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VOORWOORD 

 

Het gaat goed met de arbeidsparticipatie in Nederland. Volgens de maatstaven van de Europese Unie 

werken zelfs nergens zoveel mensen als in Nederland: 77% van de 15-65-jarigen heeft minstens één 

uur betaald werk per week. De werkloosheid is met nog geen 5% ook de laagste in de hele EU. 

 

Dat is mooi, maar minder mooi is de vaststelling dat er meer dan een miljoen mensen zijn die feitelijk 

buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan of zelfs nooit de arbeidsmarkt hebben betreden. Voor het 

overgrote deel zijn het mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, voor een kleiner deel – een kwart 

ongeveer – mensen die na een periode van langere werkloosheid in de bijstand zijn terechtgekomen. 

Ook onder hen zijn er velen die om gezondheidsredenen of door een handicap niet aan de slag komen. 

 

Veel aandacht is er de laatste jaren voor de positie van de Wajong-ers. De Wajong-regeling is in 1998 

ingevoerd voor jongeren die al bij het begin van de volwassenheid duidelijk door een handicap of 

ziekte zo zijn beperkt in hun mogelijkheden, dat de kans op een normaal werkend bestaan als klein 

moet worden beschouwd. De Wajong-regeling verzekerde hen van een bescheiden basisinkomen tot 

het 65
e
 jaar. 

 

Sinds het afsluiten van de bijstand voor jongeren enkele jaren geleden is de jaarlijkse instroom in de 

Wajong-regeling ongeveer verdubbeld. Op dit moment zijn er meer dan 215.000 mensen met een 

Wajong-uitkering. Iets meer dan een kwart van hen is aan het werk, in meerderheid in het kader van 

de Sociale Werkvoorziening. Inmiddels is de regeling zo aangepast, dat het perspectief van een 

uitkering tot de pensioenleeftijd niet meer vanzelfsprekend is. 

 

Belangrijker dan deze beperking van de uitkering is toch het bieden van meer mogelijkheden en het 

scheppen van kansen om jongeren met een handicap of een chronische aandoening zo goed en zo 

gewoon mogelijk op de arbeidsmarkt te laten participeren. Daar gaat dit boek over. Een groot aantal 

deskundigen en betrokkenen brengen het probleem in kaart, kijken naar oplossingen en vertellen hun 

persoonlijke ervaringen. 

 

Het beeld dat zo ontstaat, is genuanceerd. Lang niet iedereen zal volledig of zelfs gedeeltelijk 

„gewoon‟ aan het werk kunnen. Duidelijk is wel dat meer mensen dan nu wel aan de slag zou kunnen 

gaan, als de juiste voorwaarden zijn geschapen. Dat begint met het onderwijs – speciaal of regulier –, 

maar het heeft ook te maken met de opstelling van indicatiestellers en uitkeringsinstellingen, met de 

houding van werkgevers en van begeleiders, uiteindelijk ook van het doorzettingsvermogen en de 

motivatie van de betrokkenen. 

 

Wat dit boek zo aantrekkelijk en interessant maakt, is dat het in kort bestek een indringend beeld van 

de huidige situatie en regelgeving schetst, maar ook aangeeft hoe het anders en beter zou kunnen. 

Beter in de zin dat werken de voorkeur heeft boven de traditionele gemoedsrust van de 

verzorgingsstaat. Wie het kan, hoort aan de slag te zijn, zelf zijn boterham te verdienen en nuttig te 

zijn voor de samenleving. Naar schatting zou zeker de helft van de huidige Wajong-populatie in ieder 

geval een deel van de tijd kunnen werken. Daar zijn we nog ver vanaf en daarom is het goed dat in dit 

boek routes worden aangegeven die ons dichter bij het doel kunnen brengen. 

 

 

Prof. Dr. Paul Schnabel  

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau 
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INLEIDING: HET PROJECT WAS 

 

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze 

passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel onvoldoende ingericht 

op hun mogelijkheden, terwijl tegelijkertijd zowel die arbeidsmarkt als het stelsel van sociale 

zekerheid momenteel aan heftige veranderingen onderhevig zijn. 

