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Platformwerk
Kansen voor een meer 
inclusieve arbeidsmarkt
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In veel arbeidsmarktregio’s, 
gemeenten, bedrijven en 

instellingen bruist het van 
energie en betrokkenheid. 

Wethouders staan op en mensen 
zelf eveneens. Ze accepteren de 

bestaande situatie niet langer. 

(Uit: De Arbeidsmarkttransitie, Ton Wilthagen en Marieke Stolp)
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Een thema met grote actualiteitswaarde, 
want platformwerk heeft een dubieuze 
reputatie: werkenden hebben weinig 
rechten en een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt, omdat inkomen en werktij-
den onzeker zijn. 

Voor deze challenge werden maatschap-
pelijke partners uitgenodigd om in de 
praktijk aan te tonen hoe platformwerk 
juist voor een kwetsbare groep op een 
menswaardige manier georganiseerd kan 
worden. Menswaardig werk betekent dat 
mensen een eerlijk inkomen verdienen 
en aanspraak kunnen maken op bescher-
ming, scholing, inspraak en veilig werk. 
Dat beogen we voor alle werkenden, dus 
ook voor platformwerkers. 

De drie winnaars van de challengeprijs, 
zijn met een subsidie van elk 50.000 euro 
aan de slag gegaan met het doel:
•  de positie van werkenden te verster-

ken door ze eigenaar te maken van 
hun eigen data over hun taken en 
werkzaamheden en hoe die beoor-
deeld werden. Met een te downloaden 
KlusCV blijven zij niet gevangen in één 
platform en kunnen zij vervolgstappen 
maken in hun loopbaan. 

•  de groei en ontwikkeling van (vaak 
lokaal opererende) sociale coöperaties 
te ondersteunen via een landelijk 
platform dat vraag en aanbod kan 
koppelen.

•  de groep ex-gedetineerden in 
Rotterdam duurzaam aan het 
werk te helpen door het combineren 
van korte klussen tot relevante 
werkervaring, en met adequate 
werkbegeleiding.

De NSvP richt zich op Toekomst, Techno-
logie en Toegang van de arbeidsmarkt. In 
platformwerk komen veel vragen samen 
die ook breder op de arbeidsmarkt 
spelen: hoe zorgen we dat werkenden 
zeggenschap houden over de toekomst 
van werk? Hoe zorgen we dat technologie 
werkt voor “the common good” en niet 
alleen voor het economisch gewin van 
enkelen? Hoe zorgen we dat de arbeids-
markt toegankelijk blijft voor iedereen?   

Die invalshoek stond ook centraal in de 
vele andere activiteiten en initiatieven 
in 2021, waarover meer te lezen is in dit 
jaarverslag. Zoals bij het debat in De Balie 
in Amsterdam met NSvP/NIAS-fellow  
Ton Wilthagen over een arbeidsmarkt met 
meer waarde en meer werk. Bij de publi-
catie van twee beurswinnende PhD-stu-
denten in het Tijdschrift voor HRM 
met vooruitstrevende ideeën over een 

mensgedreven manier van beoordelen. Bij 
de eerste David van Lennep Lezing, over 
de kansen en bedreigingen van hybride 
werken. En de NSvP-publicatie: Terug van 
Weggeweest; een ander werkend Neder-
land na de lockdown.

Het zijn initiatieven waarbij we steeds 
met andere partners het debat over de 
toekomst van de arbeidsmarkt aanjagen 
met één doel: een toekomst van werk die 
voor iedereen werkt! 

Sonia Sjollema,
Directeur NSvP

Dat was één van de vragen waar de NSvP zich op richtte in 2021. Met een geza-
menlijke challenge met SBCM, het kenniscentrum sociale werkgelegenheid, lan-
ceerden wij de vraag: hoe kan platformwerk bijdragen aan een meer inclusieve 
arbeidsmarkt en waardevol werk voor iedereen? 

Hoe zetten we 
platformwerk in 
voor inclusief 
en waardevol 
werk?

Inhoud



1. 
Challenges en 
samenwerkingspartners
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1.1 Challenge Inclusief Platformwerk

Uit de inzendingen werden de tien meest 
kansrijke, innovatieve, maatschappelijk 
relevante voorstellen geselecteerd, die 
ieder een budget van € 2.000 ontvingen 
om hun voorstel verder uit te werken tot 
een beoordeelbaar projectplan inclu-
sief pitch. Na een tussentijdse online 
Challenge Inspirator in juni met de tien 
partijen waarin hun voorstellen inhoude-
lijk werden toegelicht, aangescherpt en 
waar nodig geconcretiseerd, pitchten de 
tien organisaties hun voorstellen op 9 juli 
voor de jury.

Hierna (en na enige ruggespraak) werden 
de drie definitieve challengewinnaars 
bekend gemaakt. Vanuit SBCM en de 
NSvP samen ontvangen de drie winnende 
partijen ieder een innovatiesubsidie van 
€ 50.000 om hun voorstel in de praktijk te 
brengen. 

Hoe kunnen arbeidsplatforms nieuwe en duurzame kansen op werk bieden?
Online arbeidsplatforms hebben niet de beste reputatie, wanneer het gaat om 
menswaardige arbeid. Om tot juiste inzichten te komen over de mogelijkheden 
van de platformeconomie voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, is het zaak om 
te kijken voorbij de oppervlakkige stereotypering. Ook vanuit de wetenschap is 
er veel aandacht voor de ontwikkelingen rond platformwerk. Als we de waarde 
van platformwerk willen benutten, goed voor het welzijn van de mensen die er 
werken, welke aanpassingen zijn dan nodig? De NSvP en Kenniscentrum inclusie-
ve en sociale werkgelegenheid (SBCM) sloegen de handen ineen en lanceerden 
samen de Challenge Inclusief Platformwerk: Laat zien hoe het organiseren van 
werk via online arbeidsplatforms kan bijdragen aan méér werk en/of waardevol 
werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De jury bestond uit voorzitter Huib van 
Olden (wethouder werk & inkomen, cul-
tuur, erfgoed en personeel van gemeente 
’s-Hertogenbosch; voorzitter A&O-fonds 
SBCM; voorzitter Kamer Inclusieve Arbeid 
VNG), Paul den Uijl (operationeel direc-
teur Tempo Team; bestuurslid NSvP; lid 
MKB Rotterdam commissie economie en 
werkgelegenheid; ambassadeur 010in-
clusief), Anja Dijkman (bestuurder FNV; 
campagneleider platformwerk) en Robin 
Naar (internetondernemer en eigenaar 
platform Elyze). 
Zij beslisten in gezamenlijkheid dat 
deze drie voorstellen innovatiesubsidie 
ontvangen: 
•  Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief 

Ondernemen - LaNSCO UNITED 
(Jessica de Ruijter)

