
WORKSHOP	
Jonggehandicapten	

Hoe	u	ze	aan	het	werk	kunt	helpen	én	houden	
	
Gemeenten	aan	zet	
Álle	 jongeren	aan	het	werk.	Daar	is	het	u	als	gemeente	om	te	doen.	Eenvoudig	is	dat	echter	niet.	Zeker	
niet	 als	 het	 gaat	 om	 de	 jonggehandicapten	 voor	 wie	 u	 sinds	 2015	 verantwoordelijk	 bent.	 Dit	 gaat	
hoofdzakelijk	om	jonge	mensen	die	vanwege	hun	aandoening(en)	tegen	beperkingen	in	werk	aanlopen.	
De	 meeste	 gemeenten	 hebben	 de	 werkprocessen	 omtrent	 de	
ondersteuning	van	deze	nieuwe	doelgroep	inmiddels	ingericht	en	beraden	
zich	 nu	 op	 de	 beste	 aanpak.	 Om	 deze	 jongeren	 en	 werkgevers	 op	 een	
effectieve	 en	 efficiënte	 wijze	 te	 ondersteunen,	 is	 kennis	 en	 ervaring	 van	
groot	belang.	
	
Wie	zijn	die	jonggehandicapten	en	wat	werkt?	
• Wat	zijn	hun	arbeidsmogelijkheden?		
• Welke	beperkingen	brengt	hun	aandoening	met	zich	mee?	
• Welke	factoren	bepalen	hun	kans	op	werk?	
• Hoe	kunt	u	als	gemeente	hen	zo	ondersteunen	dat	zij	werk	vinden	én	

behouden?		
• Wat	kunnen	de	jongeren	en	hun	omgeving	zelf	bijdragen?		
• Wat	hebben	werkgevers	nodig	om	deze	jongeren	in	dienst	te	nemen	en	

te	houden?		
• Kortom,	waar	liggen	kansen	en	hoe	deze	te	verzilveren? 
	
Met	kennis	laat	u	geen	kansen	onbenut	
Een	 succesvolle	 aanpak	 is	 niet	 gestoeld	 op	 aannames	 maar	 op	 kennis.	 Er	 is	 de	 laatste	 jaren	 veel	
onderzoek	gedaan	naar	welke	factoren	bepalen	of	deze	jongeren	wel	of	niet	aan	het	werk	zijn.	Wanneer	u	
daar	 bij	 uw	 aanpak	 rekenschap	 van	 geeft,	 zult	 u	merken	 dat	 u	 tot	 een	meer	 effectieve	 aanpak	 komt.	
Behalve	aan	de	persoonskenmerken	van	de	jongeren,	zoals	het	zelfbeeld	en	de	competenties,	wordt	ook	
aandacht	besteed	aan	de	invloed	van	de	omgeving	(sociale	context	en	professionals).	Deze	invloed	wordt	
vaak	onderschat.	Veel	onderzoek	is	er	gedaan	naar	de	aannamebereidheid	van	werkgevers,	en	hoe	deze	
te	 beïnvloeden.	 Ook	 daar	 gaan	 we	 uitgebreid	 op	 in.	 Tot	 slot	 komen	 ook	 relevante	 economische	 en	

maatschappelijke	 ontwikkelingen	 aan	 bod,	 en	 de	 kansen	 en	 bedreigingen	
die	deze	ontwikkelingen	bieden.	
	
Boeiend	programma	eventueel	mét	de	doelgroep	
In	 deze	 workshop	 krijgt	 u	 een	 boeiende	 mix	 van	 praktijkvoorbeelden,	
cijfermateriaal	 en	 wetenschappelijke	 inzichten.	 Ook	 is	 er	 ruim	 aandacht	
voor	de	persoonlijke	ervaringen	van	de	jongeren	én	werkgevers.	Graag	kijk	
ik	samen	met	u	naar	de	mogelijkheden	om	jongeren	en	werkgevers	uit	uw	
regio	uit	te	nodigen	om	op	deze	dag	zelf	hun	verhaal	te	doen.	
	
Op	maat	
Vooraf	bespreken	we	de	samenstelling	van	de	groep	en	de	specifieke	vragen	
die	 er	 leven.	 Ook	 brengen	 we	 de	 belangrijkste	 beleidskeuzes	 van	 uw	
gemeente	in	kaart.	Zo	komen	we	tot	een	workshop	op	maat.	

