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Hands-on 
Inclusion
• ESF-project met als doel:

• Versterken van het 
inclusievermogen van 
ondernemingen

• Effectieve instroom realiseren (en 
behouden)

• Focus ligt op mensen 
met migratieachtergrond of met 
een arbeidsbeperking



Alle ondernemingen met werkingsgebied in Vlaanderen, in de profit of 
non profit sector, die actief willen groeien naar een meer inclusieve 
onderneming. Groentjes op vlak van inclusie en diversiteit of ervaren 
rotten, iedereen is welkom. 

* m.u.v. overheidsinstanties en onderwijs 

HOI: Voor wie? 



Hands-on 
Inclusion
• Bootcamps, workshops & 

coaching om het 
inclusievermogen van jouw
organisatie te verhogen

• Aanwervingsacties: meet-ups 
met werkzoekenden en 
hackatons met werkgevers

• Vacaturescreening: laat je 
vacature(s) gratis screenen op 
toegankelijkheid



Partners: 



Duurzame inzetbaarheid



Wat is voor jou duurzame
inzetbaarheid? 

Schrijf  even op voor jezelf  en 
vergelijk daarna met je buur.



•“
•Duurzame inzetbaarheid is een dynamisch proces waarbij een individu in 

zijn eigen (werk)context de match bewaakt tussen dat wat hij of zij kan en 

bereid is te doen (vaardigheden, capaciteiten en motivatie), en de eisen die 

het werk aan hem of haar stelt. Daarnaast moet er ook een match zijn 

tussen dat wat het werk biedt en wat hij of zij uit werken wil halen 

(zingeving). De individuele inzetbaarheid is min of meer constant
kwetsbaar als gevolg van steeds terugkerende ‘mismatches’ of ‘misfits’.

•— Sanders J.M.A.F. (2016)
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Wat is jullie reactie hierop? 



Vitalisering



Welzijn
Gezondheidsklachten

Geef aan in welke mate je akkoord bent met volgende stellingen:

46%

49%

45%

41%

9%

10%

Binnen dit en 5 jaar verwacht ik
fysieke gezondheidsklachten te

krijgen door mijn werk

Binnen dit en 5 jaar verwacht ik
mentale gezondheidsklachten

te krijgen door mijn werk

(Helemaal / Eerder) niet akkoord (Helemaal / Eerder) akkoord Weet niet

N=2032

• 4 op 10 werknemers is 

ervan overtuigd dat hij 

binnen dit en 5 jaar 

fysische of psychische 

klachten zal hebben 

onder invloed van zijn of 

haar werk. 

• Arbeiders geven meer 

aan fysische klachten te 

zullen ontwikkelen 

(55%).

Bevraging Acerta – Indiville 2022



Neemt jouw werkgever volgens jou acties om werkstress en 

psychologische belasting op de werkvloer te verlagen?

47%

53%

Ja

Nee

N=2032

4%

9%

59%

22%

6%

Te veel

Eerder veel

Voldoende

Eerder weinig

Te weinig

Wat vind je van het aantal acties?

N=963

83%

17%

Het zijn de juiste
acties

Het zijn niet de
juiste acties

Wat vind je van de acties?

75%

23%

2%

Ik zou willen dat mijn
werkgever meer actie

onderneemt om…

Ik heb er geen probleem
mee dat mijn werkgever
geen actie onderneemt…

Andere

Wat is jouw mening hierover?

N=1069

!

Bevraging Acerta – Indiville 2022



17%

47%

36%

Ja, altijd

Ja, soms

Nee

1. Heb jij moeite om te deconnecteren van het werk?

N=2032

39%

37%

24%

Ja, ik heb meer moeite om te
deconnecteren na een

thuiswerkdag

Nee, ik heb altijd moeite om te
deconnecteren, ongeacht

thuiswerk of werk op kantoor

Nee, ik kan / mag niet van thuis
uit werken

Heeft thuiswerk hier een invloed op?