•  CurrentWerkt! – CurentFlex! 
Uitzenden als instrument 
(Hilal Makhoukhi) 

•  Professional Outsider Consultancy -  
Digitaal getuigschrift voor 
platformwerk  
(Martijn Arets)

https://www.innovatiefinwerk.nl/toekomst-van-werk-innovatie-inzetbaarheid/2021/07/dit-zijn-de-winnaars-van-de-challenge-inclusief
https://www.innovatiefinwerk.nl/toekomst-van-werk-innovatie-inzetbaarheid/2021/07/dit-zijn-de-winnaars-van-de-challenge-inclusief
https://youtu.be/y3Lw15BOjuU
https://youtu.be/y3Lw15BOjuU
https://youtu.be/X_jKvMzU0bI
https://youtu.be/X_jKvMzU0bI
https://youtu.be/rlCpZMt0SF4
https://youtu.be/rlCpZMt0SF4
https://youtu.be/rlCpZMt0SF4


1.1.1 
Samenwerking met TNO 
en Universiteit Twente

Het fenomeen platformwerk is relatief nieuw 
en sterk in ontwikkeling. Voorafgaand aan 
de lancering van de Challenge Inclusief Plat-
formwerk werd daarom op verzoek van NSvP 
en SBCM in een tweetal position papers een 
theoretisch fundament gelegd. 

Raamwerk inclusief platformwerk: Kan-
sen en uitdagingen voor het inclusief ma-
ken van platformwerk (door drs. Sarike 
Verbiest en dr. Hardy van de Ven, TNO) 
Zij beschrijven welke factoren aandacht 
moeten krijgen om werk geschikt te maken 
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Vervolgens gaan ze dieper in op de 
vele verschijningsvormen en kenmerken van 
platformwerk en welke kansen en uitdagin-
gen voor inclusiviteit hieraan verbonden zijn. 
Dit resulteert in een raamwerk.

Ontwerp van inclusief platformwerk: Een 
ecosysteem benadering (dr. Jeroen Meije-
rink, Universiteit Twente) 
In dit position paper worden de criteria voor 
het ontwerp van een inclusief klusplatform 
geformuleerd. Het realiseren van de kansen, 
en het reduceren van bijkomende risico’s, 
vraagt om het ontwerp en onderhoud van 
een ecosysteem waarbij vraag en aanbod 
voor inclusieve arbeid met behulp van diver-
se partijen (o.a. eigenaar/financier van het 
platform, overheidsinstanties, de wetgever, 
vakbonden, en begeleiders van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt) bijeen 
wordt gebracht.

NSvP en SBCM hebben deze twee onder-
zoekspartijen gevraagd om inhoudelijk 
betrokken te blijven bij de challenge; dit 
resulteert erin dat de drie praktijkprojecten 
gevolgd en gemonitord worden door de Uni-
versiteit Twente (PhD student Laura Lamers 
en dr. Jeroen Meijerink) en TNO (Sarike Ver-
biest). Zij onderzoeken binnen de drie projec-
ten op welke wijze het concept in de praktijk 
werkt en in hoeverre het inderdaad leidt tot 
méér en waardevolle werkkansen voor men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De kennis zal door NSvP en SBCM breed 
gedeeld worden om ook andere initiatieven 
een stap in de goede richting te helpen.

Professional Outsider Consultancy - Digitaal getuigschrift voor platform-
werk
De data over de werkervaring en reputatie van platformwerkers zit opgesloten 
in het platform, onbereikbaar voor de platformwerkers. Professional Outsider 
Consultancy (Martijn Arets) ontwikkelt een digitaal getuigschrift zodat platform-
werkers hun eigen data kunnen downloaden en als een opgebouwd cv kunnen 
inzetten om hun ontwikkeling inzichtelijk te maken en de overstap naar de 
reguliere arbeidsmarkt te ondersteunen. Hiervoor wordt een open standaard 
ontwikkeld waarmee in elk geval zes ‘launching platforms’ gaan werken en ook 
andere platforms kunnen aanhaken. Vervolgens vindt in de gemeente Amster-
dam een pilot plaats waarin een groep werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt via de platforms Young Ones en Helpling werkervaring opdoen.

CurrentWerkt! – CurentFlex! Uitzenden als instrument
Het bestaande bedrijf CurrentWerkt! begeleidt mensen met een justitieel verle-
den of detentieachtergrond naar werk en zelfstandig inkomen. In toenemende 
mate worden er door bedrijven ook tijdelijke klussen aangeboden en via het 
nog op te zetten CurrentFlex! kunnen losse opdrachten geklusterd worden tot 
een duurzaam arbeidstraject. Er worden teams geformeerd, met kandidaten 
begeleid worden door een leermeester en een coach (95% ervaringsdeskun-
digen). Daarbij vindt een stevige ondersteuning plaats om te zorgen dat de 
werkzoekenden opgeleid en ingewerkt worden, altijd terecht kunnen in de 
Werkplaats (ook als er geen klus is) en ook administratief ontzorgd worden. 
Via een nog te ontwikkelen app kan de werkzoekende zien welke klussen er 
klaar staan en interesse kenbaar maken; gewerkte uren worden automatisch 
verrekend met de uitkering.

Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen - LaNSCO UNITED
Een sociale coöperatie is een relatief nieuw fenomeen, waarbij mensen (leden) 
zonder baan die niet verder komen in gemeentelijke- en arbeidstrajecten met 
behoud van uitkering mogen ondernemen en investeren in hun bedrijfje. Vaak 
liggen hieraan verschillende oorzaken (psychische kwetsbaarheid, lichamelijke 
beperking, taalachterstand) aan ten grondslag. Sociale coöperaties profileren 
zich vooral lokaal. Met een pilot wordt onderzocht hoe een platform het aan-
bod (producten en diensten van sociale coöperaties) en de vraag (opdrachten 
van organisaties) samenbrengt. Door vraag en aanbod ook via een landelijk 
platform te koppelen kan een grotere groep opdrachtgevers worden bereikt, 
kunnen leden met gelijksoortige producten samenwerken aan grotere op-
drachten, van elkaar leren en werk dat blijft liggen overnemen. 

1.1.2  
Drie praktijkprojecten 
Inclusief Platformwerk
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Hoe krijgen we inzicht in de werkelijke 
werking van AI en algoritmisering voor 
het verbeteren van recruitmentbeslis-
singen? Deze open vraag vormde de 
aanleiding voor de NSvP AI x Recruitment 
Challenge in 2019. Drie partijen – NOA, 
eelloo, Vrije Universiteit – ontvingen een 
financiële bijdrage van de NSvP om een 
betere en verantwoorde inzet van AI in de 
wereld van recruitment een stap verder 
te brengen. Na afronding van de (deel)
onderzoeken werd de Challenge Eindprijs 
van € 20.000 toegekend aan onder-
zoeksinstituut NOA, die dit bedrag inzet 
voor voorlichting en kennisverspreiding 
onder het algemene publiek, sollicitanten, 
werkzoekenden.  

