zich vooral richten op de taakondersteuning 
van kwetsbare mensen die (tijdelijk) werk hebben gevonden maar niet op het ondersteunen van het 
werk zoeken en duurzaam aan het werk blijven. Ook zijn deze technologieën meestal niet gericht op 
specifieke kwetsbare groepen. Er ligt vooral een uitdaging om bestaande technologie goed af te 
stemmen op de specifieke behoeften van specifieke groepen, zodat alle groepen die kwetsbaar zijn 
profiteren van technologie. Er liggen kansen voor de inzet van technologie bij het zoeken naar werk, 
denk bijvoorbeeld aan blended support waarbij naast persoonlijk contact de professional via een app 
ondersteuning kan bieden waar nodig. 

In deze bijdrage concentreren we ons op technologie die kan ondersteunen bij het zoeken, vinden en 
behouden van werk. Waar we geen aandacht aan hebben besteed maar wat zeker de moeite waard is 
om te exploreren is wat technologie kan betekenen voor het optimaliseren van bestaande re-integratie-
aanpakken die effectief zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van VR-brillen bij de aanpak Individuele 
Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met ernstige psychische klachten. Bovendien, waarom zouden 
we ook niet onderzoeken welke technologieën de vaardigheden ontwikkelen van re-
integratieprofessionals, jobcoaches en bijvoorbeeld leidinggevenden die werkzoekenden en 
medewerkers die kwetsbaar zijn begeleiden? Tenslotte staan we stil bij het belang werkgevers te 
betrekken bij het aan het werk krijgen en houden van mensen die kwetsbaar zijn. We zien door de 
jaren heen dat het percentage bedrijven dat mensen uit kwetsbare groepen in dienst heeft schommelt 
rond de 20 procent (Hazelzet et al., 2017); niet echt een percentage op basis waarvan we met droge 
ogen kunnen beweren dat het bedrijfsleven in Nederland inclusief is. Zou de beschikbaarheid van 
technologie die mensen met (combinaties van) beperkingen ondersteunt in het werk een breekijzer 
kunnen zijn om meer werkgevers te motiveren kansen te bieden aan kwetsbare groepen? 

Het ontwikkelen en invoeren van technologie specifiek voor kwetsbare groepen vergt nog veel 
inspanning waarbij actieve betrokkenheid van de technologieontwikkelaars, uiteraard de eindgebruikers 
(de doelgroep én werkgevers), onderzoeksinstellingen, re-integratie-professionals, en financiers een 
essentiële voorwaarde is. Bij de literatuursearch die we uitvoerden viel op dat een aantal nieuwe 
toepassingen specifiek gericht op de doelgroep weliswaar in eerste instantie op veel belangstelling 
kunnen rekenen maar dat het stil blijft als het gaat om onderzoek naar de effecten. Ook van 
mislukkingen kunnen we leren! 

Nu we constateren dat er veel ontwikkelwerk te doen is, rijst de vraag of we er als maatschappij 
überhaupt geld voor hebben om te investeren in de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van 
technologieën voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen? Wie wil en 
durft- in tijden van krappe gemeentelijke budgetten - te investeren in technologie voor langdurig 
werklozen? Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de kosten en baten over verschillende 
stakeholders? Welke systeemveranderingen op langere termijn zijn nodig voor opschaling en duurzame 
impact? Wat de antwoorden ook zullen zijn, het zou een gemiste kans zijn om de groep die nu vaak 
langs de kant staat niet te laten meeprofiteren van de vierde technologie revolutie! 

Referenties 

Arntz, M., Gregory, T. & Zierahn, U. (2016) The risk of automation for jobs in OECD Countries: A 
comparative analysis (no. 189). Parijs: OECD Publishing. 

30 
	 31 



1 

Bartolome, A.N., & Zapirain, G.B. (2014) Technologies as Support Tools for Persons with Autistic 
Spectrum Disorder: A Systematic Review. Journal of Environmental Research and Pubic 
Health, 11, 7767-7802; doi: 10.3390/ijerph110807767. 

Berge, W van den. en Ter Weel, B. (2015) Baanpolarisatie in Nederland. CPB Policy Brief 2015/13. 
Den Haag: CPB. 

