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Centraal in deze paper staan de jongeren en hun diep
gevoelde wens om ook in werk mee te tellen. Een
maatschappij die oog heeft voor de kwaliteiten van deze
jongeren en deze ook weet in te zetten ter versterking van
de economie, is wat ons drijft. Tegelijkertijd willen we niet
blind zijn voor de impact van de aandoeningen van deze
jongeren en de behoefte aan ondersteuning die daaruit
voortvloeit. Inzet van gemeenten in de arbeidsmarktregio
Rijk van Nijmegen is te komen tot een krachtige aanpak,
vanuit het perspectief van jongeren met een beperking, als
onderdeel van een brede visie op de arbeidsparticipatie van
àlle jongeren.
Dit doen we graag samen met betrokken partijen uit deze
regio. We zijn dan ook erg verheugd over de betrokkenheid,
de energie en ideeën zoals we die in het kader van dit
onderzoek mochten ontmoeten in de bijeenkomsten met
beleidsmakers, professionals, werkgevers en de jongeren
zelf. Dat biedt (arbeids)perspectief: samen kunnen we voor
deze jongeren en werkgevers het verschil maken!

Turgay Tankir
Wethouder Werk & Inkomen Gemeente Nijmegen
Namens alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijk van
Nijmegen
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voor jongeren met
beperkingen

“Als professionals stelden w
veel meer kracht in deze jon
zit dan wij nu vaak
aanboren.”
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Gemeenten worden in het kader van de
Participatiewet verantwoordelijk voor mensen
met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig
hebben. Mensen beschikken over arbeidsvermogen
wanneer zij – eventueel met ondersteuning – in
staat zijn om arbeid te verrichten waarmee enig
loon verdiend kan worden. Ook jonggehandicapten
met arbeidsvermogen gaan tot de doelgroep van
de Participatiewet behoren. Van jonggehandicapten
spreken we wanneer mensen met een beperking
van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/
of sociale aard geboren zijn dan wel deze op
jonge leeftijd (vóór de 17e verjaardag) opgelopen
hebben.1 Deze jonggehandicapten kunnen nu
nog een beroep doen op de Wajong, welke
uitgevoerd wordt door UWV. We spreken daarom
wel van ‘Wajongers’. Met ingang van 2015 gaat de
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van
de nieuwe instroom jonggehandicapten die kunnen
werken of dat vermogen wellicht in de toekomst
nog zullen ontwikkelen over naar gemeenten.
Het gaat in hoofdzaak om jonge mensen. Jonge
mensen die vanwege hun aandoening(en) tegen
beperkingen in werk aanlopen en om die reden
ondersteuning nodig hebben. We spreken daarom
in het vervolg van ‘jongeren met beperkingen’.
Maar wie zijn nu die jongeren met beperkingen
in deze arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen?
1

Wat zijn hun mogelijkheden en wensen ten
aanzien van werk? Welke beperkingen brengt hun
aandoening met zich mee? En hoe kun je hen zo
ondersteunen dat zij zoveel als mogelijk werk
vinden en behouden? En wat hebben werkgevers
nodig om deze jongeren in dienst te nemen en te
houden? Wat kunnen we leren van de ervaringen
en resultaten van partijen zoals UWV? Een
succesvolle aanpak is niet gestoeld op aannames
(waar deze jongeren regelmatig tegenaan lopen)
maar op kennis. Alvorens ambities te formuleren
en samen met andere partijen tot een aanpak te
komen hebben gemeenten in deze regio dan ook de
volgende vraag willen beantwoorden:

Wie zijn deze jongeren met beperkingen
HQKRHNXQQHQ]LMRSHHQH̫HFWLHYHHQ
ḪFLQWHZLM]HRQGHUVWHXQGZRUGHQELM
KHWYLQGHQHQEHKRXGHQYDQZHUN"
Samen met betrokken partijen uit de regio is hier
stevig onderzoek naar gedaan: een uitgebreide
literatuurstudie, analyse van data van onder meer
gemeenten, UWV en SVB, consultatie van meer dan
70 professionals vanuit wonen, zorg, onderwijs en
werk & inkomen en – last but not least - consultatie
van circa 30 jongeren en een vijftal werkgevers
uit deze regio. Dat alles heeft geresulteerd in de
paper zoals die nu voor u ligt en een uitgebreid
onderzoeksrapport ter onderbouwing en
verdieping. Het onderzoeksrapport vindt u terug op
de website van de gemeente Nijmegen.
Onze dank gaat uit naar alle toegewijde
betrokkenen, die hun kennis en ervaringen wilden
delen.

Studenten die tijdens hun studie en vóór hun 30e verjaardag gehandicapt raken, worden ook beschouwd als jonggehandicapt in termen van de Wajong.

wij vast dat er
ngeren

'HHO,ʇ:LH]LMQGLHMRQJHUHQPHWEHSHUNLQJHQ"
Hoeveel ‘Wajongers’ kloppen er straks aan?
Welke aandoeningen & problemen?
Oog voor mogelijkheden
Nog veel te winnen
Steeds meer regulier
9UDDJWYHHODO EOLMYHQG ̭LQNHLQYHVWHULQJ
Uitstroom beperkt
Brede kijk op doelgroep
Paar duizend jongeren
Preventieve aanpak
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Positieve attitude t.a.v. werk
Geloof in eigen kunnen
&RPSHWHQWLHV 



Arbeidsmarkt – Kansen & Bedreigingen
Aannamebereidheid werkgevers
Inclusieve samenleving
Integrale benadering
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Hoeveel ‘Wajongers’
kloppen er straks
aan?
In 2012 stroomden in de arbeidsmarktregio Rijk
van Nijmegen 331 – hoofzakelijk jonge – personen
de Wajong in. Bij een op de tien Wajongers is al
bij instroom duidelijk dat zij volledig en duurzaam
geen arbeids-mogelijkheden hebben, zij blijven bij
UWV. Alle andere ‘Wajongers’, die personen bij wie
direct duidelijk is dat zij over arbeids-vermogen
beschikken alsmede zij die dat vermogen wellicht
in de toekomst nog zullen ontwikkelen, kunnen
een beroep doen op gemeenten in deze regio in

het kader van de Participatiewet. Op basis van de
instroom in de Wajong in 2012 gaat het in deze
regio dan om circa 300 personen. Zie tabel 1 voor
een uitsplitsing naar gemeenten. De verwachting
is dat van deze 300 personen uiteindelijk 250
ook echt in staat zullen zijn om te werken. De 50
personen die na verloop van tijd toch niet over
arbeidsvermogen zullen blijken te beschikken,
kunnen dan alsnog een beroep doen op de Wajong
(UWV).

Tabel 1 - Instroom met arbeidsvermogen (2012)
Van wie met AV
(75%)
[3]

Beroep op gemeenten

Instroom nWajong
(2012)
[1]

(90%)
[2]

Beuningen



16

14

Druten

17

15

13

Groesbeek



25

21

Heumen

9



7

Millingen ad Rijn

3

3

2

Mook en Middelaar

4

4

3

214

193

161

Nijmegen
Ubbergen
Wijchen
Totaal

4

4

3

34

31

26

331

298

248

Welke aandoeningen
& problemen?

De onder Wajongers meest voorkomende
aandoening is de verstandelijke beperking
̬JXXU 9HUGHULVHUELMYHHO:DMRQJHUVVSUDNH
van psychiatrische aandoeningen. Bij een
betrekkelijk klein deel is er sprake van somatische
ziektebeelden (fysieke aandoeningen).
Bij circa de helft van de Wajongers is sprake van
meerdere aandoeningen.

5DFKHO  JDDWRQGDQNVKDDUWHQJHUHSRVWXXU
voor niemand aan de kant. Ook niet voor die gozer
die haar op straat dreigde te verkrachten. Ze
hoekte hem neer, werd gearresteerd, niet geloofd
en veroordeeld voor openlijke geweldpleging.
5DFKHONQRNW]LFKOHWWHUOLMNHQ̬JXXUOLMNHHQZHJ
door het leven. Ook verbaal staat ze haar mannetje.
Ze scheldt en vloekt wat af. Zit onder de tattoos en
‘ijzerwerk’. Nee, Rachel is geen lieverdje. In haar
kinderjaren werd ADHD gediagnosticeerd. Dat geldt
overigens ook voor haar ouders, met wie ze een
zeer problematische relatie heeft. Al vroeg kreeg
het gezin ondersteuning (jeugdhulpverlening/
GGZ) maar het hielp weinig. Ze ging al vroeg het
huis uit, woonde bij de kraakbeweging. Ook haar
vmbo opleiding werd geen succes. Ze viel uit,
zonder diploma. Via UWV kwam ze terecht bij een
re-integratiebedrijf dat haar nu probeert naar werk
te begeleiden.

Daarnaast wordt ruim een derde geconfronteerd
met bijkomende problematiek, zoals
gedragsproblematiek en problemen in de
thuissituatie. Dat geldt in het bijzonder voor
Wajongers met een licht verstandelijke beperking.

Fig. 1 Instroom 2012 –Hoofddiagnosen
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Oog voor
mogelijkheden
De meeste Wajongers functioneren op het niveau
van elementaire taken.

Ruurdt (27, moeilijk lerend) heeft een passie voor
koken en werkt alweer enige jaren als hulpkok bij
een congrescentrum. Hij helpt zijn chef met onder
meer met het wassen van groenten, het bakken van
aardappels en het klaarmaken van broodjes. En niet
te vergeten de afwas. Daar is hij binnen dit bedrijf
mee begonnen. Het was zijn werkgever die – toen
hij vanwege ziekte van een van de koks uit nood
een beroep op Ruurdt moest doen in de keuken –
zag dat Ruurdt meer in zijn mars had dan alleen het
spoelwerk. “Al la carte krijgt hij nooit onder de knie
maar het maken van lunches voor grote groepen
is hem op het lijf geschreven. We doen het twee of
drie keer voor, en vervolgens maakt hij met veel
plezier en zorgvuldigheid 500 of 1000 van dezelfde
broodjes.”

