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Persbericht

De Werkplekarchitecten publiceren
een inspiratieboek over ‘inclusief
ondernemen’
Gent, 23 juni 2016. De Werkplekarchitecten stelden vandaag tijdens hun algemene ledenvergadering
het Inspiratieboek Inclusief Ondernemen voor. Behalve een theoretisch stappenplan naar inclusief
ondernemen, biedt de publicatie ook de visie van zes gastschrijvers op inclusiviteit in onze maatschappij. Dichters en auteurs hertalen ten slotte inclusie.
Een nieuwe term. Noodzakelijk?
Inclusief ondernemen lijkt de zoveelste toevoeging aan het managementjargon. Het antwoord op de vraag of die echt
noodzakelijk is luidt volmondig “Ja!”. Wanneer een samenleving immers kiest voor inclusief onderwijs, dan zal die
inclusiviteit zich ook doorzetten op de werkvloer van bedrijven en organisaties.
Inclusief ondernemen gaat bovendien niet langer over het louter en alleen toelaten van verschillen op die werkvloer.
Die verschillen leven er al. Ze zijn daar al enkele jaren een realiteit. Inclusie gaat wel over het verbinden van deze verschillen
tot werkzame en constructieve bijdragen aan de doelstelling van de onderneming. Daar ligt de uitdaging voor de ondernemers, managers en HR-diensten.

Naar een inclusieve onderneming in zes stadia
Het inspiratieboek start met een theoretische kader om in zes stadia - van ‘gesloten deuren’ tot ‘geen deuren’ - te evolueren naar een inclusieve onderneming.
Elk stadium wordt geschetst aan de hand van zijn kenmerken waarna stappen volgen om te evolueren naar het volgende
stadium.
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Gaandeweg wordt duidelijk dat inclusie echt wel verder gaat dan diversiteit.
Daar waar diversiteit enkel verschillen - zowel de zichtbare als de onzichtbare toelaat en focust op de samenstelling van een team, let een inclusieve omgeving
niet enkel op de samenstelling van de ploeg maar ook op de relaties die de
‘ploegleden’ met elkaar aangaan.
Uiteindelijk gaat het er dan om dat iedereen telt en op een eigen manier bijdraagt aan de kernopdracht van de organisatie.
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Gastschrijvers, dichters en auteurs
Zes gastschrijvers - Fons Leroy, Daniëlle Dierckx, Caroline Ven en Rik Dewulf, Bart Cambrez en Patrick Kenis - geven in
vier bijdragen hun visie op inclusie. Over het besef dat het gaat om een ingrijpend proces, stap voor stap te doorlopen
binnen een organisatie. Over de geest van Europa’s ‘active inclusion strategy’ die rondwaart. Over het omarmen van het
Vlaamse activeringsbeleid en het vormgeven aan de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Over het waarom en
hoe van samenwerken als sleutel van sociale inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tot slot vertalen dichters en auteurs inclusie in hun woorden.
“We zijn allen vreemd voor elkaar, maar schrijven hetzelfde verhaal.”
Geert Six
“Leef mij in, zorg mij na. Drempels weg. Veranker mij stroom in, stroom uit.”
Peter Holvoet-Hanssen
“Want mensen die hun plaats gevonden hebben, gunnen anderen immers ook hun plek.”
Els Beerten

De Werkplekarchitecten
Wat doen ze ?
De Werkplekarchitecten ondersteunen ondernemers die werkzoekenden kansen bieden via stages, opleiding
op de werkplek en job- en taalcoaching. Ze coachen werkzoekenden en werkenden om een job te vinden en te
houden. Ze coachen loopbaanbreed en loopbaanlang.
Wie zijn ze ?
De Werkplekarchitecten zijn meer dan honderd niet-winstgedreven organisaties die actief zijn op meer dan 230
locaties in Vlaanderen en in Brussel. Ze zetten alle beschikbare middelen in om financieel interessante en kwaliteitsvolle oplossingen te vinden op maat van ondernemers, werkenden en werkzoekenden. Hun winsten investeren
ze opnieuw in hun sociale missie.
Meer informatie?
Contacteer Bert Boone, dagelijks bestuurder van het Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw,
via bert@dewerkplekarchitecten.be of op het nummer 0473 23 12 15.
www.dewerkplekarchitecten.be
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