	
U	neemt	u	zelf	mee	
Ook	 uw	 beelden	 ten	 aanzien	 van	 deze	 doelgroep	 zijn	
onderwerp	van	gesprek.	Met	elkaar	onderzoeken	we	welke	
ervaringen	 hieraan	 ten	 grondslag	 liggen,	 en	 wat	 we	 van	
deze	ervaringen	kunnen	leren.	We	gaan	in	groepen	aan	de	
slag	 met	 de	 toepassing	 van	 de	 opgedane	 kennis.	 Een	
interactieve	dag	dus.	

Ik	heb	louter	positieve	geluiden	gehoord.	
Naast	dat	het	leerzaam	was,	is	de	interactie	
tussen	de	opleider	en	de	deelnemers	uit	de	

diverse	disciplines	als	zeer	waardevol	ervaren.	
Kortom	een	geslaagde	workshop!	

Eelco	Zeinstra,	Manager	Werkbedrijf	Hoorn 



Doelgroep	
Deze	workshop	is	bestemd	voor	beleidsmakers	en		
beleidsbepalers,	 verantwoordelijk	 voor	 de	 ondersteuning	
van	deze	jongeren	bij	het	vinden	en	behouden	van	werk.	
	
Resultaat	
Na	afloop	heeft	u	als	deelnemer	meer	beeld	en	gevoel	bij	wie	
deze	jongeren	zijn	en	hoe	u	samen	met	andere	partijen	deze	
jongeren	kunt	helpen	om	werk	te	vinden	en	te	behouden.	U	
heeft	duidelijke	aangrijpingspunten	voor	samenwerking	met	
andere	 domeinen,	 zoals	 wonen,	 zorg	 en	 onderwijs,	 binnen	
en	 buiten	 de	 gemeente.	 Deze	 workshop	 biedt	 u	
bewustwording	én	handelingsperspectief.	En	inspireert	u	zo	
het	verschil	te	maken	voor	deze	jongeren!	

	
Wie	ben	ik?		
Zelfstandig	 onderzoeker	 en	 adviseur	 met	 ruime	 ervaring	 op	 het	 terrein	 van	 de	
arbeidsparticipatie	 van	 jongeren	 met	 beperkingen.	 Ik	 heb	 op	 dit	 vlak	 diverse	
publicaties	op	mijn	naam	staan	en	beschik	over	een	uitgebreid	netwerk.	Samen	met	
werkgevers	 en	 publieke	 organisaties	 (werk,	 onderwijs	 en	 zorg)	 zoek	 ik	 naar	

mogelijkheden	 om	 meer	 jongeren	
aan	het	werk	te	helpen	en	te	houden.	
Momenteel	 ondersteun	 ik	 in	 het	
kader	 van	 de	 Participatiewet	
verschillende	 gemeenten	 bij	 het	 ontwikkelen	 van	 een	
effectieve	 en	 efficiënte	 aanpak.	 Meer	 weten?	 Kijk	 op	
www.sellevanderwoude.nl	

	
Materiaal	
Bij	deze	workshop	ontvangt	u	de	nodige	achtergrondinformatie.	
	
Praktische	zaken	
De	workshop	 duurt	 een	 dag.	 Datum	 en	 locatie	 in	 overleg.	 Ik	 zoek	 graag	met	 u	 naar	 een	 locatie	 in	 uw	
omgeving	die	er	voor	deze	jongeren	toe	doet.	
	
Contact	
Bel	 of	 mail	 mij	 gerust	 voor	 nadere	 informatie	 of	 een	 aanbod	 op	 maat.	 U	 kunt	 mij	 bereiken	 op	
telefoonnummer	06-11043535	of	via	mail@sellevanderwoude.nl.	
	
	
	
	

www.sellevanderwoude.nl	
	

Behalve	als	deskundig	heb	ik	Selle	van	der	
Woude	ook	ervaren	als	heel	betrokken	bij	de	

doelgroep	en	de	professionals.	
Lucile	Braam,	programmamanager	Werk	&	

Inkomen,	Gemeente	Nijmegen	
	


