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Onderwijsvisie Hanzehogeschool 2020 
Verbinding onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in ‘professionele 
leergemeenschappen’ à Innovatie Werkplaatsen (IWP’s) 

MvO CvO krachtenbundeling: 
 
■  Krachtig MKB 

 
■  Digital Society Hub 

 
Ambitie: Elke student van de bij het 
speerpunt Ondernemerschap aangesloten 
opleidingen brengt tenminste één semester 
door in een IWP  
 

21-02-2018 



Praktijkgericht onderzoek aansluitend bij regionale 
speerpunten 

Programmering volgt 
de Noordelijke 
innovatieagenda (NIA) 

21-02-2018 



Lectoraten CvO 

1.   Hugo	Velthuijsen,	Lectoraat	New	Business	en	ICT	/	Instituut	
voor	Communicatie,	Media	&	IT	

2.   Hilbrand	Oldenhuis,	Personal	Digital	Health	(embedded	
lectoraat)	/	Instituut	voor	Communicatie,	Media	&	IT	

3.   Nick	Degens,	Lectoraat	User	Centered	Design	(UCD)		/			
Instituut	voor	Communicatie,	Media	&	IT	

4.   Diederich	Bakker,	Lectoraat	International	Business	/	
International	Business	School	

5.   Karel	Jan	Alsem,	Lectoraat		Marketing	&	Ondernemen		/	
Instituut	voor	Marketing	Management	

6.   Alexander	Grit,	Lectoraat	Ondernemen	in	Verandering	/	
Instituut	voor	Marketing	Management	/	Alfa	College	

7.   Margreet	Boersma,	Lectoraat	Duurzaam	Financieel	
Management	/		Instituut	voor	Financieel	Economisch	
Management	

8.   Willem	Foorthuis,	Duurzaam	Coöperatief	Ondernemen	
(embedded	lectoraat)	/		Instituut	voor	Financieel	Economisch	
Management	

9. 	Gert	Walhof,	Lectoraat	Inkoopmanagement	(embedded	
	lector	van	het	Lectoraat	Facility	Management)	/	Instituut	
	voor	Facility	Management	

10.   Harm	van	Lieshout,	Lectoraat	Human	Capital	/	Instituut	
voor	Rechtenstudies	

11.   Petra	Oden,	Lectoraat	Juridische	aspecten	van	de	
arbeidsmarkt	/	Instituut	voor	Rechtenstudies	

12.   Jac	Christis,	Lectoraat	Arbeidsorganisatie	en	
Arbeidsproductiviteit	/	Instituut	voor	Bedrijfskunde	

13.   Leni	Beukema,	Lectoraat	Duurzaam	HRM	/	Instituut	voor	
Bedrijfskunde	

14.   Louis	Polstra,	Lectoraat	Arbeidsparticipatie	/	Instituut	voor	
Sociale	Studies	

Lectoraten doen praktijkgericht 
onderzoek in projecten mbv eerste, 
tweede en derde geldstroom 

21-02-201
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Lectoren Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap 

21-02-2018 



21-02-2018 

Wetenschappelijk onderzoek: 
 -  kennis als doel op zichzelf 
-  gericht op: theorie 

 
 
Praktijkgericht onderzoek: 
-  problemen oplossen van de praktijk 
-  gebruik van theorie 
-  kennis voor studenten 
-  kennis voor docenten 
-  kennis voor praktijk: bedrijf, overheid, etc 

Praktijkgericht onderzoek 

21-02-2018 



Lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 
Werk~en~de~regels: sociale werking van regels 
 
 

21-02-2018 



Ondernemers en Participatiewet 
Doel van de wet: iedereen met of zonder beperking aan het werk 
 
Vervangt:  
•  Wet werk en bijstand (Wwb) 
•  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
•  Groot deel Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 
 

21-02-2018 



Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 

 
•  100.000 + 25.000 extra banen in 2026 voor mensen met arbeidsbeperking 
•  Landelijk niet genoeg banen: quotum organisatie  ≥ 25 werknemers 
•  Tot nu toe: bedrijven wel genoeg banen, overheid niet (kijken naar onderzoek) 

21-02-2018 



RAAK-MKB project MKB@Work 

ü  Structurele samenwerking MKB – gemeenten/UWV (uitvoering) 
ü  Zelfregie over werving, selectie, plaatsing en begeleiding 
ü  Regelruimte MKB’ers 

