
Participatie als bijdrage aan 
inclusieve organisaties 

Patricia Peters-Nijhuis 

Randstad Participatie 

senior operationeel manager 
 



| | 

visie 

© Randstad 2 

Wij geloven dat de participatie van mensen met 

een arbeidshandicap altijd begint bij werk. Vanuit 

werk maken we de beste match tussen werkgever 

en werkzoekende. Hierbij staan de mogelijkheden 

en niet de beperkingen centraal. 
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Maak van je beperking je versterking! 

Nicolien Harbers 



Wie ben ik? 

• Nicolien Harbers 
• 28 jaar 
• Driebergen 
• Gamen en luisterboeken 
• Samen met vrienden en familie zijn 

 
Maak van je beperking je versterking! 

 



Mijn beperking 

• Mijn beperking is visueel 

• Slechtziend vanaf geboorte 

• Links: blind en rechts: 5% zicht 

 

Ervaar het zelf! 



Mijn loopbaan 

• Altijd al lerend gewerkt 

• Overtuiging: het kan gewoon! 
 

• Wel of niet vertellen? 

• Hulp zoeken bij solliciteren helpt 
 

• Bij verschillende bedrijven ervaring opgedaan 

• Servicedesk agent bij Rabobank 



Nicolien @ Cross Channel Servicedesk  

8 

Nicolien werkt nu bijna een jaar op onze high skilled 
cross channel servicedesk. Zakelijk gezien heeft zij de  
verwachting meer dan waar gemaakt en op 
persoonlijk vlak en kijkend naar haar competenties 
heeft zij de servicedesk absoluut verrijkt.  
Ook al was zij vanaf dag één zeer welkom, ik had geen 
idee dat zij zo een positieve impact zou hebben 
binnen het team.  
 
Marjan Broekhof  
Manager Operations Cross Channel Servicedesk Europe Rabobank  



Medewerking bedrijfsleven 

• Veelal begripvol 

• Juiste persoon overtuigen 

• Zelf aanbieden wat je nodig hebt helpt 

• Altijd in gesprek blijven 

• Niet anders voordoen 



Advies aan jullie 
• Juiste intentie 

• Open over elkaars belangen 

• Denk in mogelijkheden (op en voor werkplek) 
 

• Voor sollicitant:  

– Wees eerlijk / realistisch 

– Neem regie in eigen hand 
 

Blijf altijd in gesprek met elkaar!  



Mijn toekomstplannen 

• Blijven leren en ontwikkelen 

• Meer eigen verantwoordelijk creëren 

• Anderen blijven helpen als ambassadeur 

 

• Huisje, boompje, beestje zoals ieder van ons! 



Vragen? 

Heb je ervaring met mensen met een beperking in werk en/of privé omgeving? 
Zo ja wat heb je hiervan geleerd? 

Hoe zou je het aanpakken als je iemand 
zou willen aannemen vanuit de 
participatiedoelgroep?  

Welke kansen en mogelijkheden zie je bij het inzetten 
van iemand vanuit de participatiedoelgroep? 

Welke beren zie je op de weg?  

Wat is er voor nodig om twijfels weg te nemen?  
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Patricia Peters-Nijhuis 

senior operationeel manager 

Randstad Participatie  

 

patricia.peters-nijhuis@nl.randstad.com 
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