Jeroen (22, moeilijk lerend/ADHD) werkt nu al bijna
vijf jaar bij een supermarkt in zijn buurt.
Zijn werkzaamheden bestaan uit: vakken vullen,
emballage, klanten helpen, de voorraad raadplegen
op de computer, de papierpers legen, magazijn,
winkelwagens ophalen. Hij zit niet achter de kassa.

Het aantrekken van jongeren met beperkingen voor
eenvoudige werkzaamheden kan ook de werklast
van andere, meer hoogopgeleide werknemers
verlagen. Daarmee kan de inzet van deze jongeren
bijdragen aan bijvoorbeeld het oplossen van
tekorten aan hogeropgeleid personeel of een hoog
ziekteverzuim, maar bijvoorbeeld ook aan het
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening,
het verhogen van de productiviteit of het
terugdringen van de loonkosten.

Werkgever: “Debby (23, moeilijk lerend) is een
extra servicemedewerker waardoor meer aandacht
aan klanten kan worden gegeven. Dat wordt door
klanten maar ook door collega’s gewaardeerd.”
Alhoewel de meeste Wajongers functioneren op het
niveau van elementaire taken, zien we de laatste
jaren een groeiend aantal Wajongers met een
hoger opleidingsniveau.
Arno de Poorter (33, ADHD), werkzaam als
psycholoog, gespecialiseerd in het naar boven
halen van de talenten van mensen met ADHD. www.
hulpbijadhd.nl

Soms blijken Wajongers zich juist vanwege hun
beperking positief te onderscheiden van andere
werknemers: zo blijken jongeren met autisme
uitstekende softwaretesters te zijn. Denk ook aan
de jongeren met een verstandelijke beperking
die routinematig werk met veel plezier uitvoeren
5XXUGW 'DWNDQHHQSRVLWLHIH̫HFWKHEEHQRS

de werksfeer en daarmee op het functioneren van
het gehele team. Het in dienst nemen van deze
jongeren kan soms verrassende opbrengsten
hebben.

Leidinggevende: “Het enthousiasme en
doorzettingsvermogen van de Wajongers heeft
ertoe geleid dat er door hun collega’s minder
geklaagd wordt op de werkvloer. En heeft er zelfs
toe geleid dat het ziekteverzuim gedaald is.”
Leidinggevende: ‘Zo betekende het aannemen van
een dove medewerker die op liplezen aangewezen
was een gratis communicatie training voor onze
hele afdeling”.

Nog veel te
winnen
Deze jongeren hebben dus wel degelijk wat in hun
mars. De vraag is of we hun mogelijkheden ook
weten te benutten. Hiervoor constateerden we
dat circa 75 procent van de huidige instroom in
de Wajong arbeidsvermogen heeft. Het aandeel
Wajongers met betaald werk schommelt echter
al jaren rond de 25 procent. Wajongers met een
verstandelijke beperking doen het relatief goed,
Wajongers met een psychiatrisch ziektebeeld
hebben het erg moeilijk op de arbeidsmarkt. Er is
dus nog veel te winnen. Dat echt meer Wajongers
in staat zijn om te werken, bewijst het gegeven dat
over een periode van drie jaar een veel groter deel
van de Wajongers gewerkt heeft (45 procent). Er is
echter veelvuldig sprake van baanverlies. Wanneer
Wajongers eenmaal langere tijd bij eenzelfde
werkgever aan het werk zijn, houden ze dat ook
meestal lang vol. De grootste uitdaging ligt dan ook
in het aan het werk houden van Wajongers.

)LJ1RJYHHOWHZLQQHQ

Van alle Wajongers die werken, zijn er steeds meer
werkzaam bij reguliere werkgevers in plaats van
bij het SW-bedrijf. Ook binnen de arbeidsmatige
dagbesteding zien we Wajongers steeds vaker
bij reguliere werkgevers werken. Wajongers zijn
werkzaam in tal van branches en sectoren, en
zowel in grote als kleinere bedrijven. Van de
Wajongers die werken bij reguliere werkgevers
hebben de meesten een tijdelijk contract en werken
parttime. Zeven op de tien verdienen minder dan
het wettelijk minimumloon (wml) en krijgen een
aanvullende uitkering. Het niet verdienen van 100
procent wml kent twee belangrijke verklaringen.
De eerste is dat een Wajonger bijvoorbeeld
vanwege een lager werktempo niet 100 procent
productief is op grond waarvan de werkgever niet
het (volledige) wml hoeft te betalen. De tweede
reden is dat een Wajonger wel volledig productief
is, en per uur minimaal het wml betaald krijgt, maar
dat hij of zij beperkt belastbaar is en daarom een
beperkt aantal uren werkt, waardoor per maand
het wml niet wordt verdiend. Beide redenen komen
ongeveer even vaak voor.

Steeds meer
regulier

Vraagt veelal
(blijvend) ﬂinke
investering
Als Wajongers werken doen ze dat vaak (60
procent) met ondersteuning. Ruim 35 procent
maakt gebruik van meerdere voorzieningen.
Denk aan de inzet van een re-integratietraject,
een jobcoach, vervoersvoorzieningen,
werkplekaanpassingen, (audio)visuele
voorzieningen, motorische hulpmiddelen, etc.
Daarnaast zijn er vaak aanpassingen in het werk
nodig en extra begeleiding van leidinggevende en/
of collega’s. Voorzieningen die richting werkgevers
ingezet worden zijn onder meer jobcoaching,
loondispensatie of loonkostensubsidie,
proefplaatsingen, no risk polis en premiekorting.
Soms kan met een kleine investering al veel bereikt
worden, maar vaker hangt er een behoorlijk
prijskaartje aan de ondersteuning. Hieronder
volgen een aantal voorbeelden van wat de
ondersteuning kost en wat de besparing aan
uitkeringslasten is. We hebben ons daarbij beperkt
tot het domein werk & inkomen. Ook gelet op de
nieuwe taken die gemeenten krijgen is een meer
brede, maatschappelijke kosten baten analyse aan
te bevelen.

Praktijkvoorbeeld 1 – Een kleine
LQYHVWHULQJLQZHUNEHKRXG
Cheryl (25) werkt nu alweer twee jaar met
veel plezier in een administratieve functie.

Vanwege haar visuele aandoening waren er bij
aanvang van het dienstverband al verschillende
werkplekaanpassingen nodig, zoals een grootletter
telefoon, een beeldschermloep alsmede
vergrotingssoftware en een voorleesmogelijkheid
voor op de computer. Omdat het een progressieve
aandoening betreft, volstaan deze aanpassingen
niet allemaal meer. Zo kan Cheryl zich voor
kleine stukjes tekst nog wel redden met de
beeldschermloep, maar kost dat bij grote lappen
tekst te veel inspanning. Een zogenaamde
ClearReader kan uitkomst bieden. Daarnaast zijn
ze op het werk overgaan op een nieuwe Windows
versie, hetgeen ook een nieuwe versie van de
vergrotingssoftware vraagt.
Met deze nieuwe aanpassingen kan Cheryl haar
reguliere werk behouden en hoeft ze geen beroep
op een uitkering te doen.

Scenario 1 –
Investeren

Jaar 1

Voorzieningen

€

Jaar 2 e.v.
2.700 €

0

Uitkeringslasten

€

0 €

0

Totale kosten

€

2.700 €

0

Scenario 2 –
Niet investeren

Jaar 1

Voorzieningen

€

0 €

0

Uitkeringslasten

€

13.477 €

13.477

Totale kosten

€

13.777 €

13.477

Jaar 2 e.v.

naar het werk gebracht en weer opgehaald. Het is
acht kilometer reizen. De verzekeringsarts acht de
kans dat Harmen getraind kan worden deze afstand
zelfstandig te overbruggen vrij klein. Daarom wordt
ook een vervoersvoorziening ingezet: regulier taxivervoer. Er wordt afgezien van de regiotaxi: omdat
er meerdere mensen weggebracht/opgehaald
moeten worden, is het risico groot dat Harmen met
enige regelmaat niet op tijd op zijn werk zal zijn.
Met de inzet van deze voorzieningen kan Harmen
fulltime bij deze kweker aan het werk. Ook worden
in toenemende mate uitkeringslasten bespaard: in
het eerste en tweede jaar 50 procent, in het derde
jaar 70 procent. Niet investeren zou betekenen
dat Harmen thuis op de bank belandt. Hij komt
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor dagbesteding.

Praktijkvoorbeeld 2 – Stevig beroep op
ondersteuning

Harmen (21) was als kind al vaak in de tuin te
vinden. Hij wil hier nu ook graag zijn werk van
maken. Een kweker, waar Harmen ook al eerder
stage liep, wil onder voorwaarden met hem in
zee. Deze werkgever heeft ervaren dat Harmen er
moeite mee heeft meer dan tien minuten achter
elkaar hetzelfde te doen. Hij is snel afgeleid. Ook
ligt zijn werktempo laag. Harmen heeft voortdurend
toezicht nodig. Mede daardoor wordt zijn
loonwaarde op 50 procent geschat. Dat alles heeft
te maken met zijn matige verstandelijke beperking
,4 2RNKHHIW+DUPHQHHQYRUPYDQDXWLVPH
UWV kent loondispensatie toe, alsmede een
jobcoach. Zijn of haar taak is om Harmen te leren
langere tijd hetzelfde werk op een goede manier
uit te voeren en hierbij het tempo te verhogen.
Inzet is om op een loonwaarde van 70 procent in
het derde jaar uit te komen. Een tweede taak van
de jobcoach is de werkgever te begeleiden in de
omgang met Harmen. De verwachting is dat een
zekere loondispensatie alsmede ondersteuning
door een jobcoach altijd nodig zal blijven.
Daarnaast wordt Harmen nu nog door zijn moeder

Scenario 1 – Investeren

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jobcoach (max.)

ʵ

 €

9.927 €

7.942

Vervoersvoorziening (max.)

€

4.100 €

4.100 €

4.100

Uitkeringslasten

ʵ

 ʵ

 €

4.043

Totale kosten

€

28.839 €

19.755 €

16.085

Scenario 2 – Niet investeren

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jobcoach (max.)