Tegen deze achtergrond is Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver het project WAS (Wajong, 

Arbeidsmarkt en Sociale zekerheden) begonnen. Met de uitkomsten van dit project willen wij 

relevante organisaties ondersteunen in hun beleidsvorming gericht op de arbeidsparticipatie van 

jongeren met een beperking (al dan niet met een Wajong-status).  

 

De eerste fase: „Het wassende weten‟ 

Om tot deze uitkomsten te komen, hebben we diverse hoogleraren, experts, ervaringsdeskundigen 

en jonge wetenschappers die op dit terrein actief zijn gevraagd een bijdrage te schrijven. In deze 

bijdrage geven zij hun visie over de ontwikkelingen die zij zien binnen hun vakgebied en de 

gevolgen daarvan voor de toekomstige positie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt 

en welke rol sociale zekerheid hierin zou kunnen spelen.  

Deze bijdragen zijn gebundeld in dit boek, „Het wassende weten‟. In het senior position paper zijn 

de bijdragen van de hoogleraren en experts opgenomen; in het junior position paper zijn de 

bijdragen van de jonge wetenschappers en jonge ervaringsdeskundigen opgenomen. De variëteit in 

invalshoeken en perspectieven van de verschillende auteurs hebben dit boek daarmee tot een 

originele en onderscheidende „verzameling kennis‟ gemaakt. 

 

De tweede fase: de analyse van dit boek en de totstandkoming van de toekomstscenario‟s 

Nu dit boek klaar is, is de eerste fase van het project afgerond. In de tweede fase van dit project 

wordt de kennis uit dit boek gebruikt. Samen met relevante organisaties op gebied van beleid over 

jongeren met een beperking wordt dit boek geanalyseerd en worden via deze weg de toekomstige 

zekerheden en onzekerheden naar boven gehaald. Met behulp hiervan worden de zekere 

toekomstschetsen en de onzekere toekomstscenario‟s ontwikkeld. Deze schetsen en scenario‟s 

gezamenlijk leveren kennis en inzichten op die noodzakelijk zijn om te kunnen anticiperen op de 

toekomstige ontwikkelingen. Op deze wijze hopen wij relevante organisaties te kunnen 

ondersteunen bij hun beleidshandelingen gericht op een hogere arbeidsparticipatie van jongeren 

met een beperking. 

 

 

Nico Blok, projectleider project WAS 

April 2011 
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DE PLAATS VAN DE WAJONG IN EEN ACTIVERENDE VERZORGINGSSTAAT 

 

Prof. Dr. Romke van der Veen 

 

 

Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit 

te Rotterdam. Zijn onderzoek en publicaties richten zich vooral op de inrichting en de uitvoering 

van sociaal beleid in de (Nederlandse) verzorgingsstaat. Zijn aandacht gaat hierbij vooral uit naar 

de terreinen van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Recentelijk heeft hij onderzoek 

gedaan naar de herzieningen die op deze terreinen zijn doorgevoerd en naar de opvattingen van 

de Nederlandse burger over deze herzieningen. Zie: P. Achterberg, R. van der Veen en J. Raven, 

 Omstreden Solidariteit, Amsterdam (Aksant/AUP) 2010 
 
 

 

 

In deze korte beschouwing sta ik –vanuit een op de uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid 

gericht perspectief- stil bij de plaats van de Wajong in een activerend stelsel van sociale 

zekerheid. Ik geef eerst aandacht aan de mechanismen die een rol spelen in de doorwerking van 

uitkeringsregelingen en die activering en re-integratie in de weg kunnen staan. Daarna kijk ik naar 

de Wajong en stel de vraag in hoeverre de Wajong geplaagd wordt door deze mechanismen. Ten 

slotte sta ik stil bij de vraag wat een en ander ons leert over de (toekomstige) plaats van de 

Wajong in een activerend stelsel van sociale zekerheid.  

 

 

Wat weten we in algemene zin over de doorwerking van uitkeringsregelingen op het activerende 

karakter van deze regelingen? Vier mechanismen spelen hier een rol die er alle vier toe bij kunnen 

dragen dat een uitkering activering en re-integratie in de weg staat. 

