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Door :  L e o n  B o s c h  e n  K a r e n  M o g e n d o r f f  

Een werkend 
 perspectief 
voor jongeren

Jongeren met een arbeidshandicap komen moeilijk aan het 
werk. Eén reden daarvoor is dat bestaande kennis onvoldoen-
de wordt verbonden tot collectieve kennis en dat kennisont-
wikkeling niet systematisch en structureel plaatsvindt. Het 
kenniscentrum ‘Jongeren met een arbeidshandicap en werk’ 
in oprichting wil eraan bijdragen dat meer jongeren met 
 gezondheidsproblemen aan het werk komen en blijven. In dit 
artikel komen de contouren van dit kenniscentrum in oprich-
ting aan bod.

Contouren van een kenniscentrum in oprichting

I n 2004 heeft de Commissie 

 Werkend Perspectief (CWP) de 

 aan beveling gedaan om een 

 kenniscentrum op te richten dat zich 

specifiek richt op jonggehandicapten 

en werk. Dit kenniscentrum zou 

bestaande kennis moeten bundelen en 

de ontwikkeling van nieuwe kennis bij 

relevante partijen moeten stimuleren. 

Kennis over mogelijkheden en methoden 

van arbeidsintegratie is nu nog vaak te 

versnipperd en niet toegesneden op 

de doelgroep van jonggehandicapten. 

Het Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen (UWV) heeft naar aan-

leiding van het advies van de CWP het 

initiatief genomen tot de oprichting 

van een kenniscentrum ‘Jongeren met 

een arbeidshandicap.’ Ter voorberei-

ding is in 2005 een verkennende studie 

uitgevoerd door het NIZW/Werk en 

Handicap, TNO Kwaliteit van Leven en 

het REA College Nederland. Vervolgens 

hebben deze partijen in nauwe samen-

werking met Cibit gewerkt aan een 

bedrijfsplan. Momenteel vinden de 

voorbereidingen plaats om het kennis-

centrum rond de zomer van 2006 daad-

werkelijk te starten.

Vragen
De verkennende studie bestond uit een 

inventarisatie van bestaande kennis en 

een marktverkenning. Op basis van de 

inventarisatie, verkenning en directe 

vragen aan respondenten over hoe het 

kenniscentrum er volgens hen eruit 

zou moeten komen te zien, zijn vervol-

gens de contouren geschetst voor het 

kenniscentrum. 

De belangrijkste vragen bij de studie 

waren: welke informatie is waar te vin-

den? Hoe kan men kennis gericht op 

jongeren met een arbeidshandicap en 

werk het beste verzamelen, bundelen, 

ontsluiten, verspreiden, beheren en 

ontwikkelen? Welke wensen, behoeften 

en ideeën leven er bij jongeren en 

 relevante organisaties in het zorg-, 

onderwijs-, arbeids- en reïntegratieveld? 

Om inzicht te krijgen zijn er gesprek-

ken gevoerd met jongeren, ouders en 

werkgevers, is een literatuurstudie ver-

richt en zijn circa tachtig organisaties 

geraadpleegd. De marktverkenning had 

niet alleen tot doel beter zicht te krijgen 

op de potentiële afnemers van het 

 kenniscentrum, maar was vooral ook 

ingegeven door de gedachte dat het 

kenniscentrum ‘Jongeren met een 

arbeidshandicap en werk’ een centrum 

zou moeten zijn dat breed gedragen 

wordt door en kan rekenen op de 

actieve inbreng van relevante partijen. 

Lacunes
De studie bevestigt het door het CWP 

geschetste beeld dat veel kennis wel 

aanwezig is maar slecht op elkaar is 

afgestemd en slecht toegankelijk is voor 

relevante partijen. Zo zit nog veel ken-

nis alleen in de hoofden van professio-

nals en ontbreekt een goede kennisin-

frastructuur. Kennisontwikkeling vindt 

vaak niet structureel en systematisch 

plaats. Er is sprake van een gebrek aan 

(centrale) aansturing van onderzoek en 

aan samenwerking tussen verschillende 

instituten. Gevolg hiervan is dat sprake 

is van zowel redundantie als lacunes in 

kennis van professionals in het veld. Dit 

probleem speelt nog sterker als men 

kijkt naar sector overstijgende thema’s. 

Er is te weinig bekend over transities, in 

het bijzonder ontbreekt kennis over de 

transitie van jongeren van onderwijs 

naar werk.