€

0 €

0 €

0

Vervoersvoorziening (max.)

€

0 €

0 €

0

Uitkeringslasten

€

9.770 €

11.456 €

13.477

Totale kosten

€

9.770 €

11.456 €

13.477

Vraagt veelal
(blijvend) ﬂinke
investering
Praktijkvoorbeeld 3 – Groepsaanpak
PDDNWEHWDDOGZHUNPRJHOLMN
Een deel van de jongeren in de arbeidsmatige
dagbesteding zou met intensieve begeleiding in
staat moeten zijn om een beperkte loonwaarde
(20-30%) te realiseren in een reguliere
werkomgeving. Een groepsgerichte aanpak lijkt
kansrijk. Stel, 12 jongeren die voorheen actief
waren in de arbeidsmatige dagbesteding gaan aan
de slag in een en dezelfde grote zorginstelling. Zij
worden hierbij intensief begeleid door een jobcoach
die fulltime met deze groep jongeren werkt. In het
eerste jaar realiseren deze jongeren gemiddeld
een loonwaarde van 15 procent, vanaf het tweede
jaar een loonwaarde van 25 procent. Helemaal niet
investeren zou betekenen dat deze jongeren thuis
op de bank belanden.

Scenario 1 – Investeren
:HUNHQPHWORRQZDDUGH

Jaar 1

Jaar 2 e.v.

Jobcoach

€ 60.000

€ 60.000

Aanvullende training

€ 20.000

€ 5.000

Vervoersvoorziening

€ 36.000

€ 36.000

Werkplekaanpassingen

€ 15.000

€0

Uitkeringslasten

€ 137.465

€ 121.293

Totale kosten groep

€ 268.465

€ 222.293

Totale kosten per jongere

€ 22.372

€ 18.524

Scenario 2 – Investeren
Dagbesteding

Jaar 1

Jaar 2 e.v.

'DJEHVWHGLQJ 
dagdelen)

ʵ

ʵ

Vervoersvoorziening

€ 36.000

€ 36.000

Uitkeringslasten

€ 161.724

€ 161.724

Totale kosten groep

€ 306.012

€ 306.012

Totale kosten per jongere

€ 25.501

€ 23.539

Scenario 3 –
Niet investeren

Jaar 1

Jaar 2 e.v.

Uitkeringslasten

€ 161.724

€ 161.724

Totale kosten groep

€ 161.724

€ 161.724

Totale kosten per jongere

€ 13.477

€ 13.477

Uitstroom
beperkt
JONGEREN

Weinig Wajongers zijn in staat om gedurende
langere tijd zonder ondersteuning volledig in hun
eigen inkomen te voorzien. Beëindiging van de
Wajong uitkering als gevolg van werk is zelden
het geval. Hierin zit een belangrijk onderscheid
met de jongeren zoals die momenteel door het
Jongerenloket begeleid worden: uitstroom naar
werk betekent bij hen vaak wel beëindiging van
de uitkering. De meeste Wajongers blijven dat tot
aan hun pensioen. Een en ander impliceert dat het
totale ‘bestand’ jongeren met een beperking dat
een beroep doet op gemeenten door de jaren heen
zal groeien. Wanneer Wajongers wel uitstromen,
is de meest voorkomende reden detentie. Op
gepaste afstand volgen overlijden en herstel/
herbeoordeling. Op termijn zal ook pensionering
de belangrijkste uitstroom reden worden. Een en
ander vraagt van gemeenten een veel meer lange
termijn perspectief dan men nu gewend is. De inzet
van gemeenten zou er dan ook vooral op gericht
moeten zijn op het optimaal benutten van het
arbeidsvermogen gedurende het gehele ‘werkzame’
leven van deze jongeren.

JONGEREN DIE
ONDERSTEUNING
NODIG HEBBEN
JONGEREN MET
BEPERKINGEN

WAJONGERS

Fig. 3 Brede kijk

Een deel van de jongeren met beperkingen doet
reeds een beroep op gemeenten in het kader van
de WWB. Lang niet alle jongeren met een beperking
komen immers in aanmerking voor een Wajong.
Zij ondervinden echter wel degelijk problemen op
een of meerdere leefgebieden en ook zij hebben
ondersteuning nodig bij het vinden en houden van
werk. Het huidig aanbod vanuit de WWB is voor
veel van deze jongeren echter ontoereikend.
Uit een interview met een aantal hogeropgeleide
jongeren in deze regio, wordt opnieuw duidelijk
dat de uitkeringsachtergrond (WWB en Wajong)
lang niet altijd uitmaakt als het gaat om de vraag
wat er nodig is om deze jongeren aan het werk te
helpen. Alle jongeren in deze groep hebben stevige
problemen die samenhangen met psychische
kwetsbaarheden, en niet alleen de Wajongers onder
hen krijgen daarvoor behandeling. Zij hebben alle
vier grote moeite werk te vinden en te houden, en
hierbij ondersteuning nodig. Ondersteuning die er
met name op gericht is weer regie te krijgen over
hun eigen leven.

Maar ook jongeren zonder aandoening kunnen
wel degelijk problemen op een of meerdere
leefgebieden ondervinden en om die reden
ondersteuning nodig hebben. Zo kan het niet of
onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal
of het opgroeien in een milieu waar niet werken
de norm is een behoorlijk handicap zijn en extra
ondersteuning bij het vinden en behouden van
werk nodig maken. Figuur 3 geeft een en ander
schematisch weer.
Maatwerk is nodig binnen één regeling die
voorziet in alle ondersteuning die nodig kan
zijn om jongeren aan het werk te helpen en te
houden. De Participatiewet biedt die mogelijkheid.
Zo worden deze jongeren niet in een bijzondere
SRVLWLHJHSODDWVWPDDUNULMJHQ]HZHOGHVSHFL̬HNH
ondersteuning die ze nodig hebben. Zo kunnen
gemeenten echt invulling geven aan het streven
naar een inclusieve samenleving (meer over de
inclusieve samenleving op pagina 30). Daarmee
anticipeert de gemeente ook op de implementatie
van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap.

Brede kijk op
doelgroep

Paar duizend
jongeren
WW 2.550
Werk & Inkomen
> 5.200
Hoe groot is dan de totale groep
jongeren die in deze regio
ondersteuning nodig heeft
bij het vinden en/of
behouden van werk? Een
eenduidig antwoord op
deze vraag is niet te
geven: de cijfers zijn
niet altijd beschikbaar
of betrouwbaar en ook
is er de nodige overlap.
2Q]HLQYHQWDULVDWLH ̬JXXU
4) maakt echter duidelijk
dat het zeker om een paar
duizend jongeren gaat.

Wajong 1.600

WWB 1.000

HBO/WO 1.000
WONEN
Jeugdigen in kwetsbare
huishoudens


VSO 750

JONGEREN MET
BEPERKINGEN
ROC 400

PRO 500
REA 110

ZORG
JeugdzorJ
1.100 potentiële Wajongers

Fig. 4 Grote groep

Deze inventarisatie maakt ook duidelijk dat de
ondersteuningsbehoefte gedeeltelijk te voorspellen
is, en biedt daarmee aangrijpingspunten voor een
preventieve aanpak:
ʔ Zo weten we dat een deel van de jeugdigen dat
een beroep doet op jeugdzorg na behandeling
kwetsbaar blijft. Dit geldt bijvoorbeeld voor
jeugdigen met depressies of middelenmisbruik.
Ook kunnen aandoeningen of problematiek
structureel van aard zijn, zoals bij een
verstandelijke beperking of vormen van
autisme. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze
jongeren als zij later de arbeidsmarkt betreden
hierbij ook ondersteuning nodig hebben.
ʔ Een groep die ons aandacht getrokken heeft
zijn de studenten met een beperking in het
hoger onderwijs. Landelijk onderzoek wijst uit
dat ongeveer 10 procent van de studenten een
aandoening heeft en daar bij de studie hinder
van ondervindt. Voor studentenstad Nijmegen
zou dit om zo’n 1.000 studenten gaan. Niet
onwaarschijnlijk is dat een substantieel deel
vanwege de slechte arbeidsmarkt meer dan
voorheen ondersteuning nodig zal hebben.

Preventieve
aanpak
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Breed scala aan
voorspellende
factoren
Wat maakt nu dat een jongere met een beperking
wel of niet aan het werk is? Onderzoek wijst uit
dat een groot aantal verschillende ‘voorspellende
factoren’ bijdraagt aan de kans op het vinden en
EHKRXGHQYDQZHUN]LH̬JXXURSGHYROJHQGH
pagina. Het goede nieuws is dat de meeste
factoren in meer of mindere mate te beïnvloeden
zijn. In deze paper concentreren we ons op die
beïnvloedbare factoren waarbij we de sterkste
aanwijzingen hebben dat deze er echt toe doen en
waarbij nog veel winst te behalen is. We noemen
ze de ‘winstpakkers’. Door het beleid op deze
winstpakkers te richten, is de kans op succes het
grootst.
Martine werkt in een supermarkt. Vanwege
haar licht verstandelijke beperking heeft ze het
nodig dat instructies herhaald worden. Wanneer
ze nieuwe taken moet uitvoeren, is het waar
mogelijk altijd dezelfde leidinggevende die haar de
instructies geeft. Deze leidinggevende weet wat
Martine nodig heeft en legt het met plezier vaker
uit.

Fig. 5 Overzicht voorspellende factoren (conform ICF-model)

En vooral: een omgeving die ondersteunt
i.p.v. belemmert!

Soms doen aandoeningen er niet toe,
PHHVWDOZHO

De aandoeningen die deze groep op het eerste
gezicht zo bijzonder lijken te maken, brengen
niet altijd beperkingen in werk met zich mee.
Soms blijken jongeren zich zelfs vanwege hun
aandoening positief te onderscheiden van andere
werknemers. In de meeste gevallen brengen
aandoeningen echter wel beperkingen met zich
mee. Aanpassingen, klein of groot, zijn dan nodig
om jongeren goed te kunnen laten functioneren.
Het kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingen in het
takenpakket, in de begeleiding, de werkomgeving
of de werktijden.