N=343

83%

27%

20%

3%

Wanneer het een
drukke/stressvolle periode is

Na een dag op kantoor

Na een thuiswerkdag

Andere

Wanneer heb je moeite om te 

deconnecteren?N=958

2. Neemt je werkgever volgens jou 

maatregelen zodat jij en je collega’s voldoende 

kunnen deconnecteren van het werk?
44%

56%

Ja

Nee

4%

6%

72%

16%

2%

Te veel

Eerder veel

Voldoende

Eerder weinig

Te weinig

Wat vind je van het aantal maatregelen?

N=887

76%

24%

De juiste maatregelen
worden genomen

Er worden verkeerde
maatregelen genomen

Wat vind je van de maatregelen?



Welzijn
Belangrijkste aspecten

N=2032

De top 3 van de belangrijkste 

welzijnsmaatregelen zijn:

1. Zinvolle activiteiten doen 

(38%) 

2. Voldoende tijd om te 

ontspannen (36%)

3. Voldoende autonomie 

hebben (37%)

1+2

36%

38%

37%

32%

31%

25%

Rangschik in volgorde (1 is het belangrijkste) wat voor jou het 

belangrijkste is voor jouw welzijn:

N=2032

13%

14%

12%

15%

19%

27%

20%

14%

15%

16%

16%

19%

16%

16%

19%

18%

16%

14%

15%

18%

18%

18%

17%

13%

14%

17%

19%

17%

17%

15%

22%

21%

18%

15%

14%

10%

Dat ik voldoende tijd heb om mij te
ontspannen

Dat ik activiteiten doe die ik als zinvol
ervaar in mijn werk en tijdens mijn

privétijd

Dat ik voldoende autonomie heb en
sta achter de dingen die ik doe

Dat ik mijn job beheers en steeds
kan bijleren en me verder kan

ontwikkelen

Dat ik mij verbonden voel met mijn 
collega’s en de organisatie waar ik 

werk

Dat ik voldoende kan deconnecteren
van mijn werk

6 5 4 3 2 1
Bevraging Acerta – Indiville 2022



(de; v; meervoud: motivaties)

1. Beweegreden, drijfveer

Definitie Van Dale

Betekenis

‘motivatie’

Je hebt gezocht op het woord: motivatie.

mo∙ti∙va∙tie



Denk eens aan een moment 
waarop je je energiek voelde? 

Wat deed je dan?  



‘Ik doe dingen waar ik achter sta’

Ruimte voor initiatief / eigen inbreng

Keuzemogelijkheden

Regelruimte

Taken en opdracht waar ik kan achter staan

Autonomy Belonging Competence

‘To care for and to be cared for’

Je professionele zelf kunnen zijn

Erbij horen / verbondenheid /interactie

Samen een gemeenschappelijk doel

Zorg dragen voor elkaar Persoonlijke aandacht

‘Ik heb een effect op de wereld’

Succesvol zijn / doelen bereiken

Talenten kunnen inzetten

Ontwikkeling stimuleren

Kennis delen



EXTRINSIEKE MOTIVATIE
GECONTROLEERD

INTRINSIEKE MOTIVATIE
AUTONOOM

GEEN MOTIVATIE

Geen motivatie Externe dwang Interne dwang Nut en zingeving Interesse en plezier

geen zin

geen nut 

geen belang

verplichting

belonen-straffen

voldoen aan andermans

verwachtingen

gebrek aan

WILLEN / MOETEN
MOETEN WILLEN

betekenisvol

belangrijk

nuttig

interessant

verrijkend

boeiend

schuld, schaamte of angst

ego, sociale wenselijkheid,

rol, perfectionisme 

Waar plaats jij jezelf? 