Jongeren en ondersteuners ervaren 

vooral de gebrekkige afstemming en 

transparantie in regelgeving en finan-

ciering als problematisch. Zij vinden 

dat ondersteuning en regelgeving 

 vanuit de sectoren zorg, onderwijs en 

arbeid nog onvoldoende op elkaar zijn 

afgestemd. Dit geldt voor zowel de 

ondersteuning als de financiering 

ervan. Volgens jongeren en ouders 

 ontbreekt een centrale instantie die al 

hun vragen betrouwbaar en volledig 

kan beantwoorden. 

Daarnaast is de beschikbare informatie 

niet altijd toegankelijk voor jongeren 

met specifieke beperkingen of wordt ze 

niet in voor jongeren begrijpelijke taal 

aangeboden. Tijdens de verkennende 

studie is niet alleen gevraagd naar de 

aanwezige kennis en de knelpunten 

die worden ervaren, maar ook naar 

mogelijke oplossingen. Hoe zou het 

kenniscentrum er bijvoorbeeld aan 

kunnen bijdragen dat jongeren (maar 

ook werkgevers) wel gemakkelijk infor-

matie kunnen vinden die voldoende 

toegesneden is op hun eigen situatie, 

zodat zij minder drempels ervaren op 

hun weg naar betaald werk?

Katalysator
Een andere genoemde oplossing is een 

helpdesk waar jongeren, professionals, 

werkgevers en anderen terechtkunnen 

voor onafhankelijk en betrouwbaar 

advies, toegesneden op hun persoon-

lijke situatie. Het advies zou telefonisch 

of in een persoonlijk gesprek gegeven 

kunnen worden. Het risico van deze 

helpdesk is dat er weer een nieuw loket 

bijkomt, terwijl iedereen ook vindt dat 

er geen dubbel werk moet gebeuren. 

Dit is een dilemma. Het gaat erom al 

bestaande voorlichtingsorganisaties 

(zowel onafhankelijke informatiever-

schaffers als belangenbehartigers) beter 

te laten functioneren. Het kenniscen-

trum wil vooral een katalysator zijn om 

dit laatste te bewerkstelligen, en inhou-

delijke ondersteuning bieden op die 

terreinen waar de diverse organisaties 

met te geringe deskundigheid kampen.

Aan de verkennende studie kan ook 

een aantal voorwaarden worden ont-

leend waaraan het kenniscentrum zou 

moeten voldoen. De producten en de 

communicatie met gebruikersgroepen 

moeten afgestemd zijn op de leerstijlen 

en mediavoorkeuren van beoogde 

gebruikersgroepen. Informatie en pro-

ducten zullen ook specifiek toeganke-
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Het risico van zo’n helpdesk is dat er weer een 

loket bijkomt
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lijk gemaakt moeten worden voor jon-

geren met uiteenlopende beperkingen. 

Het kenniscentrum moet hiaten in ken-

nis signaleren en stimuleren dat deze 

lacunes worden weggewerkt door rele-

vante actoren.

Speciale aandacht moet besteed worden 

aan transities in de driehoek zorg, 

onderwijs en arbeid. Immers, het ont-

breken van een zorgvuldige en tijdige 

planning van het leven op eigen benen 

van jongeren met beperkingen leidt 

vaak tot uitsluiting van werk, inkomen, 

zelfstandige woonruimte en sociale 

contacten. Het kenniscentrum zou een 

aanjager van vernieuwingen moeten 

zijn. Nu is er nog onvoldoende sprake 

van coördinatie en sturing van kennis-

ontwikkeling. Als onafhankelijke orga-

nisatie zou het kenniscentrum de finan-

cieringsmogelijkheden inzichtelijker 

moeten maken voor relevante partijen. 

Keuzes
De verkennende studie heeft een goed 

beeld gegeven van de problemen in het 

werkveld als het gaat om kennis over 

jongeren met een arbeidshandicap en 

werk en geeft ook aanknopingspunten 

voor de vormgeving van het kenniscen-

trum. Toch bleef een aantal lastige vra-

gen liggen: moet het kenniscentrum 

zich bijvoorbeeld vooral richten op het 

oplossen van knelpunten of moet het 

centrum zich vooral richten op kennis-

ontwikkeling ten behoeve van jongeren? 

