
 

Inclusie Nieuwe Stijl 
Maak de verbinding 

 

Waarom inclusie? 

Met de komst van de Participatiewet wil de overheid dat ondernemers met 
meer dan 25 werknemers, minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst 
nemen. Inclusie wordt een belangrijk onderwerp wanneer u dit als 
ondernemer zorgvuldig en succesvol uit wilt voeren, met aandacht voor uw 
nieuwe maar zeker ook uw huidige werknemers.  
 
Wat is inclusie? 
Inclusie is de situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te 
kunnen doen aan de samenleving. Het ontstaat wanneer mensen ervaren dat 
zij welkom zijn en contact kunnen maken met hun omgeving. Deze ervaring is 
persoonlijk en de mate van inclusie is vaak situationeel, met andere woorden 
afhankelijk van plaats en tijd. Voor veel mensen is inclusie vanzelfsprekend. 
Inclusie wordt pas een serieus onderwerp van gesprek als iemand zich 
buitengesloten voelt.  
 

T'ik werkt volgens het door Anita Hütten ontwikkelde Inclusiemodel®. 
 
Wat levert werken aan inclusie op? 

 Effectieve benadering voor al uw werknemers. 

 Inzetten op het verminderen van obstakels levert tevreden werknemers. 

 Uitgangspunt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

 Uitleg richting wetgever over welke 
obstakels u als ondernemer ervaart en dat 
deze ook relevant zijn. 

 Selectiemodel voor het werken met 
externe organisaties. 

 Biedt handelingsperspectief om mensen 
met een (arbeids)beperking in dienst te 
nemen.  

   

      www.inclusienieuwestijl.nl 

http://www.inclusienieuwestijl.nl/blog/handelingsperspectief/


Wat kan T'ik voor u doen? 
T'ik adviseert hoe u inclusie kunt bevorderen in uw bedrijf, wat u kunt doen 
om een goed werkklimaat te creëren waarin u ook daadwerkelijk met succes 
mensen met een arbeidsbeperking een plek kunt geven. Waar u op moet 
letten, waar de valkuilen liggen en vooral hoe u samen met uw werknemers 
van inclusie een vanzelfsprekend onderwerp kunt maken. 
 

Inclusie (nieuwe stijl) houdt rekening met iedereen, dus ook met u. 
 
 
Datum:_________________________________________________________ 
 
Notitie: 
_______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Postadres:  Dilleveld 23 5467KK Veghel 
Kantoor:  0413-785381 
Mobiel:  06-14650498 
E-mail:   info@inclusienieuwestijl.nl  
Website:  www.inclusienieuwestijl.nl 
 
 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of bezoek onze site. 
Wij zijn u graag van dienst. 
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