Autonomie-ondersteunend 

leiderschap

Afstappen van een controlerende stijl, informatief en 

verbindend communiceren

Ondersteunen zelfleiderschap, aanmoedigen intiatief

Ondersteunende stijl, perspectief van medewerkers 

erkennen

Kansen bieden voor keuze en input

Waarom van taken uitleggen

Structuur bieden waar nodig

Autonomie



Verbondenheid-

ondersteunend 

leiderschap

Veilige omgeving creëren

Groepsgevoel

Sociale verbondenheid en diepgang

Stimuleren samenwerking aan

een gemeenschappelijk doel vanuit 

een gemeenschappelijke visie

verBondenheid



Competentie-ondersteunend leiderschap

Zelfvertrouwen versterken

Helpen groeien, gericht op toekomst

Vertrouwen op capaciteiten, Inzetten op groeipotentieel

Stimuleren geloof dat talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden

Inzetten op sterktes

Fouten zien als leerkans

Coachende rol

Leer- en feedbackcultuur

Competentie



Job redesign:

Teamcrafting
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Teamcraften

In het team onderzoeken waar de talenten liggen van de teamleden, wat 
iedereen motiveert en waar de energie verdwijnt. 

Met teamcrafting koppel je de talenten aan de teamactiviteiten en daarnaast ontstaat er ook ruimte 
voor de onderlinge dialoog. Er is ruimte om met het team te praten over de hindernissen die mogelijk 
het werk minder effectief, motiverend of plezierig maken.



Experiment: Hoeveel inzicht hebben we in elkaars impacttaken?  

Stap 1 Schrijf, in stilte, voor jezelf op: 

- Welke taak heeft de grootste positieve impact op je werktevredenheid?

- Welke taak heeft de grootste negatieve impact op je werktevredenheid?

Stap 2 Vertel wat jij denkt dat jouw buurman/vrouw heeft opgeschreven. 



Type taken

Mooie taken 

Energiegevers: Taken waarin je je 

sterktes, behoeften en/of 

interesses goed terugziet.

Risico taken

Energievreters: Taken waar je 

tegen opziet, je je niet goed bij 

voelt of onvoldoende competent 

in voelt.

2-Faced taken

Taken met 2 gezichten; ze geven 

energie maar kosten ook energie. 

Lege taken

Taken waar je geen energie van 

krijgt, maar die ook geen energie 

kosten. Ze horen erbij.



Wat zijn jouw 12 hoofdtaken? 

TAAK TAAK TAAK TAAK TAAK TAAKTAAK

TAAK TAAK TAAK TAAK TAAK TAAKTAAK



Sleutelwensen

Meer Anders Minder 

Beter Nieuw 

TAAK

Minder

Naam



Laat de markt werken!

Meer Anders Minder 

Beter Nieuw 

TAAK

TAAK

TAAK

TAAK

TAAK

TAAK

TAAK TAAK

TAAK

TAAK

TAAK

TAAK

TAAK



Team crafting = de tafel leeg spelen 

• ronde 1: profiteren van verschillen 

• ronde 2: profiteren van overeenkomsten

• ronde 3: (hulp)vragen 

• eindronde: opbrengst/overblijfselen



Enveloppen  prioriteren

Welke onderwerpen nu pakken we nu op?  



Teamcraften maar!

Voer de gesprekken die gevoerd moeten worden en maak afspraken. 

• Wat wordt jullie doel?

• Wie is de trekker? 

• Hoe (vaak) gaan jullie samenkomen?

✓ Leg de eerste 2 data vast!

Actie Verwacht 
resultaat

Termijn Verantwoor
delijke(n)



Als je teamcrafting voorstelt 
binnen jouw organisatie, welke 

reacties verwacht je dan?



Hoe zit het met je eigen duurzame 
inzetbaarheid?

Wat is het eerste wat je kan doen 
om dit te verbeteren? 

Met wie moet je hierover het 
gesprek aangaan? 



Meer info?

Check het aanbod van hands-on inclusion op
https://handsoninclusion.be/bootcamps

Of mail naar boostyourtalent@acerta.be

https://handsoninclusion.be/bootcamps