Zo werd in 2021 een animatie gelanceerd 
waarin het complexe onderwerp in 
heldere taal & beeld wordt uitgelegd 
voor een brede doelgroep. 

Daarnaast ontwikkelde Jacqueline van 
Breemen van NOA een webinar over 
selecteren met AI: Welke kandidaten 
hebben het meest winst van de toepas-
sing van AI? En is selectie met gebruik 
van AI betrouwbaar? Begin 2022 was het 
interactieve webinar op verschillende 
dagen en tijdstippen (gratis) te volgen 
voor HR-professionals en alle geïnteres-
seerden.

1.2 AI x Recruitment Challenge 
1.2.1  Animatie en webinars NOA 

In 2019 sloegen de NSvP en SETUP de 
handen ineen om algoritmische inclusie 
tastbaar en invoelbaar te maken voor 
een breed publiek. Kunstenaars Ruben 
van de Ven en Merijn van Moll namen in 
2021 een nieuwe duik in de wereld van 
clickwork. Het drieluik Accept & Work was 
van 16 tot 24 oktober 2021 te zien tijdens 
de Dutch Design Week in Eindhoven. Het 
drieluik bestond uit media-installatie Guest 
Worker (gericht op het zichtbaar maken 
van deze ‘onzichtbare arbeidersklasse’), 
Auto-accept (wat je in ‘the clickwork-zone’ 
brengt) en Exhausting MTurk (dat vertelt 
de uiteenlopende verhalen van ‘turkers’, 
werkers op het platform Amazon Mechani-
cal Turk, achter de schermen). Dit drieluik 
aan werken zorgde ervoor dat niet alleen 
tech-experts en Elon-Musketeers, maar ook 
andere groepen kunnen meedenken en 
meebouwen aan een inclusieve technologi-
sche toekomst. 

1.2.2 
Guest Worker @  
Dutch Design Week
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https://youtu.be/yKdIXC8bNlU
https://www.youtube.com/watch?v=uFYQht0KGX8
https://www.innovatiefinwerk.nl/toekomst-van-werk-innovatie/2021/06/click-click-click-repeat-welkom-clickwork-zone


Prof. dr. Roland Blonk, hoofdonderzoeker bij TNO en bijzonder hoogleraar aan de 
Tilburg University stelt de vraag van wat we eigenlijk weten over effectieve begeleiding 
van mensen naar de arbeidsmarkt, en welke factoren de effectiviteit van re-integratie 
bepalen. Het begeleiden van mensen naar werk is een professie, waarbij centrale ge-
dragsprincipes de basis vormen. Maar de focus bij gemeenten ligt met name op instru-
menten die zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten leiden naar uitstroom 
uit de uitkering. Voor de effectiviteit van re-integratie is volgens Blonk bejegening 
richting de werkzoekende bepalend. Als het lukt de motivatie en de volharding in het 
zoeken van werk te vergroten neemt ook de kans op het vinden van werk toe.

In samenwerking met het NIAS-KNAW 
(Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social Sci-
ences) biedt de NSvP sinds 2016 jaarlijks 
een fellowship aan voor vijf maanden. 
Het doel van het fellowship is om door 
middel van onderzoek bij te dragen aan 
vernieuwende inzichten met betrekking 
tot de toekomst van de arbeidsmarkt. De 
fellow geeft een inhoudelijke analyse van 

een vraagstuk en schrijft daarover een 
whitepaper. Daarnaast maakt de fellow 
een vertaalslag naar de praktijk en doet 
suggesties voor oplossingsrichtingen wat 
dan gepresenteerd wordt tijdens een 
symposium, debatavond of ander publiek 
evenement. In 2021 werd het fellowship 
vervuld door prof. dr. Roland Blonk.

2.1.1 
Prof. dr. Roland Blonk: 
bejegening als professionele waarde

1.3 FutureLab
Dankzij een subsidie van de NSvP werd de impact van het 
bestaande programma FutureLab (een initiatief van stichting 
JobOn) vergroot door het programma ook aan te bieden voor 
werkzoekenden in de leeftijdscategorie onder de 50 jaar. Het Fu-
tureLab (dat zich primair richt op 50+ers) is een programma ter 
bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Het project geeft 
de deelnemers inzicht in de digitalisering op de arbeidsmarkt 
én vergroot de digitale (netwerk)vaardigheden van een groep 
werkzoekenden. Binnen het FutureLab programma (waaronder 
een digitale Escape Room) wordt daarnaast gewerkt aan het 
(her)opbouwen van het zelfvertrouwen en het uitbreiden van 
het (digitaal) netwerk. 

2. Wetenschap en debat 

Niet alle 
leidinggevenden 
overschatten 
zichzelf; het 
blijken vooral de 
meer ervaren 
leidinggevenden 
te zijn.

(Uit “Ontwikkelingsgericht leider-
schap in de praktijk” door Marian 
Thunnissen en Peter Bos) 

2.1 Fellowship

7
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Naar aanleiding van het white paper van 
Ton Wilthagen en Marieke Stolp, organi-
seerden NSvP, NIAS en De Balie in okto-
ber een debatavond over het belang van 
arbeidsparticipatie, de parallelle arbeids-
markt, en de beste manieren om talent 
te benutten. Verschillende deskundigen 
op het gebied van arbeid en organisatie, 
onder meer Sonia Sjollema en Ton Wilt-
hagen gingen met elkaar in gesprek over 
wat waardevol werk eigenlijk inhoudt en 
welke systemische veranderingen nodig 
zijn om wél tot een inclusieve arbeids-
markt te komen. Zoals Ton Wilthagen het 
zei: “Wij zoeken contributieve rechtvaar-
digheid: een samenleving is rechtvaardig 
als iedereen op z’n eigen manier kan 
meedoen met zinvol werk. Dat is de ver-
schuiving die moet plaatsvinden.”

2.1.3   De echte waarde van werk – debat in De Balie

Ton Wilthagen
Hoogleraar Institutioneel-
juridische aspecten van
de arbeidsmarkt

Rutger Groot Wassink
Wethouder Sociale Zaken, 
Diversiteit en
Democratisering

Martine Schuijer
Directeur Stichting 
Nederland Onderneemt 
Maatschappelijk! 
(VNO-NCW) 

Dennis Wiersma
Staatssecretaris van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Sonia Sjollema
Arbeidspsycholoog en 
directeur van de NSvP

Laura Bliek
Wij Staan Op!