 

1. De perverse werking van financiële incentives 

Op velerlei manieren kunnen sociale zekerheidsregelingen een aanzuigende werking hebben, 

bijvoorbeeld omdat het lonend is om gebruik te maken van de regeling. Het bekendste voorbeeld 

in Nederland is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Zowel werkgevers als werknemers 

hadden er in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw baat bij om de gevolgen van 

economische herstructurering en werkloosheid af te wentelen op de WAO. De WAO was een 

genereuze regeling die werd uitgevoerd door de sociale partners en waarvan de lasten breed 

werden gespreid. Dit maakte een ruime toegankelijkheid mogelijk, hetgeen sociale onrust 

voorkwam. De WAO bevatte dus een perverse prikkel die een hoog beroep en langdurige 

afhankelijkheid bevorderde. 

 

2. De labelling van uitkeringsgerechtigden 

Activering en re-integratie van uitkeringsgerechtigden kan ook belemmerd worden door het 

mechanisme van labelling. Dit houdt in dat door mensen te categoriseren onder een bepaald label 

–ziek, arbeidsongeschikt, gehandicapt- ze last gaan ondervinden van dat label omdat ze door 

anderen op basis van het label worden benaderd. Het label „arbeidsongeschikt‟, ook al is het maar 

gedeeltelijk, staat dan de toegang tot de arbeidsmarkt in de weg. 

 

3. Het medicaliserende effect van arbeidsongeschiktheidsregelingen 

Het spiegelbeeld van het labellingseffect is het medicaliseringseffect. Bij labelling gaat het om 

het effect van labels op anderen, bij medicalisering om het effect van het label op de gelabelde 

zelf. Uit onderzoek is bekend dat wanneer mensen gelabeld worden als ziek of (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt, dit een negatief effect kan hebben op de betrokkene. (TNO 2010) Dit kan 
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worden versterkt wanneer allerlei uitkeringsvereisten het noodzakelijk maken ziek te blijven om 

de uitkering te houden. 

 

4. Een ineffectieve uitvoering 

Er zijn meerdere mechanismen bekend die samenhangen met de uitvoering van regelingen en die 

activering en re-integratie in de weg kunnen staan. In veel gevallen moeten contactambtenaren 

een selectie maken van cliënten, bijvoorbeeld wie wel en wie niet in aanmerking komt voor re-

integratie. Dergelijke selecties kunnen op oneigenlijke gronden plaatsvinden. Bekend is het 

verschijnsel van creaming: dat wil zeggen de selectie van de meest kansrijken. De vraag is echter 

of dat bij selectie ten behoeve van re-integratie altijd de meest doelmatige vorm van selecteren 

is. Ook administratieve procedures kunnen activering en re-integratie in de weg staan. Bekend is 

het feit dat het administratief minder omslachtig was (is?) om in de WAO iemand af te keuren, dan 

om iemand arbeidsgeschikt te verklaren (dit onder andere vanwege de juridische eisen die 

beroepsprocedures stellen). Een laatste mechanisme dat een rol speelt in de uitvoering en dat 

vooral van belang is voor de uitvoering van de Wajong is het many-hands probleem dat zich 

voordoet in netwerken van organisaties. In complexe netwerken van organisaties die gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor een te behalen resultaat kan zich het verschijnsel voordoen dat geen 

van de organisaties zich verantwoordelijk voelt voor het te behalen eindresultaat. Afhankelijk van 

de organisatie van het netwerk en de inrichting van de verantwoordelijkheden kan men problemen 

of cliënten doorschuiven van de een naar de ander. Dit many-hands probleem neemt toe wanneer 

het netwerk omvangrijker is, wanneer er geen sturing in het netwerk plaatsvindt en wanneer er 

sprake is van meerdere en botsende verantwoordelijkheden. (Provan and Brinton Milward 1995) 

 