Blom, P. (2017). Wat op het spel staat. Amsterdam: De bezige bij. 
Blonk, R. W. B., van Twuijver, M. W., van de Ven, H. A. & Hazelzet, A. M. (2015). QuickScan 

wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk. TNO: Leiden. R.15061. 
Blonk, R. W. (2018) We zijn nog maar net begonnen. Inaugurele rede bij het aanvaarden van de 

bijzondere leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Innovatie van Arbeid. Tilburg: Tilburg 
University. 

Brukman, M., Groenewoud, M., Mallee, L., van den Berg, N., & Wajer, S. (2008). Werk moet lonen: 
Onderzoek onder Wajongers naar de financiële baten van werk. Amsterdam: Regioplan. 

Chow, C. M., Cichocki, B., & Croft, B. (2014). 'The impact of job accommodations on employment 
outcomes among individuals with psychiatric disabilities', Psychiatric Services, 65, 1126-
1132. 

Brynjolfsson, E. en McAfee, A. (2014) The second machine age. New York/London: Norton. 
Beiro, L.F., Lautenbach, H. (2019) Belemmerd bij het verkrijgen van werk. CBS, Statistische 

Trends, 2019. 
Christoffels, I., Baay, P., Bijlsma, I. & Levels, M. (2016). Over de relatie tussen laaggeletterden en 

armoede. Den Bosch: ecbo. 
De Koning, J., de Rooij, M. (2017). Technologie en arbeidsmarkt: een beknopte inventarisatie van 

de literatuur. Rotterdam: KWP Stedelijke arbeidsmarkt. 
De Looze MP, Bosch T, Krause F, Stadler K, O'Sullivan L. (2016) Industrial applications of 

exoskeletons and their impact on physical loads. Ergonomics 59, 671-681 
Deloitte (2014). De impact van automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt: Een gedegen 

verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen: Deloitte. 
Denkwerk (2019). Arbeid in transitie: Hoe mens en technologie samen kunnen werken. 

www.denkwerk.online. 
Dorenbosch, L., Sanders, J., & Blonk, R. (2012). De kwetsbaarheid van inzetbaarheid: Een 

dynamisch perspectief, in: Werkzame arbeidsrelaties voor een werkende arbeidsmarkt, 
blz. 23-35. SZW congresbundel 2012 Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, S36-284356. 

Dorenbosch, L., Sanders, J., & Blonk, R. (2014). Duurzame inzetbaarheid vanuit theoretisch 
perspectief: De kwetsbaarheid van inzetbaarheid, in Blatter, B., Dorenbosch, L., Keijzer, L. 
(Eds.), Duurzame inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, 
organisatie en individueel niveau (blz. 11-33). Hoofddorp: TNO. 

Ebbers, W. E., & Lange, J. D. U. (2016). Eindrapport DIA Enschede. Center for e-Government 
Studies, Universiteit Twente. 

Fermin, B., Looze M. de, Hazelzet, A. (2019). Kansen voor technologie voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Ervaringen uit pilots bij sociale werkbedrijven, in: Stad 2019: technische en 
sociale innovatie, nummer 50, (blz. 341-352). Publicatiereeks Overheid & Arbeid. 

Genugten, L. van, Dusseldorp, E., Webb, T. L., & van Empelen, P. (2016). Which Combinations of 
Techniques and Modes of Delivery in Internet-Based Interventions Effectively Change Health 
Behavior? A Meta-Analysis. Journal of Medical Internet research, 18(6), e155. 

Genabeek, J, van Steenbeek, R., Wevers, W., & Huson, A. (2012). Dialooggestuurde Reintegratie: 
resultaten vooronderzoek. Hoofddorp: TNO. 

Frey, C.B. en Osborne, M.A. (2013) The future of employment: How susceptible are jobs to 
computerisation? Paper. Oxford, UK: Oxford Martin School, Oxford University. 

Hagen, B., Overmars-Marx, T., & van Soest, K. (2010). Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de 
werkplek: De bijdrage van collegiale steun op de werkplek aan Wajong'ers. Vilans: Utrecht. 

Haggarty, L., Postlethwaite, K., Diment, K., & Ellins, J. (2011). Improving the learning of newly 
qualified teachers in the induction year. British educational research journal, 37, 935-954. 