Persoonlijke factoren belangrijker

Dat aandoeningen in veel gevallen wel beperkingen
met zich mee brengen in werk, betekent niet dat
ze van alle voorspellende factoren ook de meeste
invloed hebben op de kans op werk. Onderzoek
toont aan dat verschillende in de persoon gelegen
factoren, zoals de attitude ten aanzien van werk en
het zelfbeeld van de jongere, er over het algemeen
PHHUWRHGRHQGDQGHVSHFL̬HNHDDQGRHQLQJ HQ 
Een lokale ondernemer die onderdelen van CVketels reviseert en verschillende jongeren met
een beperking in dienst heeft: “Mijn belangrijkste
selectiecriterium is de motivatie
van de jongere: hij of zij moet er echt zin in hebben.
Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat
EHVFKLNWRYHUJRHGHRJHQHQHHQ̬MQHPRWRULHNʐ

Daar waar we aan de ene kant de neiging hebben
de invloed van aandoeningen te overschatten,
hebben we aan de andere kant de neiging de
invloed van de omgeving te onderschatten.
:DQQHHUZHLQ̬JXXUNLMNHQQDDUKHWJURWHDDQWDO
voorspellende factoren dat betrekking heeft op de
omgeving van de jongere, dan moge duidelijk zijn
hoe groot de invloed van de omgeving werkelijk
is. De sociale context (ouders, broers/zussen,
vrienden, partner), werkgevers, de professionele
ondersteuning, de arbeidsmarkt, de inclusieve
samenleving, het heeft allemaal invloed op de kans
op werk van deze jongeren. Maar bovenal toont
onderzoek aan dat de factoren met de grootste
invloed op de kans op werk omgevingsgerelateerd
zijn.
De omgeving kan dus echt het verschil maken.
Te vaak werkt de omgeving echter eerder
belemmerend dan dat zij ondersteunend is. Experts
staan dan ook op het standpunt dat meer dan de
jongeren zelf, het vooral de omgeving is die steun
nodig heeft om deze jongeren maximale kansen te
bieden. Dat maakt de ambitie om zoveel mogelijk
jongeren met een beperking aan het werk te helpen
en te houden tot een brede en gezamenlijke opgave
voor de verschillende domeinen van wonen, zorg,
onderwijs en werk & inkomen.
“Very often it is the environment that is disabling
rather than the nature of the disability itself.” [EU]

Investeren in
deskundigheid
nodig
Zoals we in de inleiding schreven: een succesvolle
aanpak is niet gebaseerd op aannames maar op
kennis. Met de kennis over het brede scala aan
voorspellende factoren kunnen beleidsmakers
ervoor zorgen dat het aanbod vanuit onder meer
het regionale werkbedrijf aansluit op wat deze
jongeren werkelijk nodig hebben. Kennis van deze
voorspellende factoren kan uitvoerders helpen
om op het individuele niveau van de jongere tot
maatwerk te komen. Aanbevolen wordt om in
vervolg op het onderzoek te investeren in de kennis
in de uitvoering ten aanzien van deze voorspellende
factoren.

Ook ten aanzien van de aandoeningen

Dat de aandoeningen van deze jongeren van alle
voorspellende factoren er vaak niet het meeste toe
GRHQZLOQLHW]HJJHQGDWVSHFL̬HNHGHVNXQGLJKHLG
en op de aandoening afgestemde ondersteuning
overbodig is. Een goed begrip van de impact
van aandoeningen en kennis over passende
ondersteuningsvormen is wel degelijk nodig, ook
in het kader van onder meer handhaving, getuige
onderstaande voorbeelden.

Alweer enige jaren geleden sprak ik een ouder
die zich grote zorgen maakt over het strengere
beleid in het kader van de nWajong, namelijk de
verplichting om passend werk te accepteren: “Als
mijn kind straks wegloopt van zijn werk omdat hij
het niet leuk meer vindt, ben ik bang dat ze hem
een sanctie opleggen. Dat is echter niet reëel. Jij
en ik weten dat er soms weinig te kiezen is, en
als je brood op de plank wilt dat je wellicht werk
moet doen wat je niet leuk vindt. Maar bij sommige
jongeren met een verstandelijke beperking
ontbreekt een dergelijk plichtsbesef. Daar moet je
wel rekening mee houden.”
De ondernemer die onderdelen van CV-ketels
reviseert vertelt verder: “De eerste Wajongere waar
wij mee in zee gingen was een jongen van 21 met
ADHD, die technisch goed onderlegd was. Hij begon
heel goed, kwam heel gemotiveerd over, maar na
verloop van tijd kwam hij steeds vaker te laat of
verscheen soms helemaal niet op het werk. Hij ging
steeds later naar bed, was tot diep in de nacht met
vrienden aan het gamen, biertjes drinken en vast
ook wel eens een joint. Er is vijf maanden lang tijd
en energie in deze jongen gestoken. De jongere
beloofde van alles, maar bleek het telkens niet waar
te maken. Zijn jobcoach en zelfs zijn moeder zijn
hiervoor ingeschakeld, maar het mocht helaas niet
baten. Ik kon het op een gegeven moment ook niet
meer verkopen aan de rest van het personeel en
ben er uiteindelijk dan ook mee gestopt. Wat ik me
al die tijd afgevraagd heb was of dat de problemen
een direct gevolg waren van zijn beperking of dat
deze jongen ‘gewoon’ ongemotiveerd was?”

Positieve attitude
t.a.v. werk
Sociale context: goed voorbeeld doet
volgen

De eerste voorspellende factor die er echt toe
doet is de arbeidsethos van de jongere. Een
positieve attitude ten aanzien van werk (‘werken
is belangrijk’, ‘werken is goed voor je’) vergroot
de kansen zowel op werk vinden als op werk
behouden. De winst die hier bij de jongeren zelf
te behalen valt is bescheiden: de meeste van deze
jongeren willen echt wel werken, graag zelfs. Zij
zien werk niet als iets wat mooi is meegenomen,
maar als iets wat zinvol en belangrijk is. Vanuit
werkgevers wordt met regelmaat de arbeidsethos
van Wajongers als onderscheidend genoemd. Zeker
bij de jongeren met een sterke arbeidsethos zien
we dit vaak samengaan met een negatieve attitude
ten aanzien van het aanvragen van een Wajonguitkering. Toch is dit verband niet vanzelfsprekend.
Andere jongeren die werk belangrijk vinden en
graag willen werken, beschouwen de uitkering als
een veilige basis van waaruit ze stappen durven te
zetten en extra ondersteuning kunnen ontvangen.
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de
attitude ten aanzien van werk (alsmede de attitude
ten aanzien van het aanvragen van een uitkering)
in belangrijke mate gevormd wordt/is door de
omgeving en het verleden.

Het werkt als rolmodellen uit de sociale context
zelf werken. Onderzoek toont aan dat ‘werkende
ouder(s)’ van alle persoonlijke en externe factoren
de belangrijkste voorspeller voor werk vinden is!
Ook toont onderzoek aan dat Wajongers van wie
de ouders een sterke arbeidsethos hebben, maar
liefst driemaal zoveel kans hebben om hun werk te
behouden dan de Wajongers van wie de ouders een
minder sterke arbeidsethos hebben. Deze invloed
doet zich al van jongs af aan gelden.

3URIHVVLRQHOHIRFXVRSZHUN

Wat ook werkt is als professionals vanuit de
verschillende leefgebieden het belangrijk vinden
dat de jongere aan het werk is. Een positieve
attitude bij professionals ten aanzien van werk
klinkt wellicht als vanzelfsprekend, maar is het
niet (getuige onderstaande voorbeelden). Het
is juist een gebrek aan urgentie dat de jongeren
belemmert. Sterker nog, soms is het zelfs niet in
het belang van professionals om werk mogelijk te
maken. Daarmee is de professionele focus op werk
een van de winstpakkers!
Jordy (19, spierziekte) loopt een baan mis omdat
hij niet al om 7.00 uur de persoonlijke verzorging
kan krijgen die hij nodig heeft.

Soms even niet

Els (22 jaar, moeilijk lerend) woont samen met
zeven andere jongelui op een woongroep. De
andere jongeren werken allemaal, Els als enige
niet. Als het aan de woonbegeleiders ligt, blijft dat
zo. Want als Els ook werk vindt, kunnen ook de
woonbegeleiders om 9.00 uur de deur achter zich
dicht trekken en hoeven zij pas eind einde van de
middag weer op de woongroep te zijn. Dat betekent
minder werk en onhandige diensten. Als Els als
enige thuis blijft, kunnen ze gewoon blijven werken
en is het ook nog eens lekker rustig.

Ten aanzien van wonen wordt vanuit de
praktijk aangegeven dat het zou helpen
wanneer persoonlijk begeleiders ook (mede)
verantwoordelijkheid dragen voor de
arbeidsparticipatie van deze jongeren. Ten aanzien
van de zorg toont onderzoek aan dat de overtuiging
bij professionals dat werk bijdraagt aan herstel, de
NDQVRSZHUNYLQGHQEHYRUGHUW ʋ̬UVWSODFHWKDQ
train’). Deze overtuiging wint bijvoorbeeld binnen
de GGZ terrein. Deze omslag in denken binnen de
zorg zou verder gestimuleerd kunnen worden door
NHQQLVRYHUWHGUDJHQRYHUEHZH]HQH̫HFWLHYH
methodieken als Individual Placement and Support,
alsmede door goede praktijken in deze regio een
podium te geven. De focus op werk zou ook verder
versterkt kunnen worden door professionals werk
aan te laten schuiven bij behandelteams. Ten
aanzien van het onderwijs wordt vanuit de praktijk
aangegeven dat de overtuiging dat het onderwijs
gericht moet zijn op de transitie van school naar
werk, bevorderend werkt. Deze overtuiging is
zeker binnen het reguliere onderwijs nog geen
gemeengoed, daar ligt de focus toch vooral op het
behalen van het diploma. Daar waar onderwijs en
werkgevers nauw samenwerken, zal het onderwijs
ook meer in het teken komen te staan van de
transitie naar werk.