In de vervolgfase waarin het bedrijfs-

plan is opgesteld zijn vervolgens keuzes 

gemaakt ten aanzien van uitgangs-

punten, beoogde rollen, doelgroepen, 

producten en dienstverlening enzo-

voort. Bij de afweging zijn verschillende 

elementen meegewogen: de resultaten 

van de marktverkenning en van de bij-

eenkomst in 2005 met partijen die 

hebben meegewerkt aan de verken-

nende studie, zichtbaarheid van het 

centrum, bereik van producten, uit-

voerbaarheid binnen een termijn van 

twee à vier jaar.

Het kenniscentrum wil een makelaar 

in ontmoetingen zijn, een aanjager van 

vernieuwingen en een ondersteuner 

van relevante gebruikersgroepen. Niet 

alleen empowerment van jongeren, 

maar ook empowerment van het werk-

veld staat voorop. Het kenniscentrum 

zal een onafhankelijke stichting zijn 

die zich werkenderwijs en in samen-

spraak met relevante partijen in het 

zorg-, onderwijs- en arbeidsveld kennis 

zal ontsluiten en ontwikkelen. Er wordt 

van uitgegaan dat het kenniscentrum 

in elk geval vier jaar zal bestaan. Een 

belangrijke focus van het centrum zal 

betaalde, reguliere arbeid zijn. 

Uitgangspunt is dat (re)integratie in 

principe altijd gericht moeten zijn op 

het uiteindelijk realiseren van betaalde, 

reguliere arbeid voor jongeren met 

gezondheidsproblemen, ook voor jonge-

ren voor wie betaalde arbeid niet direct 

een optie is. De ervaring leert namelijk 

dat gerichtheid op betaalde arbeid 

eraan bijdraagt dat begeleiders en 

ondersteuners zich eerder concentreren 

op de mogelijkheden van cliënten in 

plaats van op hun beperkingen.

Jongeren centraal
Het belangrijkste uitgangspunt van het 

kenniscentrum is dat jongeren centraal 

staan. En wel jongeren met gezondheids-

problemen die voor het vinden van 

werk extra individuele ondersteuning 

nodig hebben van professionals. De jon-

geren kunnen afkomstig zijn uit alle 

onderwijsniveaus en hoeven niet per se 

recht op een Wajong-uitkering te heb-

ben. Om te waarborgen dat jongeren 

ook daadwerkelijk centraal (blijven) 

staan, is het kenniscentrum van plan 

om jongeren actief te betrekken bij de 

ontwikkeling van zijn producten en 

diensten, onder andere via een jonge-

renpanel. Daarnaast zijn ze vertegen-

woordigd in de programmaraad. 

Naast jongeren vormen professionals 

uit het onderwijs-, werk- en reïntegra-

tieveld de primaire doelgroep van het 

kenniscentrum. Jongeren kunnen 

immers niet centraal gesteld worden 

zonder medewerking van professionals 

in de zorg-, werk- en onderwijswereld. 

Dit betekent ook dat het centrum zich 

primair richt op dienstverlening aan 

jongeren. Werkgevers en beleidsmakers 

vormen de secundaire doelgroep. Ver-

der heeft het kenniscentrum voor over-

heid en beleidsmakers een signaalfunc-

tie: een overzicht van de gerezen 

vragen en knelpunten kan belangrijke 

handvatten bieden voor het beleid.

Ten slotte wil het kenniscentrum in 

zijn werkwijze empowerend zijn voor 

de verschillende gebruikersgroepen. 

Hiermee wordt bedoeld dat het cen-

trum zich niet opstelt als een hulp-

verlener die problemen oplost, maar 

zichzelf eerder ziet als een aanjager en 

ondersteuner die eraan bijdraagt dat 

relevante partijen in het veld mettertijd 

(gezamenlijk) hun eigen problemen 

kunnen oplossen en meer jongeren 

aan het werk komen en blijven. 

Deze uitgangspunten geven een helder 

beeld van het kader waarbinnen het 

kenniscentrum vormgegeven zou wor-

den. De volgende stap was om keuzes 

te maken over de concrete invulling van 

dit kader: op welke kennisgebieden gaat 

het centrum zich richten? En welke pro-

Makelaar in ontmoetingen, aanjager van 

vernieuwingen en ondersteuner
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ducten en diensten voor welke gebrui-

kersgroepen worden ontwikkeld en aan-

geboden? De belangrijke achterliggende 

vraag is uiteraard: welke producten 

en diensten op welke kennisgebieden 

 kunnen er concreet aan bijdragen dat 

 jongeren met gezondheidsproblemen 

meer kans maken op het krijgen dan 

wel behouden van betaald werk?