Stella de Swart
Armoede- en 
schuldenexpert

Fellow van 2020 prof. dr. Ton Wilthagen publiceerde 
afgelopen jaar samen met co-auteur Marieke Stolp, MSc 
het whitepaper “De arbeidsmarkttransitie: naar meer waarde 
en meer werk”. In dit whitepaper omschreven ze het inclusietekort 
dat Nederland heeft - of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. 
Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier 
werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk 
te komen. Ook onderzochten ze hoe de Participatiewet niet tot ver-
betering heeft geleid. Ze stellen daarom dat er moet worden ingezet 
op een arbeidsmarkttransitie, die vier systemische stappen vereist: 
(1) de brede waarde van werk en het meedoen aan werk moeten 
uitgangspunt worden, (2) de maatschappelijke baten van werk dienen 
beter inzichtelijk te worden gemaakt, (3) de arbeidsmarkt moet meer-
dere vaarwegen krijgen naar zinvol werk en (4) de menselijke maat 
en het (er)kennen van talent zijn cruciaal. Daarnaast moeten ook de 
regels op de arbeidsmarkt worden aangepast. 

2.1.2
Ton Wilthagen:  
De arbeidsmarkttransitie

https://debalie.nl/programma/de-echte-waarde-van-werk-06-10-2021/
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Er werd natuurlijk 
al thuisgewerkt, 
wat in sommige 

organisaties leidde 
tot verlaten kantoren, 
vooral op woensdag 
of vrijdag. Dat komt 

doordat collega’s 
elkaar aansteken met 

hun thuiswerknorm.

Luc Dorenbosch (Algemeen Dagblad, 
21 mei 2021)

De 1e David van Lennep Keynote werd verzorgd door de interna-
tionaal vooraanstaande prof. Dr. Kevin Rockmann (George Mason 
University, VS) en had als titel “The Lonely Office”. Rockmann deed al 
eerder onderzoek naar bedrijven met zeer vrije en liberale thuiswer-
kregelingen, met een fascinerende uitkomst: Het zorgde uiteindelijk 
voor eenzame kantoren. Tijdens de Van Lennep Keynote deelde Rock-
mann de meest actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van 
werken op afstand in combinatie met het werken op de vertrouwde 
werkplek. Een erg relevant onderwerp tijdens de coronapandemie. 
Zijn onderzoek richt zich op hoe werkrelaties worden gevormd en 
onderhouden. Ook kijkt hij naar de ervaring van eenzaamheid in orga-
nisaties, hoe sterke relaties tussen collega’s worden gevormd, en hoe 
organisaties omgaan met verandering. De Engelstalige keynote, die 
live werd gestreamd via de virtuele GoMeet omgeving, is opgenomen 
en sindsdien als op zichzelf staande lezing terug te zien (300 views 
afgelopen jaar). 

2.2.1 Keynote “The Lonely Office”

De 24e David van Lennep Scriptieprijs werd, net als in 2020, 
online uitgereikt. Via het digitale platform GoMeet, waar de 
bezoekers als avatar in een virtuele wereld bewegen en rondlo-
pen, spraken de juryleden de genomineerden en hun introducees 
toe en reikten de scriptieprijs virtueel uit aan de drie winnaars. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking organiseerden we de 1e David 
van Lennep Keynote. 

2.2  David van Lennep
 Scriptieprijs

2.1.2
Ton Wilthagen:  
De arbeidsmarkttransitie

https://www.youtube.com/watch?v=6I8RA9IXhZc
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Marjolein Jonker, UvA
Workplace telepressure en emotionele 
uitputting: de rol van werk-familie-
schuld.
De neiging om snel te reageren op 
binnenkomende berichten, ook na 
werktijd (telepressure), werkgelerateerd 
ICT-gebruik, gevoelens van emotionele 
uitputting, motivatie en de werk-thuis 
balans: dit is het uitgebreide onderzoek-
sterrein van Marjolein Jonker. Een zeer 
relevant thema omdat er in Nederland 
1,3 mensen met burnout-klachten zijn 
en mogelijkheden om met medewerkers 
buiten werktijd te benaderen via de 
mobiele telefoon toenemen. Bovendien 
zijn sinds het massale thuiswerken in 
coronatijd de werelden van werk en privé 
minder gescheiden. Een van de uitkom-
sten van het onderzoek is dat mensen die 
veel emotionele uitputting ervaren, ook 
de neiging hebben om snel te reageren 
op werkgerelateerde berichten en zich 
daarover schuldig voelen ten opzichte 
van hun familie. 

Janice Odijk, Erasmus Universiteit 
Rotterdam
Natural Hair Bias against Black Mino-
rities.
Bestaan er vooroordelen bij sollicitatie-
procedures tegen natuurlijk haardracht? 
Janice Odijk onderzocht of het kapsel 
van een sollicitant (meer Afrocentrisch 
vs. meer Eurocentrisch) in combina-
tie met het geslacht van de sollicitant, 
invloed heeft op de beoordeling van 
recruiters betreffende de veronderstelde 
geschiktheid en professionaliteit van de 
kandidaat. Een van de bevindingen was 
dat vrouwen met Eurocentrische kapsels 
gunstiger werden beoordeeld dan man-
nen met Eurocentrische kapsels, maar 
vrouwen met Afrocentrische kapsels 
werden minder gunstig beoordeeld dan 
mannen met Afrocentrische kapsels. De 
selectiebeslissingen worden dus niet 
alleen beïnvloed door de etniciteit van de 
sollicitant, maar ook door een combinatie 
van haarstijl en geslacht. Dankzij Janice 
is er meer duidelijkheid welke factoren 
kunnen leiden tot discriminatie in het 
recruitmentproces. Bovendien geeft het 
organisaties waardevolle inzichten in 
hoe discriminerende wervingspraktijken 
kunnen worden voorkomen. 

Sarina Verwijmeren, Erasmus Universi-
teit Rotterdam
Playful Work and Sports Design: A 
Game Changer?
In hoeverre heeft spel in je werk in-
vloed op je motivatie en welzijn? Uit het 
onderzoek van Sarina Verwijmeren blijkt 
dat ‘playful’ werkactiviteiten positieve 
effecten hebben op het algemene welzijn 
van werknemers, stress voorkomt of 
vermindert én het werkplezier verhoogt. 
Het playful work design is een proces 
waarbij werknemers proactief omstan-
digheden binnen het werk creëren die 
plezier en uitdaging bevorderen – anders 
dus dan jobcrafting waarbij het werk zélf 
veranderd wordt. Het playful work design 
is bovendien inzetbaar bij werk- én sport-
situaties. Zeker in tijden van covid-19, 
waarin veel mensen vanuit huis werken 
en sporten, kan dit helpen om plezier in 
werk of sport te vergroten. 