Een positieve attitude ten aanzien van werk
betekent niet automatisch dat de jongeren ook echt
aan het werk willen. Soms is het feitelijk dan wel in
de beleving van de jongere niet in het belang van
de jongeren om te gaan werken.
“Ik heb drie jaar in de schuldsanering gezeten.
Onderdeel daarvan was de afspraak dat de helft
van mijn schuld kwijt gescholden werd. Ik heb
al die jaren thuis gezeten. Werken was voor mij
toen niet slim. Wanneer ik een vast dienstverband
gekregen zou hebben, had ik alsnog de helft van
de schuld die eerst kwijt gescholden was moeten
terugbetalen.”
Ook wijst onderzoek uit dat een belastende
thuissituatie gerelateerd is aan een geringere
werkwens van de jongere en minder actief
zoeken naar werk. Oftewel, wanneer er thuis
veel problemen spelen staat het hoofd van deze
jongeren niet naar werk.

Geloof in eigen
kunnen

(PSRZHUHQYHUVXVEHVFKHUPHQ

De meeste van deze jongeren willen dus echt
wel werken. Toch vertaalt dat zich niet altijd in
daadwerkelijke inzet van deze jongeren gericht
op werk. Veel winst blijkt er bij deze jongeren
nog te behalen wat betreft het geloof in hun
eigen vermogen om werk te vinden en/of te
behouden. Twee in de persoon gelegen factoren
beïnvloeden dit geloof in eigen kunnen in het
bijzonder: de inschatting van de eigen arbeids(on)mogelijkheden en de ervaren gezondheid.
Onderzoek toont het belang van beide factoren
aan. Wanneer jongeren vertrouwen hebben in
hun kwaliteiten en op grond daarvan een positief
beeld van hun arbeidsmogelijkheden hebben,
zullen ze harder willen (blijven) zoeken naar
werk. En andersom, wanneer de jongeren een
negatief zelfbeeld hebben, zullen ze eerder het
bijltje erbij neergooien. En wanneer jongeren
zich gezond, krachtig voelen, functioneren ze
in het algemeen, en ook ten aanzien van werk,
beter. De wijze waarop jongeren zich verhouden
tot hun beperking(en) is zeer bepalend voor de
ervaren gezondheid. We weten dat veel jongeren
met beperkingen daar moeite mee hebben.
Daarnaast speelt ook de leefstijl van de jongeren
een belangrijke rol. Onderzoek wijst uit dat een
ongezonde leefstijl niet alleen leidt tot verminderd
IXQFWLRQHUHQRRNNDQKHWHHQQHJDWLHIH̫HFW
hebben op de arbeidsoriëntatie van de jongere
en daarmee de kans op werk vinden verkleinen.
Een ongezonde leefstijl is met name bij jongeren
met een licht verstandelijke beperking en/of
psychiatrische aandoeningen een aandachtspunt.
Voor al deze factoren die zo bepalend zijn voor het
geloof in eigen kunnen geldt dat deze in belangrijke
mate door de omgeving en het verleden beïnvloed
worden/zijn. Wat kan hen dat geloof in eigen
kunnen geven? En wat maakt dat ze zich juist niet
krachtig voelen?

Zorgen van ouders ten aanzien van hun kind
kunnen maken dat ouders in hun gedrag meer
voor veiligheid gaan dan voor empowerment
van hun kind. Deze beschermende attitude
gaat vaak samen met een onderschatting van
de arbeidsmogelijkheden van het eigen kind.
Onderzoek toont aan dat wanneer ouders
de arbeidsmogelijkheden van hun kind laag
inschatten, dit de kans op het vinden en behouden
van werk vermindert, en andersom. Bijzondere
aandacht verdienen allochtone kinderen, bij wie
sommige ouders de neiging hebben om hun
kind – vaak uit schaamte – weg te houden uit het
maatschappelijk leven.
Wouter (21, verstandelijke beperking) is een
jongen die van aanpakken weet. Klust graag aan
̬HWVHQ'HVFKRROZHHWYRRUKHPHHQVWDJHSOHN
WHUHJHOHQELMHHQ̬HWVHQZLQNHOLQGHEXXUW0HW
Wouter in zijn element en goede samenwerking
in de begeleiding wordt de stage een succes.
'H̬HWVHQZLQNHOLVYHUYROJHQV]RRYHUKHPWH
spreken dat hij een baan aangeboden krijgt. Maar
dan, op de dag dat het contract getekend moet
worden, krijgt hij te horen dat het niet doorgaat.
'HDYRQGHUYRRULVHHQDQGHU̬OLDDORYHUGHNRS
gegaan en het personeel van die locatie moet
elders ondergebracht worden. Zich beroepen op de
mondelinge afspraken is geen optie, Wouter redt
het niet wanneer de werksfeer negatief is. Het is
een enorme dreun voor Wouter. En het sterkt de
ouders in hun overtuiging dat er geen werkgever
op Wouter zit te wachten en dat het nooit gaat
lukken om een baan te vinden. En dat Wouter alleen
maar tegen teleurstellingen aan zal lopen als we
naar werk blijven zoeken. De ouders stellen zich op
het standpunt dat Wouter gelet op zijn beperkingen
beter af is in de arbeidsmatige dagbesteding.

Geloof in eigen
kunnen
Tegelijkertijd geven zowel experts als de Wajongers
zelf aan dat ook de nodige professionals een
beschermende houding aannemen. Ook bij
deze professionals gaat het vaak samen met
onderschatting van de mogelijkheden van de
jongere. Zo wijst onderzoek uit dat ten aanzien van
jongeren met een licht verstandelijke beperking
onderwijzend personeel de neiging heeft hun
mogelijkheden te onderschatten. Wat kan helpen
is de ervaringen van oud-leerlingen in te zetten als
spiegel voor deze professionals.
Pascal (19, autisme) had van zijn school te horen
gekregen dat hij of naar de sociale werkvoorziening
kon of naar dagbesteding. Zijn moeder pikte dat
niet. Zij had de overtuiging dat Pascal veel meer in
zijn mars had. Zij regelde een re-integratietraject
voor hem en inmiddels heeft Pascal werk bij een
reguliere werkgever die bijzonder over hem te
spreken is. En Pascal zelf, die geniet met volle
teugen.

Vroeg beginnen

Het is voor ouders geen gemakkelijke opgave
om de juiste balans te vinden tussen het denken
in mogelijkheden en het oog hebben voor de
beperking(en); zij verdienen hierbij ondersteuning.

Wanneer we daar echter pas mee beginnen op
het moment dat deze jongeren de arbeidsmarkt
betreden, zijn we vaak te laat. Houding en gedrag
zijn dan bij de jongeren zo ingeslepen dat deze nog
moeilijk te veranderen zijn. Beïnvloeding van de
sociale context dient dan ook al op jonge leeftijd
aan te vangen. Nodig is dat ouders zich al vroeg
bewust zijn van het belang van empowerment
voor de toekomst van hun kind. Vervolgens is
het zaak ouders handelingsperspectief te bieden:
Hoe kun je als ouders empoweren? Wat kan
jouw kind bijvoorbeeld thuis zelf doen, ook in de
huishouding? Een belangrijke rol is weggelegd
voor de professionals vanuit de zorg. Bij jongeren
bij wie de aandoening of problemen zich op jonge
leeftijd openbaren, zullen zij de eersten zijn die
hierover het gesprek met ouders aan kunnen gaan
(kan al beginnen op het consultatiebureau!). Dat
vraagt in het bijzonder van de professionals uit de
(jeugd)zorg dat zij hun ondersteuning van kind en
ouders ook in het teken stellen van de toekomstige
participatie van het kind. De decentralisatie van de
jeugdzorg biedt gemeenten de kans om hier invloed
op te pakken. Maar ook professionals vanuit het
onderwijs hebben een belangrijke taak in de
beïnvloeding van ouders.
Naast deze preventieve aanpak, is het ook
nodig dat het regionale werkbedrijf voorziet in
ondersteuning van deze jongeren in het verkrijgen
van inzicht in de eigen arbeids(on)mogelijkheden
en het werken aan de eigen ervaren gezondheid.
Een positieve inschatting van de arbeidsmogelijkheden door professionals werk is daarbij
een belangrijk aandachtspunt.

$DQGDFKWHQUHVSHFWZHUNHQ

Een deel van deze jongeren ervaart weinig steun
vanuit hun sociale context. Persoonlijke aandacht
en oprechte betrokkenheid van professionals
kunnen maken dat deze jongeren ervaren dat ze er
niet alleen voor staan. Wanneer professionals met
een open houding luisteren, en zoeken naar wat
de jongere zelf graag wil en waar hij of zij goed in
is, groeit het vertrouwen van de jongere in deze
professional en daarmee diens invloed. Bovendien
wijst onderzoek uit dat sturen op zelfsturing de
motivatie van jongeren versterkt en daarmee
de kans op werk vinden en in het bijzonder op
werk behouden vergroot. Sturen op zelfsturing is
belangrijk, want veel Wajongers hebben het gevoel
dat gebeurtenissen hen overkomen. Op al deze
punten is aldus de jongeren veel winst te behalen.
Zij ervaren lang niet altijd die persoonlijke aandacht
en het respect. In het bijzonder de jongeren die
bij het Jongerenloket aankloppen hebben vaak het
gevoel dat er onder het mom van ‘werk is werk’ niet
werkelijk geluisterd wordt naar wat ze zelf graag
willen.