Bovenstaande mechanismen spelen in meerdere of mindere mate een rol bij alle sociale 

zekerheidsregelingen, maar –althans in de Nederlandse context- het sterkst bij regelingen gericht 

op arbeidsongeschiktheid. Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw is het bewustzijn van deze 

problemen sterk toegenomen. Dat heeft tot ingrijpende aanpassingen in het stelsel van sociale 

zekerheid, in het bijzonder van de arbeidsongeschiktheidsregelingen geleid. Deze aanpassingen 

hebben vooral betrekking op de uitkering en de uitvoering. De uitkering en de uitvoering zijn 

zodanig aangepast dat men een hoog en langdurig beroep op de sociale zekerheid tracht te 

voorkomen. Dit heeft men gedaan door de financiële verantwoordelijkheid voor de 

uitkeringsafhankelijkheid neer te leggen bij diegenen die geacht worden het risico op 

uitkeringsafhankelijkheid te kunnen beïnvloeden. In de bijstand is dat bijvoorbeeld de gemeente, 

in de arbeidsongeschiktheidsverzekering de werkgever. Onderdeel van deze herziening is een 

ingrijpende reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie: de sociale partners zijn niet meer 

verantwoordelijk voor de uitvoering, deze is uiteindelijk in publieke handen gekomen. 

 

Waar het om de Wajong gaat speelden (tot voor kort) alle vier de eerder genoemde mechanismen 

een grote rol in het beroep op en de afhankelijkheid van de Wajong. Meer dan in andere 

regelingen, omdat in de Wajong geen ingrijpende wijzigingen –in de zin als hierboven beschreven: 

financiële verantwoordelijkheid leggen bij diegenen die geacht worden het voorkomen van het 

risico te kunnen beïnvloeden- zijn doorgevoerd. Het beroep op de Wajong nam toe omdat door 

velen –ouders, scholen, jeugdhulpverleners, gemeenten- het beroep op de Wajong werd 

gestimuleerd. De afhankelijkheid van de Wajong bleef mede hierdoor hoog, maar ook labellings(- 

en medicaliserings)effecten spelen hierin een belangrijke rol. 

 

De wijziging van de Wajong met ingang van 1 januari 2010 heeft deze situatie enigszins veranderd. 

Meer dan voorheen ligt de nadruk in de uitvoering van de Wajong op werken of scholen en staat de 

uitkering op de derde plaats. Voor 2010 stond de uitkering op de eerste plaats. Uit de eerste 

cijfers van het UWV blijkt de herziening van de Wajong de instroom in de uitkering te hebben 

verminderd. (UWV 2010) De arbeidspositie van Wajongers is en blijft echter fragiel. (SCP 2010) 
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Veel Wajongers willen werken en vinden ook werk, maar het blijkt moeilijk om het werk te 

behouden. (RWI 2009) Veel werkgevers staan positief tegenover Wajongers maar schrikken terug 

voor de (vermeende) risico‟s en de administratieve last. (RWI 2010) 

 

Met het oog op de toekomst van de Wajong in een activerend stelsel van sociale zekerheid blijft 

een aantal problemen om een oplossing vragen.  

 

Dit betreft in de eerste plaats de mogelijk aanzuigende werking die uitgaat van het feit dat in de 

Wajong zowel het uitkeringsrecht als de ondersteuning gericht op activering en re-integratie een 

plaats krijgen. Redenerend vanuit de eerder geschetste mechanismen verdient het aanbeveling te 

overwegen beide functies te scheiden. Dat zou betekenen dat er een regeling moet komen die 

ondersteuning, begeleiding en voorzieningen biedt bij activering en re-integratie van Wajongers, 

maar dat de uitkering via een andere regeling plaatsvindt, bijvoorbeeld de WWB. Een dergelijke 

scheiding van functies kan ook de mogelijk medicaliserende werking van de Wajong verminderen, 

omdat het uitkeringsrecht niet meer afhankelijk is van het al of niet ziek of gehandicapt zijn, 

maar zoals bij ieder ander, van het (ontbreken van) inkomen. 