2e prijs 3e prijs1e prijs

2.2.2 Winnaars David van Lennep Scriptieprijs 

De drie winnaars van dit jaar waren: Marjolein Jonker (Universiteit van Amsterdam), Janice Odijk (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) en Sarina Verwijmeren (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij ontvingen naast een 
laudatio en een oorkonde ook een geldprijs van respectievelijk € 2.000, € 1.500 en € 1.000. De prijs is een 
aansporing voor talentvolle studenten om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de 
verdere ontwikkeling van het vakgebied.
De jury, bestaande uit prof. dr. Toon Taris (Universiteit Utrecht), dr. Diana Rus (Creative Peas, Rijksuniversi-
teit Groningen) en dr. Machteld van den Heuvel (Universiteit van Amsterdam), wisten van de prijsuitreiking 
in de GoMeet-wereld een waardevol en feestelijk moment van te maken.

https://youtu.be/fQ0Ms1s7g60
https://youtu.be/H-qfHq8ohM8
https://youtu.be/bwmjX2bAQdw
https://www.innovatiefinwerk.nl/toekomst-van-werk-innovatie-diversiteit/2021/05/scriptieprijzen-voor-maatschappelijk-relevante
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Merije Stellingwerf - Stimulatie van 
arbeidsmobilisatie 
De andere eerste prijs was voor  
Merije Stellingwerf (Hanzehogeschool 
Groningen), die onderzocht hoe de 
doorstroom van personeel binnen een 
organisatie kan worden gestimuleerd. In 
Merije’s onderzoek ging het om een te-
kort aan verpleegkundigen op de Kinder 
Intensive Care (KIC) en de Intensive Care 
Neonatologie (ICN) binnen het Beatrix 
Ziekenhuis. Wat zijn de bevorderende en 
de belemmerende factoren van arbeids-
mobilisatie? De uitkomsten zijn ook voor 
andere organisaties inspiratie tot het 
stimuleren van interne mobiliteit. 

Op 4 november 2021 werd voor de eerste keer de HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie uitgereikt. 
Deze prijs, in het leven geroepen door de NSvP en Breed Platform Arbeid (een samenwerkingsverband van 
32 lectoren die onderzoek doen op het brede terrein van arbeid), hoopt een breder podium te geven aan 
de beroepsproducten van HBO-afgestudeerden op het gebied van Waarde van Werk, Inclusie, Leven Lang 
Ontwikkelen,  Vitaal Werken. De HBO-innovatieprijs werd uitgereikt tijdens de HR-conferentie “Leven Lang 
Ontwikkelen met Learning Communities” op de Hogeschool Rotterdam. 

Anne Megens (coördinator beleid AWVN) maakte namens de jury - bestaande uit drie lectoren 
Josephine Engels, Josje Dikkers en Klaske Veth (alle drie lectoren namens het BPA),  
Sonia Sjollema (directeur NSvP) en Anne Megens zelf - de drie prijswinnaars bekend.  
De winnende HBO-bachelorstudenten waren Julia Grasman (Hanzehogeschool  
Groningen, 3e prijs) en een gezamenlijke 1e plaats voor Merije Stellingwerf  
(Hanzehogeschool Groningen) en Demy-Leigh Despas (Hogeschool Rotterdam). 
Zij ontvingen een oorkonde, een award en een geldbedrag van respectievelijk 
€ 500 (3e prijs) en € 1.500 (1e prijs).

2.3 HBO-
innovatieprijs
Mens, Werk &

Organisatie

Demy-Leigh Despas - Arbeidstevreden-
heid en mentale arbeidsomstandighe-
den
Demy-Leigh Despas, van de opleiding 
HRM aan de Hogeschool Rotterdam, 
won de gedeelde eerste prijs met haar 
onderzoek naar arbeidstevredenheid 
en mentale arbeidsomstandigheden 
binnen organisaties. Haar mixed-me-
thods afstudeerwerk leverde een aantal 
mooie en toepasbare beroepsproducten 
op: een literatuuronderzoek naar de 
concepten tevredenheid, motivatie en 
betrokkenheid; daarnaast een enquête, 
een workshop en gestructureerd plan van 
aanpak (verbetercyclus mentale arbeids-
omstandigheden). 

Julia Grasman - Veiligheidsklimaat in 
organisaties
De 3e prijs ging naar Julia Grasman 
(Hanzehogeschool Groningen) voor haar 
beroepsproduct over het meten van het 
veiligheidsklimaat in een (multinational) 
organisatie. Ze ontwikkelde een compac-
te en bruikbare veiligheidsenquête voor 
de safety managers op de verschillende 
continenten. Dankzij Julia’s onderzoek is 
de organisatie in staat de veiligheid van 
medewerkers te verbeteren en zodoende 
het aantal ongevallen te reduceren. 

1e prijs 1e prijs 3e prijs

https://www.youtube.com/watch?v=6d6AK-32ZAo
https://www.innovatiefinwerk.nl/arbeidsmarkt-van-morgen-innovatie/2021/11/maatschappelijk-onderwerpen-winnen-hbo-innovatieprijs
https://www.youtube.com/watch?v=vUyR0sTB1ac
https://www.youtube.com/watch?v=3KSCJfmm1OY
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Sjanne Marie van den Groenendaal, promovenda aan de Tilburg 
University, ontving in 2020 de PhD Innovatiebeurs van de NSvP. Zij 
ontwikkelde een praktische toolkit voor bewustwording en visievor-
ming op het vlak van arbeidsrelaties tussen organisatie en zzp’ers. 
Organisaties kunnen er direct mee aan de slag om de arbeidsrelatie 
met zzp’ers te optimaliseren. In 2021 schreef zij vier blogs over het 
HR-perspectief op arbeidsrelaties met zzp’ers, en maakte zij vier bijbe-
horende kennisclips die samen een onderdeel van de toolkit vormen. 
De blogs en kennisclips hadden de volgende onderwerpen: de eerste 
stap naar goed opdrachtgeverschap, de loopbaanontwikkeling van zz-
p’ers, de startmotieven van zzp’ers en de loopbaanpaden van zzp’ers. 
Samen vormden ze een goed beeld van de rol van HR bij duurzame 
inzetbaarheid van zzp’ers. 

Voormalig PhD-bursalen Wouter Vleugels en Giverny De Boeck 
schreven in samenwerking met Sonia Sjollema en Luc Dorenbosch 
een wetenschappelijk artikel over performance management onder 
de titel “Prestatiemanagement 2.0? Naar een beter begrip van mens-
gedreven prestatiemanagement in de praktijk”. Het artikel beschrijft 
wat de kenmerkende eigenschappen van mensgedreven prestatie-
management zijn en hoe organisaties de transitie naar mensgedre-
ven prestatiemanagement in de praktijk doormaken. Wat verandert 
er indien bedrijven overschakelen van resultaat- naar mensgedreven 
prestatiemanagement? Het artikel is een concrete uitkomst van 
het onderzoek dat Wouter Vleugels en Giverny De Boeck in 2019 
begonnen met behulp van de NSvP PhD-innovatiebeurs (toen nog 
pHResh-beurs). Het artikel werd in april 2021 gepubliceerd in het 
wetenschappelijk Tijdschrift voor HRM.