“Mijn jobcoach gaat op zoek naar wat ik zelf graag
zou willen doen. Hij luistert echt naar me… Ik krijg
de kans te laten zien wat ik kan… Tegelijkertijd
geeft mijn jobcoach aan dat het wellicht niet
meteen lukt om het werk te vinden dat ik graag
zou willen doen. Hij vindt het belangrijk dat ik wel
aan het werk ben, daarom zegt hij ook dat het
kan betekenen dat je tijdelijk iets anders doet. Ze
hebben me dan ook gevraagd wat ik anders nog
zou willen doen. Dat is oké voor mij.”
“Ik werk nu drie dagen bij een hovenier. Dat gaat
heel goed. M’n baas begeleidt me goed en is
ook heel tevreden; ik krijg straks ook een nieuw
contract heeft hij al gezegd. Maar UWV wil dat ik
met deze baan stop en een andere baan ga zoeken.
Zij vinden dat ik vijf dagen kan werken, dat kan
bij deze werkgever niet. Ik vind zelf ook dat ik vijf
dagen kan werken, maar ik wil deze baan niet kwijt.
Ik vind het prima om daarnaast bijvoorbeeld twee
dagen als postbode te werken, geen probleem.
Maar ik heb het hier zo naar m’n zin, laat me hier
alsjeblieft werken.”

Competenties

Met alleen de juiste instelling kom je er niet. De
jongeren moeten ook over de juiste competenties
beschikken. In het bijzonder ten aanzien van
jongeren met gedragsproblemen toont onderzoek
aan dat belangrijk het is dat zij sociale en
werknemersvaardigheden aanleren, zoals op
tijd op werk komen of het op een goede manier
communiceren met leidinggevenden en collega’s.
Die overtuiging is zeker binnen het reguliere
onderwijs nog geen gemeengoed, daar ligt de
focus op het vakinhoudelijke. Hier valt dus nog
zeker winst te behalen (winstpakker!).
Veel jongeren met beperkingen, en in het bijzonder
de jongeren met gedragsproblemen, ontwikkelen
deze sociale en werknemersvaardigheden, maar
ook de vakinhoudelijke competenties, het beste
in een reële werkomgeving. Deze biedt hen de
structuur die ze soms zo nodig hebben. Relevante
stages/leerwerkplekken (stages die aansluiten op
de interesses en kwaliteiten van deze jongeren)
zijn dan ook van groot belang. Zo kan ook de
motivatie voor werk groeien. We zien echter veel
scholen stoeien om voldoende relevante stage- en
leerwerkplekken te vinden. De crisis helpt daar niet
bij.
In deze regio is er sprake van een groot aantal
initiatieven gericht op de arbeidstoeleiding van
deze jongeren, en dan in het bijzonder van de
jongeren die niet of alleen met veel moeite in staat
]XOOHQ]LMQRPHHQVWDUWNZDOL̬FDWLHWHEHKDOHQ
Vanuit het perspectief van de jongeren is het
wenselijk dat partijen hun krachten bundelen en
samen met werkgevers komen tot een passend
aanbod leren en werken voor deze jongeren.

Arbeidsmarkt –
Kansen &
Bedreigingen
Ook jongeren die graag willen werken, het geloof
hebben dat zij daartoe ook in staat zijn, en die
over de juiste competenties beschikken, vinden
of behouden niet altijd werk. Zij moeten hier ook
de kans toe krijgen. Straks staan we stil bij de
vraag wat maakt dat individuele werkgevers met
deze jongeren willen werken. Eerst kijken we meer
op macro-niveau naar kansen en bedreigingen
op de arbeidsmarkt. Duidelijk is dat ook deze
jongeren last hebben van de economische
crisis. Zo geven sommige werkgevers aan dat
ze een personeelsoverschot en de nadruk op
kostenreductie niet kunnen combineren met het
investeren in nieuwe medewerkers die bovendien
extra aandacht nodig hebben. Ten aanzien van
de vraag naar arbeid in kwalitatieve zin wijst
onderzoek uit dat aan laaggeschoold werk steeds
meer en hogere eisen gesteld worden, waardoor de
onderkant van de arbeidsmarkt voor jongeren met
beperkingen steeds minder toegankelijk geworden
is. Dat geldt bijvoorbeeld voor functies binnen de
schoonmaak: van medewerkers wordt een hoger
tempo verwacht, en ook moeten zij meer dan in
het verleden werken met allerlei apparaten en een
grote diversiteit aan schoonmaakmiddelen. De
praktijk leert dat sommige bedrijven daarom als
personeelsbeleid hanteren dat alle medewerkers
HHQVWDUWNZDOL̬FDWLH]RXGHQPRHWHQEHKDOHQ
Omdat een deel van de jongeren met een beperking
met arbeidsvermogen hier niet toe in staat is,
vermindert dit hun kansen op werk. Ook worden

KRJHUHHLVHQJHVWHOGWHQDDQ]LHQYDQ̭H[LELOLWHLW
en sociaal functioneren. Vaardigheden waar juist
veel Wajongers niet in uitblinken. Verder zien we
dat er ten aanzien van laaggeschoold werk sprake
LVYDQHHQIRUVHWRHQDPHYDQ̭H[LEHOHHQWLMGHOLMN
arbeidscontracten, dit vermindert hun kansen op
duurzaam werk.
Ook hebben we onszelf de vraag gesteld of
sommige sectoren in deze regio jongeren met
beperkingen meer kansen bieden dan andere
sectoren (tabel 2). Alhoewel er wel verschillen
tussen sectoren zichtbaar zijn in het percentage
Wajongers dat er werkzaam is (kolom 1) zijn deze
YHUVFKLOOHQQLHWVLJQL̬FDQW(HQDQGHUHIDFWRUGLH
we in ogenschouw genomen hebben is de omvang
van de sector in deze regio, in termen van aantal
dienstverbanden (kolom 2). We gaan ervan uit dat
sectoren die een grotere werkgelegenheid kennen,
deze jongeren ook meer te bieden hebben. Tot slot
hebben we gekeken naar de verwachte groei van de
ZHUNJHOHJHQKHLGLQGHEHWUH̫HQGHVHFWRUHQ NRORP
3). Verschillende andere factoren spelen nog een
rol maar hebben we in deze fase van het onderzoek
buiten beschouwing gelaten.
Relatief scoort de landbouw het beste als het
gaat om het percentage Wajongers. Echter, deze
sector heeft een zeer bescheiden omvang. Dit in
schril contrast tot Zorg & Welzijn. Alhoewel Zorg
& Welzijn niet tot de toppers behoort als het gaat
om het percentage Wajongers, is het de enorme
omvang die het tot een van de meest kansrijke
sectoren maakt. Aandachtspunt is de krimp zoals
daar in het bijzonder binnen de kinderopvang
sprake van is. Dat er nog relatief weinig Wajongers

werkzaam zijn binnen Zorg & Welzijn heeft onder
meer te maken met de opleidingseisen zoals die
gehanteerd worden. Mogelijk kan deze barrière
met de inzet van functiecreatie (waarover
verderop meer) geslecht worden. Andere kansrijke
sectoren zijn de detailhandel, de industrie en
de zakelijke dienstverlening (bv. de beveiliging).
Van alle sectoren lijkt het onderwijs vooralsnog
de Wajongers het minste te bieden te hebben.
Mogelijk kan functiecreactie ook hier verandering
in brengen, in het bijzonder binnen de grotere
onderwijsinstellingen.

Tabel 2 Kansrijke sectoren
Sector

% Wajongers

Werkgelegenheid
Regio (x 1.000)

Groei

KANS

Zorg en Welzijn

0,37

37

-1,6%

++

Onderwijs

0,15

15

0,0%

--

Industrie

0,42

14

-0,9%

+

Detailhandel

0,55

14

-0,7%

+

Zakelijke dienstverlening

0,24

23

-2,0%

+

Waarvan uitzendbureaus

0,54

11

1,3%

+

Landbouw

0,74

1

-1,2%

-

Bouwnijverheid

0,55

6

-2,0%

-

Aannamebereidheid
werkgevers

Een peiling onder werkgevers wijst uit dat vier
op de tien werkgevers er voor open staat om
een Wajongere in dienst te nemen. Toch heeft
slechts vijf procent daadwerkelijk een of meerdere
Wajongers in dienst. Hoe kan dat? Wat maakt nu
dat de sommige werkgevers wel met deze jongeren
werken en een andere werkgevers niet? Wat zijn de
winstpakkers?

,QPLMQEHGULMI",QPLMQEHGULMI

Een positieve attitude ten aanzien van de doelgroep
jongeren met een beperking helpt, maar onderzoek
toont aan dat een positieve attitude ten aanzien
van jongeren met beperking als werknemer
binnen de eigen organisatie veel belangrijker is.
Werkgevers met een positieve attitude ten aanzien
van mensen met een beperking in het algemeen,
geven namelijk vaak niet thuis als er daadwerkelijk
een sollicitant met een beperking op de stoep
staat. Veel werkgevers hebben moeite zich voor
te stellen wat deze jongeren kunnen betekenen in
hun eigen bedrijf. Positieve ervaringen van andere
werkgevers kunnen dit doen veranderen. Het is
dan ook zaak werkgevers die al met deze jongeren
werken adequaat te ondersteunen, en zo van de
inzet van deze jongeren een succes te maken.
Wanneer één werkgever over de dam is, volgen
er mogelijk meer. Biedt werkgevers met positieve
ervaringen een podium, laat ze hun succesverhaal
vertellen aan andere werkgevers. Werkgevers laten
zich eerder overtuigen door andere werkgevers dan

bijvoorbeeld door overheden. Ook functiecreactie
kan er mogelijk aan bijdragen dat meer werkgevers
gaan inzien dat deze jongeren ook voor hen van
toegevoegde waarde kunnen zijn. Hier wordt
momenteel zowel binnen als buiten deze regio
mee geëxperimenteerd. Aanbevolen wordt deze
experimenten te volgen en indien succesvol tot
reguliere praktijk te maken.

FUNCTIECREATIE - PRAKTIJKVOORBEELD
Functiecreatie is het allesomvattende woord
voor het anders inrichten van bedrijfs-processen
en het afsplitsen van taken, waardoor hoger
geschoold personeel beter kan worden ingezet
voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid.
Eenvoudige taken worden samengevoegd tot een
of meerdere functies en opnieuw opgenomen in
de werkprocessen. In het onderzoeksrapport een
aansprekend voorbeeld op een afdeling geriatrie!

