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DE KANSEN VAN TECHNOLOGIE VOOR 
ARBEIDSBEPERKTEN… BE CHALLENGED! 

https://www.google.nl/search?q=reinaerde&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZwvqzisHiAhXO1qQKHWoCDLgQ_AUIDigB&biw=1504&bih=808
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PROGRAMMA WORKSHOP 

 
• Kennismaking 

 
• Inspiratie: voorbeelden van techniek & inclusie 

 
• Challenge: denk mee aan het beste idee voor Reinaerde 

 
• Pitch: plenaire terugkoppeling & borging 
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KENNISMAKING 

• Marieke Mulder- De Normaalste Zaak 
 

• Stefan Poelman- Reinaerde 
 

• Harry de Boer- TNO 
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INSPIRATIE 
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Inclusie en Technologie 
 

18 juni 2019 



Smart Industry 



 

 

 



Inclusieve Technologie – 5 hoofdgroepen 



Cobot – Exoskelet - AR 
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INSPIRATIE 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFqJLr--XiAhWIblAKHeRqAvkQjRx6BAgBEAU&url=http://debouwagenda.com/over+de+bouwagenda/bouwcoalitie/901069.aspx?t=TNO&psig=AOvVaw2-h3Pct4plwrZbjV3JsY1f&ust=1560498434446918
https://www.google.nl/search?q=reinaerde&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZwvqzisHiAhXO1qQKHWoCDLgQ_AUIDigB&biw=1504&bih=808


13 

• INSPIRATIE 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFqJLr--XiAhWIblAKHeRqAvkQjRx6BAgBEAU&url=http://debouwagenda.com/over+de+bouwagenda/bouwcoalitie/901069.aspx?t=TNO&psig=AOvVaw2-h3Pct4plwrZbjV3JsY1f&ust=1560498434446918
https://www.google.nl/search?q=reinaerde&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZwvqzisHiAhXO1qQKHWoCDLgQ_AUIDigB&biw=1504&bih=808


14 

CHALLENGE 

 

Reinaerde wil dat het voor hun cliënten de Normaalste Zaak is dat zij 

in het primaire arbeidsproces binnen het bedrijfsleven deelnemen en 

niet worden gezien als “anders”. Cliënten vanuit Reinaerde zijn moeilijk 

te motiveren om aan het arbeidsproces deel te nemen, ontvangen een 

uitkering en zijn veel te vinden achter de computer (gamen) en mobiel 

(socialmedia, appen). Hoe krijgen we de cliënten van Reinaerde 

middels technologie gemotiveerd om aan het werk te gaan? 
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CHALLENGE UITWERKING 

AFSPRAKEN:  
- Reinaerde maakt afspraak met deelnemers vanuit Gemeente de Bilt, Berg&Bosch College. Productontwikkeling Cody BV en TNO om verdere uitwerkingen te bespreken. Gemeente blijft graag op de hoogte. 
 

OMSCHRIJVING CHALLENGE:  
Hoe krijgen we de cliënten van Reinaerde middels 
technologie gemotiveerd om aan het werk te gaan?  

OPLOSSINGEN & IDEEEN 
- Indien het lastig is om de clienten van de bank af te krijgen, breng 

bedrijven en werkgevers dan vanaf de bank in beeld 
- Werk met een “fieldlab” dichtbij het begeleid wonen, waar de cliënten 

zonder druk worden uitgedaagd in een challenge/game vanuit het 
bedrijfsleven op te lossen (voorbeeld pilot Philadelphia & TNO) 

- Probeer je te verplaatsen in elkaars belevingswereld 
 
 

 
 
 
 

ANALYSE: 
- Wat trekt cliënten zo in het gamen/ social media? Zijn begeleiders bekend met deze wereld? 
- Welke rol heeft Reinaerde t.a.v. werk? Welke pogingen zijn ondernomen? 
- Welke interesses hebben de cliënten?  
 
 
 
UITWERKING VAN OPLOSSING 
- Beter snappen van de belevingswereld van met name jongeren; tijd om je te verdiepen 
- Kijken naar de mogelijkheden om met gaming/apps jongeren te triggeren om zich in de wereld van werk 

te oriënteren of te verdiepen 
- Overbrengen wat de waarde van werk (kan) betekenen en uitzoeken hoe jongeren zichzelf graag willen 

ontwikkelen door o.a. online beroepskeuze testen en voorlichting 
- Nodig werkgevers met een verhaal uit bij reinaerde en inventariseer welke werkgevers openstaan voor 

personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt (door soortgelijke prokkelstages) 
- Verkennen met TNO in hoeverre een fieldlab mogelijk is om te organiseren bij reinaerde en in hoeverre 

jongeren hier interesse in hebben 
- Jongeren betrekken bij het ontwikkelen van een product of fieldlab 
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DE KANSEN VAN TECHNOLOGIE VOOR 
ARBEIDSBEPERKTEN… PITCH! 
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