Hazelzet, A., Putnik, K., Otten, W., Goudswaard, A., & Blonk, R. W. B. (2017). Inclusief 
werkgeversgedrag: een onderzoek naar factoren die samenhangen met het in dienst hebben 
(genomen) van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leiden: TNO 	rapport-
R17082. 

32 



Persons with Autistic 
Research and Pubic 

Policy Brief 2015/13. 

1. (2015). QuickScan 
jen. R.15061. 
t aanvaarden van de 

Tilburg: Tilburg 

. Werk moet lonen: 
am: Regioplan. 
tions on employment 
Services, 65, 1126- 

n: Norton. 
rk. CBS, Statistische 

en laaggeletterden en 

D te inventarisatie van 

strial applications of 
1 
markt: Een gedegen 

,en kunnen werken. 

rheid: Een 
rkende arbeidsmarkt, 
n Sociale Zaken en 

id vanuit theoretisch 
lbosch, L., Keijzer, L. 
lossingen op sector, 

:er for e-Government 

Dor mensen met een 
d 2019: technische en 
& Arbeid. 
Mich Combinations of 
:ively Change Health 
e155. 
stuurde Reintegratie: 

sceptible are jobs to 

ian Wajong'ers op de 
?rs. Vilans: Utrecht. 
the learning of newly 
mal, 37, 935-954. 
B. (2017). Inclusief 
het in dienst hebben 
NO 	rapport- 

Hazelzet, A., Sanders, J., Langelaan, S., Giesen, F., & Keijzer, L. (2011). Duurzame Inzetbaarheid: 
Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers. Hoofdorp: TNO. 

Hooft, E. van, (2016). 'Motivation and Self-Regulation in Job Search: A Theory of Planned Job Search 
Behavior', in: Klehe, U. C., & Van Hooft, E. (Eds.), The Oxford Handbook of Job Loss and Job 
Search (pp. 181-204), Oxford: Oxford University Press. 

Horssen, C.P. van, (2010). Meer werkplekken bij werkgevers. Literatuuronderzoek in het kader van 
de evaluatie en monitoring van de pilots 'Werken naar vermogen, pilot 1. Amsterdam: 
Regioplan Beleidsonderzoek. 

Jehoel-Gijsbers, G. (2010). Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim arbeids-ongeschiktheid 
en arbeidsparticipatie. Den Haag: SCP/CBS/TNO. 

Korn, 0., Schmidt, A., and Horz, T., (2013). Augmented Manufacturing: A Study with Impaired 
Persons on Assistive Systems Using In-Situ Projection. PETRA '13, May 29 - 31 2013, Island 
of Rhodes, Greece http://dx.doi.org/10.1145/2504335.2504356  

Kyndt, E., & Baert, H. (2013). Antecedents of employees' involvement in work-related learning: A 
systematic review. Review of Educational Research, 83, 273-313. 

Lammerts, R., & Stavenuiter, M. (2010). Wajongers op de werkvloer. Inpassing en acceptatie van 
jonggehandicapten in bedrijven. Den Haag/Utrecht: RWI/Verwey Jonker Instituut. 

Leijten, F. R., de Wind, A., van den Heuvel, S. G., Ybema, J. F., van der Beek, A. J., Robroek, S. 
J., & 	Burdorf, A. (2015). The influence of chronic health problems and work-related factors 

on loss of paid employment among older workers. Journal of Epidemiololgy & Community Health, 69, 
1058-1065. 

Mallee, L., Bouterse, M., Gorter, M., & Timmerman, J. (2018). Jonggehandicapten. Duurzaam aan 
het Werk. Amsterdam: Regioplan. 

Manuti, A., Pastore, S. Scardigno, A., Giancaspro, M.L. & Morciano, D. (2015). Formal and informal 
learning in the workplace: A research review. International Journal of Training and 
Development, 19(1), 1-17. 

McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (T.). (2007). Employability during 
unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of 
Vocational Behavior, 71(2), 247-264. 

McDowell, C., & Fossey, E. (2015). Workplace accommodations for people with mental illness: A 
scoping review. Journal of occupational rehabilitation, 25, 197-206. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap ( 2017). Loopbaanmonitor jongeren in kwetsbare 
positie. Een cohort jongeren in een kwetsbare positie uit 2010/11 cijfermatig in beeld 
gebracht. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. 