 

Een tweede probleem betreft de negatieve werking die uitgaat van het label Wajong. Dit speelt 

vooral een rol bij de toegang tot en het verblijf op de arbeidsmarkt. Werkgevers vrezen extra 

lasten te ondervinden van Wajongers. Een eerste strategie om dit probleem aan te pakken ligt dus 

in het verminderen van die (vermeende) lasten. Dat kan door de mogelijk financiële risico‟s en 

administratieve lasten voor werkgevers zo laag mogelijk te maken. Deze strategie wordt nu ook al 

toegepast in de Wajong en zou ten grondslag moeten liggen aan de regeling die ondersteuning, 

begeleiding en voorzieningen biedt bij activering en re-integratie. De lasten van Wajongers hebben 

echter ook betrekking op de begeleiding van Wajongers. Wat dit betreft blijkt uit onderzoek dat 

begeleiding door externe jobcoaches als weinig effectief wordt ervaren. (RWI 2010) Het verdient 

daarom aanbeveling interne begeleiding als prestatie in de Wajong op te nemen en dus te 

vergoeden. Een tweede, mogelijke strategie om de negatieve effecten van labelling tegen te gaan 

is het opleggen van quota aan bedrijven. Hoewel quotaregelingen in Nederland tot nu toe weinig 

succesvol zijn (want weinig dwingend) blijken ze elders, bijvoorbeeld in de VS –waar men quota 

kent waaraan voldaan moet worden alvorens in aanmerking te kunnen komen voor 

overheidsopdrachten- wel effectief te kunnen zijn. Een nadeel van quotaregelingen is echter dat 

ze het label zelf bevestigen. Quotaregelingen kunnen dus bijdragen aan het verhogen van de 

toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor Wajongers, maar het etiket dat aan Wajongers hangt 

doen ze niet te niet. 

 

Een derde blijvend probleem betreft ten slotte de uitvoering, en dan met name het many hands 

probleem. Uit onderzoek (Provan and Brinton Milward 1995) is bekend dat dit probleem vermindert 

wanneer botsende verantwoordelijkheden worden voorkomen, wanneer er directe externe 

controle is, wanneer er sprake is van centrale sturing en als het netwerk een zekere stabiliteit 

kent. Het many hands probleem speelt een belangrijke rol op het domein van de jeugdzorg –waar 

vele verschillende organisaties vanuit verschillende domeinen actief zijn (ITS 2009)- en waar het 

gaat om de Wajong komt zij vooral tot uiting in het netwerk van organisaties dat betrokken is bij 

de activering en re-integratie van arbeidsgehandicapten (UWV, re-integratiebedrijven, gemeenten, 

WSW-bedrijven, etcetera). De herziening van de Wajong van 2010 lost op zich het many hands 

probleem niet op, maar vermindert mogelijk wel de prikkel om af te wentelen, omdat de uitkering 

minder centraal is komen te staan in de uitvoering van de Wajong. Het verder terugdringen van 

het many hands probleem vraagt echter vooral om een betere integratie van het netwerk van 

organisaties gericht op activering en re-integratie van arbeidsgehandicapten, bijvoorbeeld door 

deze in één (of zo min mogelijk) organisaties samen te voegen en ook de verschillende regelingen 
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die de re-integratie moeten faciliteren (de verschillende instrumenten) in één regeling samen te 

voegen. 

De conclusie van bovenstaande redenering –gebaseerd op kennis van de doorwerking van 

uitkeringsregelingen op activering en re-integratie- is dus dat arbeidsgehandicapte jongeren zo 

min mogelijk in een apart regiem ondergebracht moeten worden en dat ze zoveel mogelijk –net als 

andere uitkeringsgerechtigden- benaderd moeten worden op basis van de mogelijkheden die ze 

hebben. 

 

Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door de Wajong op te heffen en 

onder te brengen in een algemene vangnetregeling (in Nederland de WWB). Wat je dan doet is het 

opheffen van het onderscheid tussen (mogelijk) arbeidsgehandicapte jongere werkzoekenden en 

andere werkzoekenden. Dit lost problemen van medicalisering en labelling op en voorkomt ook 

problemen van afwenteling en botsende verantwoordelijkheden. Voor een dergelijke 

vangnetregeling geldt dan, net als voor de Wajong nu, dat werk en scholing voorop moeten staan 

en dat de uitkering tertiair is. Dit om perverse effecten te voorkomen. Een andere mogelijkheid is 

om de Wajong als uitkeringsregeling voor een specifieke groep zonder arbeidsmogelijkheden in 

stand te houden, maar verder iedereen met arbeidsmogelijkheden in een vangnetregeling onder te 

brengen.   