  

21-02-2018 



Regeldruk 

ü  1 januari 2015: Participatiewet 
ü  1 april 2015: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 
ü  1 januari 2016: Wet harmonisatie instrumenten arbeidsbeperkten 
ü  1 januari 2017: Wet vereenvoudiging en stroomlijning loonkostensubsidie 
ü  1 januari 2017: Wet verplichten beschut werk en openstellen praktijkroute 
ü  1 januari 2017: Wet tegemoetkomingen loondomein 
ü  Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor 

berekening quotumtekort of Besluit register inleenverbanden Quotumwet 

21-02-2018 



Wijzigingen begin 2017 
ü  Wettelijke verplichting beschut werk; 
ü  Openstellen praktijkroute als toegang tot doelgroepregister ba; 
ü  Opnemen (ex-)leerlingen vso en praktijkonderwijs in doelgroepregister zonder 

beoordeling UWV; 
ü  Afschaffen herbezettingsvoorwaarde; 
ü  Uniforme, structurele no-risk polis doelgroep ba; 
ü  Uniforme premiekorting doelgroep ba; 
ü  Harmoniseren premiekorting voor mensen met scholingsbelemmeringen; 
ü  Forfaitaire loonkostensubsidie; 
ü  Flexibele frequentie loonwaardemeting; 
ü  Vereenvoudiging berekening loonkostensubsidie; 
ü  Loonkostensubsidie voor schoolverlaters (vso, praktijkonderwijs en entreeopleiding 

MBO) die al werken. 
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Regeldruk wegnemen 
ü  Gevoel van regeldruk verdwijnt door vraaggerichte dienstverlening 
ü  Erkenning expertise ondernemers bij invullen werkplekken 
ü  Taal van de ondernemer 
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Sociaal ondernemerschap sluit aan bij een van de hoofdthema’s van de Europese Unie, 
namelijk sociale innovatie: 
 
Social innovation can be defined as the development and implementation of new ideas 
(products, services and models) to meet social needs and create new social relationships or 
collaborations. 
 
Inclusief werkgeverschap past hierbij. 
 
 
Bron: 
European Commission, Directorate-General Regional and Urban Policy and Directorate General Employment, Social affairs and 
Inclusion, Guide to social innovation, 2013, p. 6 

Sociale innovatie 

07-04-2016 



  
 Het is van belang dat aanbestedende diensten en speciale-
sectorbedrijven door middel van (overheids- en speciale-
sector)opdrachten kunnen bijdragen aan slimme, duurzame en 
inclusieve groei, zoals nagestreefd in de Europa 2020-strategie. 

Uitgangspunt nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 

07-04-2016 



Faciliteren van sociale innovatie:  
 
Ø  Marktconsultatie: efficiënte en effectieve aanbesteding door behoefte scherper krijgen, 

de haalbaarheid van zijn vraag toetsen, de structuur van de markt verkennen en 
onderzoeken welke ideeën er in de markt zijn teneinde de opdracht op de meest 
passende wijze in de markt te zetten. 

Ø  Vereenvoudigen van concurrentiegerichte dialoog: wordt vaak benut, o.a. 
omvangrijke vervoersinfrastructuurproducten. 

Ø  Innovatiepartnerschap: direct door na ontwikkelfase. Invulling specifieke wensen 
aanbestedende dienst. Overeenkomstig afspraken kwaliteits- en kostenniveau. 

Implementatie Europese richtlijn in Nederland 
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Dialoog 
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Toegestaan om de aanbesteding voor te behouden aan organisaties met ≥ 30% 
arbeidsbeperkten of ‘kansarmen’ zoals werklozen, leden van achtergestelde 
minderheden of andere maatschappelijk gemarginaliseerde groepen: 
Ø  Sociale ondernemingen: ondernemingen met als hoofddoel: 

maatschappelijke en professionele integratie of herintegratie van 
gehandicapten en kansarmen 

Voorbehoud sociale ondernemingen Aanbestedingswet 

08-12-2016 



  

Sociaal ondernemerschap 
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Sociaal ondernemerschap 
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Vertrouwen 
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Bedankt voor uw aandacht! 
Dr.mr. Petra Oden 
Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 
Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap 
p.a.t.oden@pl.hanze.nl 
https://research.hanze.nl/en/persons/petra-oden 
@PetraOden 

 