In de eerste helft van 2021 werden twee stu-
denten aangetrokken om tijdens een stagepe-
riode theoretische verdieping aan te brengen 
op diverse thema’s. Nikki Keuper en Willem 
Ardesch (beiden van de Master Social Policy 
and Public Health aan de Universiteit Utrecht) 
beschreven de gelijke toegang tot Leven Lang 
Leren vanuit een theoretische invalshoek, 
verdiepten zich in discriminatie bij werving en 
selectie, en de negatieve kanten van platform-
werk. Deze thema’s vertaalden ze eveneens 
naar toegankelijke communicatie-uitingen, zoals 
podcasts, interviews en artikelen.

2.4 PhD innovatiebeurs

2.5 Studenten
 Programma

2.4.1 Kennisclips arbeidsrelaties zzp’ers

2.4.2 Artikel Prestatiemanagement 2.0

Kleine aanpassingen in de 
arbeidsrelaties met zzp’ers 
kunnen al snel een groot 
verschil maken; het vraagt 
alleen om een frisse blik 
vanuit een HR-perspectief.

Sjanne Marie van den Groenendaal in
“De eerste stap naar goed opdrachtgeverschap”

https://www.innovatiefinwerk.nl/toolkit-arbeidsrelaties-zzp
https://tijdschriftvoorhrm.nl/prestatiemanagement-2-0-van-resultaatgericht-naar-mensgedreven/
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In de zomer van 2021 bracht de NSvP een 
publicatie uit: “Terug van Weggeweest: 
Een ander werkend Nederland na de 
lockdown.” Om de ervaring van gedwon-
gen thuiswerken in lockdown-tijd een 
gezicht te geven en het debat te voeden 
en te verscherpen, werden verschil-
lende onderzoekers benaderd om hun 
onderzoeksresultaten samen te vatten 
en te delen. In totaal twaalf organisaties 
(universiteiten, hogescholen en onder-
zoeksinstituten) leverden input. In de 
publicatie “Terug van Weggeweest” wordt 
zowel terug- als vooruit gekeken. Hoe 
was werken in lockdown en hoe hebben 
we het kunnen volhouden? Hoe werkten 
we om het virus heen? Tot welke innova-
ties in werk bleken we in staat? En hoe 
gaan de kantoorwerkers weer terug naar 
kantoor en wat zal dan anders zijn dan 
vóór covid-19?

Aansluitend op de publicatie van Terug 
van Weggeweest is er op 1 juli 2021 een 
webinar georganiseerd via LinkedIn 
genaamd “Terug van Weggeweest: 
In welke variant gaan jullie terug 
naar kantoor?” Aan de hand van 10 
varianten voor het weer terugkeren 
naar kantoor, ging de NSvP in gesprek 
met HR professionals over de voor- en 
nadelen van de verschillende varianten. 
Daarnaast werd er gekeken naar het 
proces. Hoe gaan HR-professionals het 
gesprek hierover aan met medewerkers 
en managers? 53 deelnemers waren 
aanwezig bij het interactieve webinar.

Naar aanleiding van de publicatie Terug 
van Weggeweest werd de NSvP uitge-
nodigd om mee te praten tijdens een 
podcast over hoe we hybride werk orga-
niseren. Tijdens de marathonuitzending 
van People Power (live uitgezonden op 20 
september 2021) gingen Glenn van der 
Burg en Jeroen Busscher in gesprek met 
specialisten uit de praktijk: Luc Doren-
bosch (NSVP); Joukje Bijlsma (Alliander); 
Tom Klomberg (Bedrijvennetwerk HR) 
en Rosan Gompers (ANWB). Ze gingen in 
gesprek over wat we hebben geleerd van 
anderhalf jaar thuiswerken, wat de nieu-
we rol van het kantoor wordt en hoe we 
de hybride vorm van werken organiseren. 
Ook werd er ingegaan op de publicatie 
Terug van Weggeweest. 

De publicatie werd verder ontwikkeld 
in samenwerking met illustrator Bob 
Mollema en de vormgevers van Bureau 
Zichtbaar. “Terug van Weggeweest” is 
online beschikbaar gesteld, waar het in 
een periode van een half jaar ruim 485 
keer werd gedownload, en is eveneens 
als gedrukte publicatie fysiek verzonden 
naar circa 150 adressen (zowel pro-actief 
als op aanvraag). De webpagina in het 
kenniscentrum van de NSvP, met een 
samenvattende tekst, werd ruim 4.000 
keer bezocht. Aanvullend is een losse 
infographic ontwikkeld waarin de tien 
terugkeervarianten, zoals ook in de publi-
catie genoemd, zijn gevisualiseerd. Deze 
infographic is separaat te verspreiden en 
te gebruiken. 

2.4 PhD innovatiebeurs

2.6 Terug van Weggeweest

2.5 Studenten
 Programma

2.6.1 Publicatie

2.6.2 webinar

2.6.3
Podcast
Hybride Werken

“Heel veel 
werknemers 

willen echt dat 
het anders wordt. 

Daar kun je als 
werkgever niet 

aan voorbijgaan.”

Luc Dorenbosch
(Algemeen Dagblad, 14 juni 2021)

https://www.innovatiefinwerk.nl/toekomst-van-werk-innovatie/2021/06/nieuwe-publicatie-terug-van-weggeweest
https://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bijlage/terugkeervarianten_los_bestand.pdf


“De echte 
uitdaging voor 

de toekomst is die 
van inclusiviteit en 

beter verdelen.”

(Siebren Houtman in
“Dit is het moment voor een omkering

naar slimmer en beter verdelen”) 

3. Kennisdeling
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De NSvP wil een brug te slaan tussen 
wetenschap en de praktijk. Uit de we-
tenschappelijke- en praktijkprojecten 
die we ondersteunen halen we kennis 
en ervaring informatie om, samen 
met onze samenwerkingspartners, de 
arbeidsmarkt van de toekomst meer 
menswaardig te maken. Het online 
kenniscentrum Innovatief in Werk 
speelt hierin een belangrijke rol. 

In het kenniscentrum  
www.innovatiefinwerk.nl vindt de  
bezoeker artikelen over verscheidene 
arbeidsmarkt-onderwerpen, thema- 
pagina’s, kennisdossiers (waarin op 
thema interviews, artikelen, filmpjes, 
podcasts zijn gebundeld) en andere 
inhoudsrelevante documenten en  
externe links naar achtergrond- 
informatie. Ook whitepapers en  
publicaties die in eigen beheer 
worden uitgegeven zijn in het kennis- 
centrum (gratis) te downloaden. 