Noordt, M. van der, IJzelenberg, H., Droomers, M., & Proper, K. I. (2014). Health effects of 
employment: a systematic review of prospective studies. Occupational & Environmental 
Medicine, 71, 730-736. 

Raemdonck, I. (2006). Self-directedness in learning and career processes: A study in lower 
qualified employees in Flanders (Master's thesis, Universiteit Gent). Geraadpleegd op: 
https://biblio.ugent.be/publication/7051535/file/7051536  

Romero, D., Stahre, J., Wuest, T., Noran, 0., Bernus, P., Fast-Berglund, A. & Gosecky, D. (2016). 
Towards an Operator 4.0 Typology: A Human-Centric Perspective on the Fourth Industrial 
Revolution Technologies. International Conference on Computers and Industrial 
Engineering. October 29.-31., Tianjin, China. ISSN 2164-8670 cd-rom, ISSN 2164-8689 
online. 

Sanders, J. (2016). Sustaining the employability of the low skilled worker: Development, mobility 
and work redesign. Maastricht: ROA. 

Schuring, M., Reeuwijk, K., & Burdorf, A. (2016). Het monitoren van arbeidstoeleiding van mensen 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt en gezondheidsproblemen-Eindrapportage. Rotterdam: 
Erasmus Universitair Medisch Centrum. 

SCP (2018). Van sociale werkvoorziening naar participatiewet. Hoe is het met de mensen op de 
Wsw-wachtlijst vergaan? Tussenrapportage. Den Haag: SCP. 

Sociaal-Economische Raad (2019). Ontwerp Advies Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan 
taal. Den Haag, SCP. 

Sociaal-Economische Raad (2016) Verkenning en werkagenda digitalisering; Mens en technologie: 
samen aan het werk. Den Haag: SER. 

32 	 33 



Strickland, D.C., Coles, C.D, Southern, L.B (2013) JobTIPS: A transition to employment program 
for individuals with autism spectrum disorders. J. Autism Dev. Disorders, 43, 2472-2483 

Technopolis Group en SEOR (2017) Kansen van technologie voor inclusie. http://www.technologie- 
voorinclusie.nl/wp-content/uploads/2018/09/Technopolis-Group-en-SEOR-2017-De- 
kansen-van-technologie-voor-inclusie-rapport.pdf 

Timmerman, J. P. H. K., Doorn, E. & van Mallee, L. (2006). Hoogopgeleide jonggehandicapten aan 
het werk. Succes-en faalfactoren bij het behouden van werk. Amsterdam: Regioplan. 

Tomura, K. Robots expand the world of the disabled. NHK news, 19 December 2018. Website 
geraadpleegd op: 27 April 2019 https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/nhknewsline-
/backstories/robotsjob/  

Villotti, P., Corbière, M., Fossey, E., Fraccaroli, F., Lecomte, T., & Harvey, C. (2017). Work 
accommodations and naturel supports for employees with severe mental illness in social 
businesses: An international comparison. Community mental health journal, 53, 864-870. 

Vooijs, M., Putnik, K. Hermans, L., Fermin, B., Hazelzet, A. & Genabeek, van J. (2019). Duurzame 
plaatsing van werknemers met een arbeidsbeperking. Leiden: TNO rapport. R10559. 

Vornholt, K., Uitdewilligen, S., & Nijhuis, F. J. (2013). Factors affecting the acceptance of people 
with 	disabilities at work: A literature review. Journal of occupational rehabilitation, 23, 
463-475. 

Waddell, G., & Burton, K. (2006). Is work good for your health and wellbeing? London: The 
Stationary Office. 

Wanberg, C. R., Hough, L. M., & Song, Z. (2002). Predictive validity of a multidisciplinary model of 
reemployment success. Journal of Applied Psychology, 87, 1100-1120. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2015). De robot de baas: De toekomst 
van werk in het tweede machinetijdperk. Den Haag: WRR. 

Wevers, C., Sanders, J., Kraan, K., Venema, A., Blatter, B., Joling, C. & Houtman, I. (2010). Naar 
een monitor voor duurzame inzetbaarheid. Hoofddorp: TNO rapport- 464163 

34 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Scan_03062019132906.pdf
	Page 1