Producten
Het centrum zal zich de eerste twee 

jaar richten op de kennisgebieden han-

dicap en beperking, aanpak en metho-

den, sociale kaart en wet- en regel  

geving. Binnen deze kennisgebieden 

zullen producten en diensten worden 

ontwikkeld voor meerdere gebruikers-

groepen. Producten en diensten zullen 

zoveel mogelijk in wisselwerking met 

beoogde gebruikers ontwikkeld wor-

den. Dit laatste om ervoor te zorgen dat 

producten in de praktijk ook bruikbaar 

zijn. Aan wat voor producten kan men 

denken bij de onderscheiden kennis-

gebieden?

Het kennisgebied handicap en beperking

zal zich richten op informatie producten 

die aangeven wat de  mogelijkheden 

zijn richting werk bij verschillende aan-

doeningen. Concreet kan men hierbij 

denken aan factsheets voor jongeren 

en werkgevers waarin een link gelegd 

wordt tussen specifieke beperkingen 

en arbeidsmogelijkheden. Voor deze en 

andere producten richt het kenniscen-

trum zich primair op twintig clusters 

van jongeren met een beperking. 

Aanpak en methoden richt zich vooral 

op het verzamelen, bundelen en ont-

sluiten van bestaande kennis en het 

aanjagen van vernieuwingen. Een 

 concrete activiteit is het opzetten van 

domeinoverschrijdende netwerken tus-

sen professionals afkomstig uit de zorg-,

werk- en onderwijswereld. Een ander 

concreet product is een visiedocument 

voor jongeren en voor professionals. 

Het visiedocument voor jongeren 

beoogt jongeren inzicht te verschaffen 

in het gehele proces van toeleiding om 

ze beter in staat te stellen te kiezen en 

relevante vragen te formuleren. Erva-

ringsverhalen van jongeren zullen ook 

opgenomen worden in het document.

Het kennisgebied sociale kaart beoogt bij sociale kaart beoogt bij sociale kaart

te dragen aan een betere benutting van 

werkveldoverstijgende mogelijk heden 

voor jongeren richting betaalde arbeid. 

Concreet gaat het centrum aandacht 

besteden aan de sterke en zwakke 

 punten van de huidige sociale kaarten 

en de mogelijkheden voor een goede 

en onderhoudbare sociale kaart.

Wet- en regelgeving zal geïntegreerd en Wet- en regelgeving zal geïntegreerd en Wet- en regelgeving

in voor uiteenlopende doelgroepen 

begrijpelijke taal beschikbaar moeten 

komen. Concreet kan men hierbij 

 denken aan geïntegreerde informatie 

van goede kwaliteit voor jongeren op 

de website van het kenniscentrum. 

De nadruk ligt daarbij op de relaties 

tussen en de ordening van regels. Deze 

informatie zal worden aangeboden in 

combinatie met een overzicht van links 

over relevante wet- en regelgeving. 

In de toelichting op de links worden 

ook de zwakke punten en witte vlekken 

in de informatievoorziening benoemd. 

Behalve dat er veel plannen klaarliggen, 

wordt ook al gewerkt aan de realisering 

van een product van het kenniscentrum: 

een jongerenkrant over werk. 

Jongerenkrant
Inmiddels is er een traject in gang 

gezet opdat het kenniscentrum rond de 

zomer van 2006 zijn deuren kan openen. 

Het wil dan graag ook een aantal infor-

matieproducten voor zijn gebruikers-

groepen gereed hebben. Een van de 

 eerste producten die het kenniscentrum 

in wisselwerking met jongeren zal 

maken is een krant over werk voor 

 jongeren afkomstig uit het praktijk- 

en middelbaar beroepsonderwijs die 

binnenkort de overstap naar (betaald) 

werk zullen maken. De voorbereidingen 

voor de krant zijn in volle gang. De 

krant zal komend najaar verschijnen 

en beoogt jongeren te informeren over 

de mogelijkheden op het gebied van 

onderwijs en werk aan de hand van 

concrete voorbeelden. Jongeren zelf 

zijn ook via een panel actief betrokken 

bij het maken van de krant. Dit om 

ervoor te zorgen dat de krant niet 

alleen aansluit bij de belevingswereld 

van jongeren maar ook daadwerkelijk 

een hulp voor jongeren zal zijn bij hun 

zoektocht naar werk. 

Leon Bosch en Karen Mogendorff zijn 

werkzaam bij NIZW / Werk en Handicap. 

Leon Bosch is sinds kort  kwartiermaker 

voor het kenniscentrum. Contact: 

kenniscentrumwajong@nizw.nl.
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