In 2021 werden in het kenniscentrum 
57.352 sessies (= instappunten) gestart 
waarin in totaal 88.789 pagina’s (= aantal 
paginaweergaves) werden bekeken. 
De bezoekers komen inhoud-gedreven 
het kenniscentrum binnen; ze zoeken 
een artikel of publicatie, een expert, en 
specifiek project, tool of best practice. 
Naast de hieronder genoemde web-in-
teractie, noemen we hier een aantal facts 
& figures: het artikel met praktische tips 
voor hybride vergaderen (door Matthijs 
Steeneveld), gepubliceerd in najaar 2020, 
werd ook in 2021 nog veelvuldig (ruim 
1.700 keer) bekeken. Ook de pagina over 
jobcrafting is met bijna 1.200 bezoekers 
in het tweede coronajaar opnieuw actief 
in de belangstelling komen te staan. En 
een artikel dat al jaren een constante 
stroom bezoekers trekt is “Tien prak-
tijkvoorbeelden van duurzame inzet-
baarheid” (met de daaraan gekoppelde 
brochure Duurzaam Meedoen) – het stuk 
is in 2012 gepubliceerd en is in 2021 nog 
steeds meer dan 700 keer gelezen. 

3.1 Kenniscentrum
     Innovatief in Werk

De whitepapers geschreven door de NSvP/NIAS-fellows hebben een lange 
‘houdbaarheidsdatum’. Direct na de verschijning van het paper is er uiteraard 
een piek te zien in het aantal downloads en de hoeveelheid mensen dat de 
bijbehorende samenvattingspagina bezoekt – maar ook jaren na verschijning 
zijn ze nog in trek. De vier whitepapers die in de voorafgaande jaren werden 
gepubliceerd, werden in 2021 tesamen alsnog 3.480 keer gedownload. 

Het whitepaper dat in juni 2021 is verschenen vanuit het afgeronde fellowship 
van Ton Wilthagen, is sindsdien ruim 775 keer gedownload. De bijgaande pagi-
na met het samenvattende artikel werd ruim 1.300 keer gelezen.

De mastertheses van de veertien David van Lennep genomineerden van dit 
jaar, werden eveneens actief bekeken. Gemiddeld werden de mastertheses 88 
keer gedownload, met als hoogste uitloper 180 downloads (de these “Sense-
making of Interpersonal Work Stressors and Organizational Behaviour” door 
Anne Boek, Rijksuniversiteit Groningen).

3.2 Wetenschappelijke
 papers

https://www.innovatiefinwerk.nl/
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Al jaren een populair animatiefilmpje 
op het Youtube-kanaal van de NSvP 
gaat over Jobcrafting. De animatie 
werd ook afgelopen jaar goed bekeken 
(ruim 1.100 views).

Dit jaar heeft de NSvP drie professionele, 
korte filmpjes laten maken, waarin elk 
van de drie winnaars van de David van 
Lennep Scriptieprijs vertelt over diens 
bevindingen en uitkomsten uit het be-
kroonde afstudeeronderzoek. De filmpjes 
dragen bij aan het toegankelijk ontsluiten 
van actuele, relevante wetenschappelijke 
kennis voor een brede doelgroep. Ook 
is gebleken dat het medium enthousiast 
wordt ontvangen én gedeeld (via met 
name LinkedIn) door de jonge academici 

zelf. Zo werd film over “Workplace Tele-
pressure” (Marjolein Jonker, 1e prijs) 475 
keer bekeken, en die over “Playful Work 
Design” (Sarina Verwijmeren, 3e prijs) 264 
keer.

Qua aantal views steekt het filmpje over 
“Black Hair Bias” er met kop en schouders 
bovenuit. In dit filmpje vertelt Janice Odijk 
(2e prijs) over haar onderzoek naar in 
hoeverre de haardracht van sollicitanten 
met een Afrikaans-Europese etniciteit en 
donkere huidskleur van invloed is op het 
oordeel van de selecteur. De film werd 
ruim 2.350 keer bekeken, en ook gedeeld 
op bijvoorbeeld het platform Diversity 
Employers. 

Een aantal landelijke media benaderden 
de NSvP voor commentaar op de ‘post-
corona terugkeer naar werk’.  
Zo werd naar aanleiding van de NSvP-
publicatie “Terug van Weggeweest” in 
mei ‘innovatie-expert Luc Dorenbosch’ 
geïnterviewd door het Algemeen Dagblad 
voor het artikel “Terugkeer naar kantoor, 
hoe gaan we dat doen? ‘Zoom-winters 
zijn ook een optie’”

Diezelfde krant sprak een maand later 
Luc samen met Anita Koop van Arbo 
Unie, wat resulteerde in het artikel 
“Hoe krijg je thuiswerkend personeel met 
plezier terug naar kantoor?” 

Verder was er dit jaar volop aandacht in 
verschillende media voor de boodschap 
uit het white paper De Arbeidsmarkt-
transitie van Ton Wilthagen.  

De studenten van het NSvP Studenten 
Talenten Team hebben vervolgens met 
Janice Odijk een podcast gemaakt over dit 
maatschappelijk zeer relevante onder-
werp. Deze is sinds juni 2021 via het 
platform Soundcloud te beluisteren en 
inmiddels 68 keer afgespeeld.

Een gesprek met Roland Blonk over 
zijn onderzoek als NSvP/NIAS-fellow is 
eveneens als podcast gepubliceerd. In 
deze uitzending van ca. een half uur, 
spreekt Sonia Sjollema met Blonk over 
onder meer de gedragswetenschappelij-
ke aspecten van effectieve re-integratie. 
Deze podcast is sinds juni 2021 bijna 80 
keer beluisterd.  

Naast de communicatie vanuit de 
betrokken partijen (Tilburg University 
en NIAS-KNAW), besteedden ook 
organisaties als de SER, VNO-NCW, 
Innovatief werkgeverschap Provincie 
Noord-Brabant, arbeidsmarktdashboard 
regio Rijnmond, en platforms als Sociale 
Vraagstukken, Werf&, Arbeidsmarkt 
in Zicht, AllesOverHR, Trends in HR 
en Zorg & Sociaal Web aandacht aan 
het verhaal over de noodzaak van 
een arbeidsmarkttransitie waarin de 
waarde van werk méér is dan enkel een 
economische waarde.
 