 

Voor een dergelijke vangnetregeling ligt een decentrale uitvoering voor de hand. Er worden veel 

verschillende groepen werkzoekenden in één regeling ondergebracht en de uitvoering vereist 

individueel maatwerk. Dit stelt hoge eisen aan de uitvoerende organisatie. Uitvoering van een 

dergelijke vangnetregeling door gemeenten -die nu ook de WWB uitvoeren- ligt mijns inziens niet 

voor de hand. Veel gemeenten zijn te klein om de specialistische kennis vereist voor de uitvoering 

van een dergelijke brede vangnetregeling te kunnen leveren. Een hoger, maar nog steeds 

decentraal schaalniveau lijkt meer geschikt. Dit kunnen intergemeentelijke sociale diensten zijn 

(ISD) die een voldoende schaalniveau organiseren
1
 of ook organisaties als de bestaande 

werkpleinen. 
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1 Een vereiste is mijns inziens dan wel dat het ook in budgettaire zin geïntegreerde organisaties zijn en 

niet, zoals nu het geval is, organisaties die hun budget van verschillende gemeenten ontvangen, maar 

waar de verantwoordelijkheid voor de besteding van het budget bij de verschillende gemeenten blijft. 
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De arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking staat volop in de schijnwerpers. Allereerst 

omdat er steeds meer evidentie is voor het feit dat non-participatie aanzienlijk hogere kosten met 

zich mee brengt dan participatie. Op de tweede plaats omdat het regeringsbeleid gericht is op het 

laten krimpen van het aantal jongeren met een Wajong uitkering. Maar ook omdat 

participatiebevordering een internationale plicht is. De uitsluiting van mensen met beperkingen 

van de arbeidsmarkt wordt niet meer toelaatbaar gevonden. De UN-conventie met betrekking tot 

de rechten van mensen met een beperking (2008) en het Lissabon verdrag van de EU (2007) 

verplichten de nationale overheden om een gelijkwaardige arbeidspositie te creëren voor mensen 

met en zonder beperkingen. Een bijkomende reden om de arbeidsparticipatie van jongeren met 

een beperking te bevorderen is de verwachte krapte op de arbeidsmarkt ten gevolge van de 

vergrijzing en ontgroening. Vandaar dan ook dat in recente beleidsdiscussies en in het 

regeerakkoord aangegeven wordt dat meer inspanningen nodig zijn om meer mensen, ook jongeren 

met een beperking, toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Een van de maatregelen die in dit kader 

wordt voorgesteld is het opheffen van de huidige Wajong wetgeving door deze samen te voegen 

met andere regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt in het 

regeerakkoord om de Wajong, de WIJ, WSW en de Bijstand in een nieuwe regeling vorm te geven. 

Onduidelijk blijft nog op welke wijze de noodzakelijke ondersteuning die nodig kan zijn om 

mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk, inhoud gaat krijgen. 

Onduidelijk is echter ook vaak nog het antwoord op de vraag over wie we eigenlijk spreken als we 

praten over jongeren met een beperking. In dit kader zal ik mij vooral richten op die jongeren die 

zonder ondersteuning niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt het minimuminkomen te 

verdienen. Op basis van bestaand onderzoek is bekend dat het een zeer gemêleerde groep betreft 

met zeer uiteenlopende arbeidsmogelijkheden. Hun gemeenschappelijkheid is het feit dat zij extra 

ondersteuning nodig hebben om hun arbeidsmogelijkheden waar te maken en dat zij zonder die 

ondersteuning niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen op de reguliere arbeidsmarkt. 

Dit impliceert dat er, afhankelijk van de individuele kenmerken van de jongere, verschillende 

problemen zijn met betrekking tot de aansluiting op de arbeidsmarkt en tot de ondersteuning die 

daarbij nodig is. 

Het regeringsbeleid lijkt vooral gericht op het financieel prikkelen van jongeren met een beperking 

om te gaan participeren. 

Onvoldoende wordt daarbij gerealiseerd dat het initiatief leggen bij de jongere met een beperking 

voorbij gaat aan het feit dat de huidige arbeidsmarkt niet in staat (en/of bereid?) is om deze 

jongeren een geschikte functie te bieden. 