Aanvullende motieven

Geschiktheid staat voorop. Aanvullend kunnen
echter nog meer motieven een rol spelen. Sociaalmaatschappelijke motieven kunnen maken
dat werkgevers meer open staan voor het in
dienst nemen van jongeren met een beperking.
Werkgevers hebben de persoonlijke overtuiging dat
ook deze jongeren het verdienen om te werken en
voelen zich verantwoordelijk om deze jongeren aan
te nemen. Een praktijkervaring is dat het vaak om
werkgevers gaat die in de persoonlijke sfeer iemand
met een beperking kennen. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen kan ook een strategische
grondslag hebben: het in dienst hebben van
Wajongers als unique selling point dat leidt tot
een bepaalde klantenbinding. Aan de bereidheid
om deze jongeren in dienst te nemen kunnen ook

meer commerciële overwegingen ten grondslag
liggen. Zo stellen overheden steeds vaker bij
inkopen en aanbestedingen als voorwaarde dat
er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen
met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt
moeten worden ingezet, het zogenaamde ‘social
return’. Verder zien we dat ook cao-afspraken,
convenanten en quota aanleiding kunnen zijn voor
werkgevers om open te staan voor een gesprek
over de indienstname van deze jongeren. Financiële
compensatie is in de ogen van werkgevers vooral
een noodzakelijke voorwaarde, aldus experts.

Risicoperceptie

Veel werkgevers hebben in eerste instantie vooral
oog voor de aandoening, minder voor de mens.
Dientengevolge is de neiging van werkgevers de
impact van de aandoening te overschatten en
daarmee de mogelijkheden te onderschatten. Deze
onderschatting treft in het bijzonder de mensen
met psychische beperkingen. Werkgevers zien de
nodige bezwaren en risico’s, wat een negatieve
invloed op de aannamebereidheid heeft. De idee
dat de Wajongere veel extra aandacht en tijd
vraagt is de meest genoemde overweging om
geen Wajongere in dienst te (willen) nemen. Ook
hebben werkgevers twijfels over de productiviteit
van Wajongers. Verder wijst onderzoek uit dat veel
werkgevers, overigens ten onrechte, de overtuiging
hebben dat Wajongers vaak ziek zijn. Zorgen van
werkgevers kunnen ook betrekking hebben op

de veiligheid. Last but not least heeft een deel
van de werkgevers de overtuiging dat de inzet
van Wajongers veel gedoe, veel administratieve
rompslomp met zich meebrengt. Deze en andere
zorgen kunnen maken dat werkgevers voor die
eenvoudige werkzaamheden toch liever kiezen
voor bijvoorbeeld een arbeidsmigrant uit OostEuropa. De hernieuwde nadruk binnen de sociale
zekerheid op de eigen verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers heeft geleid tot
een toenemend risicobesef bij werkgevers en
daarmee een geringere bereidheid om mensen
met een beperking aan te nemen. Maar ook als
Wajongers naar behoren functioneren zien we
een zekere schroom bij werkgevers om hen in
vaste dienst te nemen. Onderzoek wijst uit dat
werkgevers twijfels hebben of de ondersteuning
ook in de toekomst adequaat zal blijven. Zo
vrezen sommige werkgevers dat de compensatie
voor verminderde productiviteit na verloop van
tijd zal afnemen. Een deel van de werkgevers
ervaart de overheid als onbetrouwbaar. De goede
voorbeelden ten spijt, deze zorgen zijn lang
niet altijd onterecht. Onderzoek toont aan dat
de ervaringen van werkgevers lang niet altijd
positief zijn. Wat werkgevers gemeenten dan ook
vooral vragen is: neem onze zorgen serieus. Dat
begint op beleidsmatig niveau met de bereidheid
om te investeren in een ondersteuningsaanbod
dat aansluit op de zorgen van werkgevers. Op
uitvoerend niveau staat of valt het met kwaliteit
van de relatie tussen professional en werkgever.
Professionals die het vertrouwen weten te winnen
van de werkgever maken meer kans om een
jongere te plaatsen dan professionals die daar niet
of minder in slagen. Het is en blijft mensenwerk.

Aannamebereidheid
werkgevers

Draagvlak eigen organisatie

Onderzoek wijst uit dat draagvlak onder
leidinggevenden en collega’s de beslissing van
werkgevers om een jongere met een beperking aan
te nemen positief beïnvloedt. En andersom heeft
weerstand in de eigen organisatie een bescheiden
negatieve invloed. Wel speelt weerstand onder
leidinggevenden en collega’s met enige regelmaat
een rol wanneer werkgevers ervoor kiezen het
dienstverband niet te verlengen.

Geloof in eigen kunnen

Wanneer werkgevers meer vertrouwen in hun
eigen vermogen en dat van de organisatie hebben
om van de in dienst name van deze jongeren een
succes te maken, vergroot dit de kans voor deze
jongeren op het vinden en behouden van werk.
Ook de verwachting van adequate ondersteuning
en begeleiding bij de omgang met deze jongeren
kan bij werkgevers het geloof in eigen kunnen doen
JURHLHQHQKHHIWGDDUPHHHHQSRVLWLHIH̫HFWRSGH
aannamebereidheid van werkgevers.

Geschikte kandidaten

Wanneer werkgevers de keuze gemaakt hebben
met deze jongeren te willen werken, kan er nog
van alles mis gaan. Zo lukt het intermediairs
lang niet altijd om geschikte kandidaten aan te

dragen. Dit tot groot onbegrip bij werkgevers: nu
wil ik met Wajongers gaan werken en dan kunnen
jullie geen kandidaten aanleveren! Om geen nee
te moeten verkopen aan werkgevers, gebeurt het
dat kandidaten aangedragen worden die niet of
onvoldoende geschikt zijn. Het aandragen van
ongeschikte kandidaten kan ook het gevolg zijn
van de nadrukkelijke wens of noodzaak om deze
jongeren te plaatsen.

3DVVHQGZHUN

Werkgevers die tijdelijke dienstverbanden niet
verlengen, doen dit vaak doen omdat de Wajongere
niet functioneert zoals verwacht: de motivatie
valt tegen, hij of zij is onvoldoende productief,
vraagt teveel begeleiding of functioneert niet
goed binnen het team. Vaak blijkt achteraf de
functie niet passend te zijn. Onderzoek toont
zelfs aan dat ten aanzien van de Wajonger als
werknemer werkgevers met Wajongers in dienst
juist iets minder positief zijn dan werkgevers
zonder Wajongers in dienst. Zo bekeken kunnen we
eerder concluderen dat ervaring met een Wajonger
niet zonder meer tot een positievere attitude
leidt maar eerder tot een meer realistisch beeld.
Dit pleit ervoor om in de informatievoorziening
aan werkgevers over deze jongeren eerlijk en
duidelijk aan te geven wat diens mogelijkheden en
beperkingen zijn. Alleen dan kan werkelijk tot een
passend takenpakket gekomen worden en kunnen
goede ervaringen gaan ontstaan.

Inclusieve
samenleving
De kansen die deze jongeren van werkgevers
krijgen kunnen niet los gezien worden van de
kansen die de maatschappij deze jongeren in
het algemeen biedt. We spreken van inclusieve
arbeidsorganisaties, maar hoe inclusief is onze
samenleving eigenlijk? En wat kunnen gemeenten
hieraan bijdragen?

Meedoen leer je door mee te doen

Wanneer kinderen met beperkingen al vroeg
gestimuleerd worden om zoveel als mogelijk mee
te doen, vergroot dit hun kansen later op betaald
werk. Veel ondersteuning in Nederland, hoe goed
bedoeld ook, plaats jeugdigen echter eerder
buiten de samenleving dan daarbinnen. Nederland
kent een uitgebreid palet aan gespecialiseerde
zorg- en onderwijsvoorzieningen voor jeugdigen
met verschillende beperkingen. Inmiddels maakt
een op de zeven jeugdigen daar gebruik van,
dat is beduidend meer dan in andere landen. Als
kinderen terechtkomen in het circuit van speciale
zorg betekent dit vaak dat zij vanaf dat moment op
belangrijke levensdomeinen niet meer of nog maar
heel moeilijk kunnen meedoen aan het gewone
leven. Wat het meedoen van deze jeugdigen nog
verder belemmert is dat bepaalde zorg alleen
verkrijgbaar is als er een indicatie is gesteld. Deze
indicatie plaatst kinderen in een bijzondere positie,
zowel wat hun eigen zelfbeeld betreft, als in de
ogen van hun omgeving. Deze aanpak vormt ook
een bedreiging voor de toekomstige participatie.

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de toename
van het gebruik van speciale voorzieningen de
kansen van deze jeugdigen in de toekomst op
werk vermindert. In een inclusieve samenleving
staat de ondersteuning van jeugdigen dan ook
niet alleen in het teken van het meedoen in het
nu maar ook in het teken van het meedoen in de
toekomst. De praktijk leert echter dat bij het stellen
van indicaties, opstellen van behandelplannen,
verwijzingen naar speciale zorg, vaak niet gekeken
wordt naar de gevolgen van deze plannen op
de langere termijn. De decentralisatie van de
jeugdzorg biedt gemeenten de kans om hier invloed
op te pakken.

