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De methode 
Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW) 

(UM/UWV) 

Een methode waarmee werk op procesniveau 
anders georganiseerd en verdeeld kan worden 

en door functiedifferentiatie 
de capaciteiten en het talent in de arbeidsmarkt 

optimaal benut kunnen worden 
(Van Ruitenbeek et al. in press , Zijlstra et al., 2012).

Toepassingsgebied:
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Arbeid & Organisatie Psychologie                 Gemma van Ruitenbeek

Mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt 

Definitie:
mensen die niet of onvoldoende gekwalificeerd zijn om 

zelfstandig een positie 
op de reguliere arbeidsmarkt te verwerven 

en te behouden.

Het gaat om mensen die een lager opleidingsniveau 
hebben dan de algemeen geldende startkwalificatie van de 
Nederlandse arbeidsmarkt (diploma havo, vwo of MBO-2 
niveau) en mensen met fysieke of mentale beperkingen.
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Kenmerk IHW-methode

Functional orientation

Process orientation

Functieoriëntatie

Procesoriëntatie

Van functieoriëntatie naar procesoriëntatie
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Kenmerken 
methode-IHW

• Uitgangspunt: de bedrijfsprocessen i.p.v. van 
functies

• Creëert duurzame en structurele arbeid
• Flexibel in te zetten voor diverse groepen van 

mensen met gevarieerde arbeidsmogelijkheden 
• Gericht op groep werknemers met grote afstand 

tot arbeidsmarkt, niet op individu 
• Vooral geschikt voor bedrijven die Maatschappelijk 

Verantwoord of sociaal innovatief willen/moeten 
zijn
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De kernelementen IHW-methode 
1. Arbeidsanalyse

1. Aard en doelstelling organisatie/werk
2. Structuur van organisatie en bedrijfsprocessen

3. Werkinhoud
4. Taakeisen
5. Werkcontext

2. Participatief herontwerp met betrokken afdelingen t.b.v. de 
reallocatie van bestaande taken om nieuwe elementaire functies 
te creëren in samenhang met de bestaande functies.

3. Monitoren van Arbeidsvermogen van kandidaten

4. Inclusie en sociale steun

Randvoorwaarden: Commitment, projectorganisatie, cyclisch-
proces
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Ervaring met de methode-IHW in een 
reguliere zorginstelling
• Doelgroep: Wajongers

• Resultaat moment onderzoek: integratie 50 wajongeren (ca. 3 
- 3,5 %) 

• Effectmeting: Kwalitatieve onderzoeksmethode; responsieve 
evaluatie (niet doel beleid uitgangspunt maar betekenis en belang van 
betrokken stakeholders)

• Doel onderzoek: Inzicht en begrip krijgen in verschillende 
evaluatiepunten vanuit verschillen de perspectieven

• Onderzoek in 2 fasen: 
• Dialoog tussen homogeen samengestelde stakeholdergroepen 

• Dialoog tussen heterogeen samengestelde stakeholdergroepen.
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Resultaten
Leerpunten gericht op 4 kernelementen

• Arbeidsanalyse: arbeidsintensief, maar biedt goede basis 
voor het creëren van werk voor doelgroep. Meer aandacht vereist 
voor werkcontext. 

• Herontwerp; vereist participatie, herverdeling op 
afdelingsniveau relatief eenvoudig succesvol in te passen, afdeling 
overstijgend herontwerp vereist extra aandacht voor coördinatie- en 
afstemmingseisen

• Monitoren van arbeidsvermogen; gebruikte 
assessment-instrumenten geven onvoldoende inzicht in 
arbeidsvermogen en in succesfactoren van duurzaamheid plaatsing. 
Uit ervaring blijken ‘buddy’, stabiele thuissituatie succesfactoren.

• Inclusie en sociale steun; succesfactoren: continuïteit 
plaatsing en begeleiding, geduld, gelijkheid, en geleidelijke 
uitbreiding, “beslagen” natuurlijke begeleiding 
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Ervaringen

• Integratie wordt in alle geledingen als positief 
ervaren 

• Bedreiging functie kent positieve keerzijde: rol 
begeleider geeft ontwikkelingsmogelijkheden 
voor lagere functiegroepen mits tijd/ruimte/ 
training coaching en begeleiding geboden wordt

• Pilot wordt reeds zonder projectorganisatie 
gedragen door organisatie zelf

• Responsieve evaluatie draagt bij aan 
implementatieproces
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Vervolgonderzoek

• Kwaliteit van arbeid zittende medewerkers
• Assessment van arbeidsvermogen
• Toepassing methode IHW in andere organisaties