In dit artikel zullen we ingaan op de volgende vragen: wat is de huidige positie van jongeren met 

een beperking op de arbeidsmarkt, waarom is arbeidsparticipatie voor deze groep steeds 
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moeilijker geworden en wat moet er gebeuren om de participatiemogelijkheden van deze groep te 

bevorderen? 

 

Uitgangspunt: de huidige situatie 

Het overheidsbeleid in Nederland heeft zich tot het begin van dit millennium gericht op het 

verzorgen van een uitkering aan mensen met een beperking of op het verschaffen van werk aan 

mensen met en beperking in het kader van de door de overheid gefinancierde sociale 

werkvoorziening. In tegenstelling met het beleid in bijvoorbeeld de Angelsaksische landen om 

mensen met ernstige functionele beperkingen zoveel mogelijk regulier, bij gewone werkgevers, te 

plaatsen werd in Nederland een uitzonderingspositie gecreëerd voor mensen met ernstige 

beperkingen. Doel was vooral mensen te beschermen tegen de zwaardere eisen vanuit de 

(reguliere) werksituatie en hen te beschermen tegen armoede. Tegelijkertijd heeft dit beleid 

ertoe geleid dat mensen met een functionele beperking uitgestoten worden uit de reguliere 

arbeidsmarkt en mede daardoor niet als (“normale”) medeburgers gezien worden. 

Vanuit dit perspectief is ook de Wajongregeling gecreëerd. De regeling was bedoeld om jongeren 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, zowel door het geven van een 

uitkering als door het geven van ondersteuning om de mogelijke arbeidsparticipatie te realiseren. 

In de praktijk functioneert deze regeling vooral als een uitkeringsregeling. Een kleine dertig 

procent van de jongeren met een Wajong-uitkering werkt, waarvan de meerderheid in een sociale 

werkvoorziening. Geschat wordt dat 40 tot 60% van de Wajongers beschikt over arbeidsvermogen, 

maar dat dit op dit moment niet gerealiseerd wordt. De reden voor deze onderbenutting kan de 

aard van de regeling zijn, maar ook de daadwerkelijke arbeidsmarktmogelijkheden die niet 

passend zijn bij de mogelijkheden van de jongere met beperkingen. Deze beperkingen zijn vaak 

verstrekkender dan de gezondheidsbeperkingen sec. In dit betoog richt ik mij primair op de eisen 

waaraan de arbeidsmarkt zou moeten voldoen om jongeren met een beperking en een beperkte 

verdiencapaciteit in staat te stellen om volwaardig te participeren. 

 

Een inclusieve arbeidsmarkt? 

Een voorwaarde voor de vergroting van de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking is 

dat er voldoende geschikte functies beschikbaar zijn, dat een arbeidsmarkt gerealiseerd wordt die 

open staat voor mensen met beperkingen en met een (blijvende) ondersteuningsbehoefte. 

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen de jongeren die aanspraak maken op een Wajong- 

uitkering. Het kan jongeren betreffen met ontwikkelingsstoornissen, met leermoeilijkheden, maar 

ook jongeren met een hoger opleidingsniveau met ernstige fysieke of psychische beperkingen. Dit 

vraagt ook om een gedifferentieerd aanbod aan functies. De huidige praktijk laat zien dat dat een 

aanzienlijk probleem is. Er zijn minimaal drie redenen waarom de arbeidsmarkt met name voor 

jongeren met een beperking aan de onderkant van de arbeidsmarkt steeds minder geschikt is 

geworden. 

Op de eerste plaats hebben ontwikkelingen in de arbeidsmarkt geleid tot een uitstoot van simpel 

werk. In veel arbeidsorganisaties zijn functies in elkaar geschoven. Daarbij zijn afzonderlijke 

voorbereidende, uitvoerende en controlerende taken in één functie verenigd, taken die voorheen 

deel uitmaakten van verschillende meer complexe én meer elementaire functies. Deze 

ontwikkeling is ondersteund door de socio-techniek, maar ook vanuit de arbeidspsychologie, vanuit 

de overtuiging dat voor het merendeel van de werknemers een meervoudige taak tot een groter 

werkplezier en meer welzijn in de arbeid zal leiden. Het streven naar kwalitatief goede functies, 

waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien en die het welzijn in de arbeid vergroten heeft er 

toe geleid dat veel eenvoudige functies verdwenen zijn. 