0LQGHUWROHUDQWYRRUDIZLMNHQGJHGUDJ

In de visie van verschillende experts is de toename
van het zorggebruik, in het bijzonder ten aanzien
van problematisch gedrag, mede het gevolg
van een samenleving die steeds minder tolerant
geworden is. Hetzelfde gedrag wordt tegenwoordig
eerder als afwijkend en problematisch ervaren
dan in het verleden. Wanneer je kinderen dan
probleemgedrag vertonen, is goed te begrijpen dat
de diagnose ADHD ook een soort van opluchting
is. Liever een stoornis dan dat je faalt. Het helpt
deze jongeren als er ruimte is voor hun anders zijn,
wanneer zij niet in een keurslijf gedwongen worden.
“Ik heb continu het gevoel me anders te moeten
voordoen om in het keurslijf van de (sociaal)
gemiddelde mens te persen. Dat is zeer stressvol.”
- Jongen met autisme

3DVVHQGRQGHUZLMV

Behalve dat kinderen met een beperking in een
inclusieve samenleving maximaal leren mee
te doen, leren de kinderen om hen heen zich
ook te verhouden tot de mogelijkheden en de
beperkingen van deze kinderen. Kinderen, en dus
ook de werkgevers, leidinggevenden en collega’s
van de toekomst, ontwikkelen zo een veel bredere
opvatting over wat normaal is.
Vanuit dat perspectief is passend onderwijs
toe te juichen. Wil passend onderwijs werkelijk
bijdragen aan het vergroten van de kansen van
jeugdigen met beperkingen moeten de leraren in
het reguliere onderwijs wel in staat gesteld worden
om de kinderen met beperkingen op een goede
manier te begeleiden, zonder dat dit ten koste
gaat van de begeleiding van de andere kinderen.
Dat kan betekenen kleinere klassen, investeren
in de bekwaamheid van leraren om te gaan met
kinderen met beperkingen en een adequate
zorgstructuur. Maar het vraagt bovenal van leraren
de intrinsieke motivatie om deze kinderen zoveel
als mogelijk te willen ‘insluiten’. Veel leraren in
het reguliere onderwijs maken zich in het kader
passend onderwijs echter vooral veel zorgen
in plaats van dat ze het als een uitdaging zien.
De neiging bestaat kinderen met een beperking
te zien als lastenverzwarend en negatief voor
de andere kinderen in de klas. Voorbeelden
zoals onderstaande kunnen bijdragen aan het
ontkrachten van deze zorgen.

7KRPDVLV
jaar en studeert
stedenbouwkunde aan de
hbo. Thomas
mist zijn
onderarmen en
-benen. Hij heeft
siliconen kokers
die fungeren als
benen. Hierop
kan hij staan,
lopen en zelfs
rennen. Onlangs
deed Thomas
mee aan het
KRO programma
Puberruil Xtra. Een week lang ruilde hij van leven
met de 16-jarige Sage uit Nieuw-Zeeland.
Heb je een verschil gemerkt in hoe mensen daar
omgaan met jouw handicap? “In Nederland leven
gehandicapten veel meer in een eigen wereld.
Ze gaan naar speciale scholen en verenigingen.
In Nieuw-Zeeland is dat anders. Daar zijn
gehandicapten volledig geïntegreerd in het
dagelijkse leven. Ze gaan naar dezelfde scholen,
sporten en werken samen. Daardoor worden
gehandicapten daar veel meer geaccepteerd.
Natuurlijk, ze kijken wel, maar niet met open mond
zoals in Nederland… Doordat gehandicapten hier
een apart leven leiden weten veel mensen zich
geen houding te geven als ze een gehandicapte
tegenkomen. Soms behandelen mensen me alsof ik
een geestelijke beperking heb.”

Inclusieve
samenleving
1HJDWLHYHH̫HFWHQRSDQGHUHNLQGHUHQZHUGHQQLHW
gevonden.

Vanuit dat perspectief is passend onderwijs
toe te juichen. Wil passend onderwijs werkelijk
bijdragen aan het vergroten van de kansen van
jeugdigen met beperkingen moeten de leraren in
het reguliere onderwijs wel in staat gesteld worden
om de kinderen met beperkingen op een goede
manier te begeleiden, zonder dat dit ten koste
gaat van de begeleiding van de andere kinderen.
Dat kan betekenen kleinere klassen, investeren
in de bekwaamheid van leraren om te gaan met
kinderen met beperkingen en een adequate
zorgstructuur. Maar het vraagt bovenal van leraren
de intrinsieke motivatie om deze kinderen zoveel
als mogelijk te willen ‘insluiten’. Veel leraren in
het reguliere onderwijs maken zich in het kader
passend onderwijs echter vooral veel zorgen
in plaats van dat ze het als een uitdaging zien.
De neiging bestaat kinderen met een beperking
te zien als lastenverzwarend en negatief voor
de andere kinderen in de klas. Voorbeelden
zoals onderstaande kunnen bijdragen aan het
ontkrachten van deze zorgen.

PASSEND ONDERWIJS - INSPIRERENDE
PRAKTIJKVOORBEELDEN
Een grootschalig onderzoek onder duizenden
basisschoolleerlingen wees uit dat ook dat de
andere kinderen in klassen met kinderen met
beperkingen het in de loop der jaren minstens
even goed deden of zelfs beter deden dan kinderen
in klassen zonder kinderen met beperkingen.

Een interessant en succesvol project is Okido: een
project waarin vijf verschillende zorginstellingen
hun expertise en soms ook menskracht ter
beschikking stellen aan reguliere kinderopvang
(peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) zodat
kinderen met functionele beperkingen (breed
JHGH̬QLHHUG NXQQHQEOLMYHQPHHGRHQLQGH
gewone opvang. Een evaluatieonderzoek bij enkele
WLHQWDOOHQNLQGHUHQOLHW]LHQGDWGHH̫HFWHQYDQGH
ondersteuning zowel door de kindercentra als door
de ouders positief werden beoordeeld. Men
signaleerde vooruitgang in het welbevinden en
ontwikkeling van de kinderen terwijl ook de sfeer in
de groepen verbeterde.

Inclusief vervoer
Inclusie betekent bijvoorbeeld ook dat iedereen
ongeacht zijn of haar beperking zich moet kunnen
verplaatsen. Het betekent dat de jongeren (op tijd)
op hun werk moeten kunnen komen, bijvoorbeeld
middels het openbaar vervoer. Helaas is dat maar
al te vaak geen vanzelfsprekendheid: jongeren in
een rolstoel maken mee dat bussen niet voor hen
stoppen, ze er niet in kunnen omdat de bus te vol
zit of de speciale ‘oprit’ niet functioneert. Deze en
andere vormen van uitsluiting verminderen in meer
of mindere mate de kansen van deze jongeren op
werk vinden en werk behouden. Overigens hebben
we als we spreken over inclusief vervoer niet
alleen over het rolstoel toegankelijk maken van
de bus. Het betekent ook dat de jongeren met een
verstandelijke beperking moeten weten bij welke
halte uit te stappen.

Integrale
benadering

Last but not least: Zowel onderzoek als de
praktijk wijzen uit dat een meer holistische visie,
waarin bij de ondersteuning van deze jongeren
rekening gehouden wordt met het functioneren
van de jongere op de verschillende leefgebieden,
hun kans op werk vergroot, en in het bijzonder
de kans op het behouden van werk. Hier is veel
winst te behalen. Belemmerende factoren voor
een integrale aanpak zijn onder meer: het grote
aantal partijen betrokken bij de begeleiding,
partijen die soms geeneens van elkaars bestaan,
expertise of middelen weten, dienstverlening die
aanbodgedreven is in plaats van vraaggestuurd,
het organisatiebelang dat boven het belang
van de jongere of werkgever prevaleert,
onderling wantrouwen en perverse prikkels. Een
bevorderende overtuiging is dat het belang van de
jongere vóór dat van de verschillende organisaties
gaat. Ook de overtuiging dat de ondersteuning
georganiseerd moet worden in het systeem van
de jongere, dus daar waar de problemen spelen,
vergroot de kansen op een integrale aanpak (‘wrap
around care). De logica van het dagelijkse leven
van de jongere staat voorop. Organisatorische
grenzen zijn daaraan altijd ondergeschikt.

Willem (22, autisme), boom van een vent. Twee
meter vijf, handen als kolenschoppen. Altijd zwarte
kleding en militaire look. Oorbellen en tattoos.
Hardcore hardrock fan. Ouders gescheiden,
hij heeft met zowel vader als moeder een
verstandsrelatie. Loopt bij psychiater en gebruikt
medicatie. Zijn stiefvader is met hem begaan, is
bang dat hij ontspoort en trekt daarom bij UWV
aan de bel. Willem krijgt een re-integratietraject
aangebonden. Peter, begeleider van het reintegratiebedrijf, gaat met hem aan de slag.
Peter zoekt al vanaf het begin het contact met
de psychiater, maar slaagt daar niet in. Willem
heeft als opleidingsachtergrond ICT maar wil daar
niet in door. Afspraken met werkgevers lopen
daarom mis. Uiteindelijk is Willem geplaatst bij een
beveiligingsbedrijf, als objectbeveiliger. Aanleiding:
hij kluste er een beetje bij als portier en dat ging
heel goed. Hij werkt vooral ‘s nachts. Dat vindt
hij plezierig. En zijn baas was dik tevreden over
hem. Op een zeker moment besluit de psychiater
echter Willems medicatie aan te passen. Met
deze nieuwe medicijnen mag Willem niet meer
rijden. Dat maakt het voor Willem onmogelijk
om dit werk te blijven doen. “Het had prettig
geweest als er vanuit de psychiater overleg en of
afstemming was geweest…” verzucht Peter, de reintegatiebegeleider.

Tot
slot
Met deze paper hebben wij deze jongeren een
gezicht willen geven, hun mogelijkheden over
het voetlicht willen brengen. Zonder daarbij hun
beperkingen en hun behoefte aan ondersteuning
uit het oog te verliezen. We beoogden een
realistisch verhaal te schrijven: we hebben u
meer beeld en gevoel willen geven bij wat deze
jongeren belemmert om in werk volwaardig mee
te doen. En wat juist bijdraagt aan die ambitie. We
hebben duidelijk willen maken de invloed die de
omgeving heeft op de kansen van deze jongeren
op werk, en daarmee welke mogelijkheden er voor
gemeenten in samenwerking met andere partijen
liggen om voor deze jongeren en werkgevers
werkelijk het verschil te maken. We hopen dan ook
dat betrokkenen zich geïnspireerd en uitgedaagd
voelen om deze uitdagingen aan te gaan!

© S.L. van der Woude
+HWJHEUXLNYDQWHNVWHQFLMIHUVHQRI̬JXUHQXLWGH]HSDSHUDOVWRHOLFKWLQJRI
ondersteuning in artikelen, rapporten of boeken of andere publicaties is
toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