3.1 Kenniscentrum
     Innovatief in Werk

3.3 Films en podcasts

Ter versterking en verbreding worden 
ook andere communicatiemiddelen 
ingezet, zoals onze eigen digitale 
nieuwsbrief met een vaste groep 
abonnees, en zetten we verschillende 
sociale media kanalen in om publiek 
te bereiken. Daarnaast leveren we 
regelmatig bijdragen aan externe 
media, waaronder PW-magazine 
(voor HR-professionals) en het HR-
platform Werf&. Ook stimuleren we 
de verspreiding van kennis, artikelen, 
vraagstukken via onze challenge- en 
projectpartners, die veelal hun eigen 
communicatiemiddelen inzetten om 
inzichten en onderwerpen onder de 
aandacht te brengen. 

3.4 Andere middelen en externe media

https://www.youtube.com/watch?v=1XtognKLX44&t=6s
https://youtu.be/fQ0Ms1s7g60
https://youtu.be/fQ0Ms1s7g60
https://youtu.be/bwmjX2bAQdw
https://youtu.be/bwmjX2bAQdw
https://www.youtube.com/watch?v=H-qfHq8ohM8
https://diversityemployers.eu/nl/
https://diversityemployers.eu/nl/
https://www.ad.nl/werk/terugkeer-naar-kantoor-hoe-gaan-we-dat-doen-zoom-winters-zijn-ook-een-optie~a94c806b/
https://www.ad.nl/werk/terugkeer-naar-kantoor-hoe-gaan-we-dat-doen-zoom-winters-zijn-ook-een-optie~a94c806b/
https://www.nu.nl/ondernemen/6139379/hoe-krijg-je-thuiswerkend-personeel-met-plezier-terug-naar-kantoor.html
https://www.nu.nl/ondernemen/6139379/hoe-krijg-je-thuiswerkend-personeel-met-plezier-terug-naar-kantoor.html
https://soundcloud.com/user-601424268/discriminatie-bij-personeelsselectie
https://soundcloud.com/user-601424268/hoogleraar-roland-blonk-over-effectieve-re-integratie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/inclusieve-arbeidsmarkt-vraagt-om-arbeidsmarkttransitie
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/arbeidsmarkttransitie-paper
https://www.opnaarde25000.nl/tijd-voor-transitie-met-behoud-van-banenafspraak/
https://www.socialevraagstukken.nl/we-kampen-met-een-inclusietkort-op-de-arbeidsmarkt/
https://www.socialevraagstukken.nl/we-kampen-met-een-inclusietkort-op-de-arbeidsmarkt/
https://arbeidsmarktinzicht.nl/we-kampen-met-een-inclusietekort-op-de-arbeidsmarkt
https://arbeidsmarktinzicht.nl/we-kampen-met-een-inclusietekort-op-de-arbeidsmarkt
https://www.trendsinhr.nl/vier-systemische-stappen-voor-een-meer-inclusieve-arbeidsmarkt/
https://sociaalweb.nl/nieuws/de-participatiewet-is-mislukt-hoe-moeten-we-nu-verder-een-gesprek-over-de-echte-waarde-van-werk/


Jan de Jonge
Hoogleraar arbeids- en sportpsychologie 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
adjunct-hoogleraar aan de Universiteit 
van Zuid-Australië, en gasthoogleraar aan 
de Universiteit Utrecht en Universiteit van 
Loughborough (UK).

Guido Heezen
Oprichter en directeur van Effectory bureau 
voor innovatief medewerkersonderzoek, 
initiator Beste Werkgevers Awards,  HR-
trendwatcher.

Laura den Dulk
Hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privé 
vraagstukken aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, afdeling Bestuurskunde 
en Sociologie. Geeft onderwijs op 
het terrein van HRM, leiderschap en 
organisatieverandering. 
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Het bestuur

Siebren Houtman
(Voorzitter) Directeur-eigenaar van eelloo 
HR-dienstverlening, achtergrond in 
psychologie, psychometrie en ICT.

Paul den Uijl
(Penningmeester) Operationeel directeur 
Tempo Team Nederland, nationaal  
directeur Tempo-Team payrolling, 
ambassadeur 010inclusief – platform  
tegen arbeidsdiscriminatie.

Joop Schippers
Hoogleraar arbeidseconomie aan de 
Universiteit Utrecht, met focus op 
arbeidsmarkt en maatschappelijke 
ongelijkheid, gender- en 
leeftijdsverschillen.

Iman Eddini
Global HR Directeur bij de Rabobank, lid 
werkveldcommissie van de NCOI, bestuurder 
bij Stichting Het Parool. In 2014 gekozen tot 
Etnisch Zakenvrouw van het jaar.

4. Over de NSvP
De NSvP is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en een 
vermogensfonds. De stichting is door de Belastingdienst erkend als een 
Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI). De NSvP wil actuele arbeids-
marktthema’s signaleren, agenderen en (financieel) ondersteunen en doet 
dit vanuit een rotsvast geloof in de vrije ontwikkeling van de mens. 

De organisatie van de stichting bestaat uit een bestuur, directeur en 
bureau. Het bestuur bestaat uit maatschappelijk betrokken personen, die 
zich in werk en leven inzetten voor een inclusieve samenleving. Daarbij 
wordt in de bestuurssamenstelling gestreefd naar een brede spreiding van 
expertise en netwerken. 

Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit de volgende personen:

https://www.innovatiefinwerk.nl/over-nsvp/bestuursleden


Sonia Sjollema
Directeur

Luc Dorenbosch
Programmamanager

Anne-Mieke Binnendijk
Officemanager

Medewerkers
De bureauorganisatie van de NSvP bestond in 2021 uit:

Nederland investeert 
in vergelijking met 
omringende landen 
zeer beperkt in publieke 
arbeidsmarkt- en 
scholingsprogramma’s 
voor mensen die buiten de 
arbeidsmarkt staan.

(Uit: De Arbeidsmarkttransitie, Ton Wilthagen en Marie-
ke Stolp)

Ja
a

rv
e

rs
la

g
 2

0
21

  |
  P

la
tf

o
rm

w
e

rk
 v

o
o

r 
m

e
e

r 
in

c
lu

si
e

ve
 a

rb
e

id
sm

a
rk

t 

17



Rijnkade 88 
6811 HD Arnhem
T 026-4457800 
E info@nsvp.nl 

www.nsvp.nl 
www.innovatiefinwerk.nl
omkering.innovatiefinwerk.nl

Twitter: @Innovatiefwerk
Facebook: /InnovatiefinWerk
Linkedin: bedrijfspagina NSvP Innovatief in werk 
Youtube: /Innovatiefwerk

mailto:info%40nsvp.nl?subject=
https://www.innovatiefinwerk.nl/
http://www.innovatiefinwerk.nl
http://omkering.innovatiefinwerk.nl
https://twitter.com/innovatiefwerk
https://www.facebook.com/InnovatiefinWerk/
https://www.linkedin.com/company/56444845/
https://www.youtube.com/user/Innovatiefwerk