Op de tweede plaats is arbeid in de afgelopen decennia steeds meer georganiseerd in homogene 

teams, waarbij medewerkers uitwisselbaar moeten zijn en dus over allround vaardigheden moeten 

beschikken. Dit eist een flexibele inzet van medewerkers, waarbij mensen elkaar onderling kunnen 
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vervangen en over een breed scala van deskundigheden moeten beschikken. Deelname aan het 

moderne arbeidsproces stelt dan ook steeds hogere eisen aan cognitief en sociaal functioneren. 

Op de derde plaats is de arbeidsmarkt steeds meer ingericht om snel te kunnen reageren op 

wijzigingen in de vraag. Met name voor een aantal, meer eenvoudige, functies heeft dit geleid tot 

een toename aan flexibele en tijdelijke arbeidscontracten, die niet gericht zijn op duurzame 

arbeidsparticipatie. Daarnaast heeft de stijging van de productiviteit en verandering van de 

functie-inhoud er toe geleid dat functies die in het verleden als elementair werden gezien dit nu 

niet meer zijn. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld functies binnen de schoonmaak, die 

nu gekenmerkt worden door functie-eisen, zoals: snelheid, machinegebruik, de grote hoeveelheid 

schoonmaakmiddelen en dergelijke. De functie-eisen zijn dermate aangescherpt dat deze 

schoonmaakfuncties voor veel jongeren met een beperking aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

onbereikbaar zijn geworden. 

Deze ontwikkelingen hebben erin geresulteerd dat er verschuiving in functies is opgetreden, in 

samenhang met een verhoogde flexibiliteit die het moeilijker maakt voor jongeren met een 

beperking om duurzaam toe te treden tot de arbeidsmarkt. Daarmee is dan ook de basis gevormd 

voor de uitstoot van mensen met een beperking uit het arbeidsproces, hetgeen verder bevorderd is 

door een sociale wetgeving (Wajong) die voorkomt dat er een sociaal probleem zou kunnen gaan 

ontstaan. Gesteld kan worden dat de genoemde ontwikkelingen er toe geleid hebben dat er 

geleidelijk aan een arbeidsmarkt is gegroeid waar mensen met een beperking slechts in beperkte 

mate toegang toe hebben.  

 

Deze bevindingen lijken in tegenstelling tot een eerder onderzoek van het SCP
1
 waarin wordt 

geconstateerd dat het aantal banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet substantieel 

gedaald is. Mijns inziens klopt de redenering vanuit het SCP dan ook niet en is het rapport intern 

niet consistent in haar bevindingen. Zoals het SCP zelf al aangeeft is het aantal functies aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt voor mannen substantieel afgenomen, terwijl het aantal functies 

voor vrouwen is toegenomen, in het bijzonder in de schoonmaak. De inhoud van dergelijke functies 

is echter in een groot aantal gevallen aanmerkelijk veranderd, waardoor de functiebenaming nog 

wel hetzelfde is gebleven, maar de daadwerkelijke inhoud van de functie of de omstandigheden 

(bijv. tijdsdruk) waaronder die functie uitgevoerd moet worden andere eisen stellen. Daarnaast 

wordt door het SCP geconstateerd dat veel van deze functies in tijdelijke of flexibele contracten 

zijn georganiseerd. Dit betekent dat deze functies veelal worden ingenomen door mensen die 

gemakkelijk in een dergelijke functie kunnen werken (scholieren, bijverdiensten), maar in mindere 

mate geschikt zijn als een duurzame arbeidsrelatie.  

Beide elementen, een verandering van de arbeidsinhoud en –voorwaarden, zijn een beletsel voor 

veel jongeren met een beperking om duurzaam toe te treden tot de arbeidsmarkt. Op dit punt 

kom ik later nog terug. 

 

Problemen in de toeleiding 

Veel jongeren met een beperking kennen een meervoudige problematiek, niet alleen met 

betrekking tot de gezondheidsproblemen, maar ook in combinatie met andere problemen. Dit 

worden wel secundaire beperkingen genoemd. