
Social Proof  
Expertise voor sociaal ondernemers 

Arbeid



meedoen mogelijk maken

Kennispartner rondom arbeid 
MEE West-Brabant bouwt samen met partners op  
volle kracht aan een inclusieve arbeidsmarkt.  
Een werk omgeving waarin mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt door ondersteuning aan het werk 
kunnen en ook blijven. Werken, leren, sporten, wonen 
en het hebben van sociale contacten, allemaal onder-
delen van participeren. Arbeid neemt hier vaak een 
centrale rol in. Immers arbeid biedt structuur,  
geeft eigenwaarde, brengt mensen in contact met 
 anderen en zorgt voor een financiële onafhankelijkheid. 
Met de specialistische expertise en unieke werkwijze 
van MEE versterken we mensen met een beperking 
in het volwaardig meedoen. Deze expertise zetten wij 
graag in bij werkgevers die het mogelijk willen maken 
dat zij goed werkgever zijn voor iedereen! 

Maatschappelijke impact als drijfveer

Het bedrijfsleven heeft breed ingezet op sociaal ondernemen. 
Met elkaar nadenken over en invulling geven aan duurzame 
ontwikkelingen en het in dienst nemen van mensen met een arbeids
beperking. Deze laatste belofte is al grotendeels waargemaakt. 
Om het aantrekken van deze nieuwe werknemers echt onderdeel  
te maken van je bedrijfsstrategie en het HR beleid is een volgende 
stap nodig. Het gaat niet alleen meer om economische waarden, 
maar zeker ook om een organisatiecultuur waarbij je het verschil  
wil maken gericht op het maatschappelijke effect.



Duurzaam aan het werk De rol van de expert Arbeid en de aanpak om tot 
duurzame stappen te komen!

Gedurende een periode van zes maanden gaat de expert arbeid 
van MEE in zes op maat gemaakte bijeenkomsten, uw organisatie 
begeleiden met als doel alle werknemers te leren over wat sociaal 
ondernemen en maatschappelijke impact is en doet. Welke bijdrage 
zij daaraan kunnen leveren en welke rol zij daarin kunnen spelen.  
Om een stevig fundament te leggen, maken we samen een plan 
waarin ieder zijn of haar individuele invulling weergeeft. Op deze 
wijze wordt sociaal ondernemen gedragen door het hele team,  
de hele afdeling of zelfs het hele bedrijf. Een gezamenlijke  
ver antwoordelijkheid brengt niet alleen verplichting en toewijding,  
maar ook teamgeest en werkplezier. 

Behaalde resultaten bij sociaal ondernemen: 

 Duurzame plaatsing voor nieuwe en huidige werknemers.
 Uitval wordt beperkt of gestopt. 
 Ziekteverzuim loopt iets terug. 
 Aantrekkelijke werkgever! Werkgever is in staat om mensen  

met een beperking een passende werkplek te bieden. 
 Bron van Inspiratie voor alle werknemers: goed voor teamspirit.
 Werkgever is in staat om inclusief en sociaal te ondernemen. 
 Uitbreiding van kennis en netwerk.
 Werkgever stijgt op de PSOladder (prestatieladder sociaal  

ondernemen). 

Wat is Social Proof?

Het realiseren van maatschappelijk effect, ook wel bekend als  
maatschappelijke impact, betekent een visie creëren, een concreet 
plan opstellen, beleid maken en investeren in mensen.  
Samen nadenken over het ontwikkelen van nieuwe waarden en  
voorwaarden. Het implementeren hiervan voor de mensen die er 
werken en gaan werken. Concrete acties realiseren, zodat het bedrijf 
klaar is en garant kan staan voor het in dienst nemen en houden  
van mensen met een arbeidsbeperking. En hierdoor als werkgever  
het verschil weten te maken!

MEE West-Brabant is er voor mensen met een beperking, 
chronische ziekte of psychosociale problemen. Doel is dat zij,  
naar vermogen, voor zichzelf zorgen en meedoen in de samenleving. 
Door balans te houden op alle levensdomeinen.



Resultaten voor de werknemer met een beperking: 

 De werknemer heeft een reëel beeld van de mogelijkheden  
binnen het bedrijf.

 De werknemer weet dat er iemand is in de organisatie die op de 
hoogte is van zijn beperking en waar hij/ zij terecht kan als het 
minder gaat.

 Duurzaam aan de slag.
 Werkplezier. 
 De werknemer voelt zich gehoord en serieus genomen.
 De werknemer kan optimaal functioneren. 



 

Expert op arbeidsparticipatie
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www.meewestbrabant.nl


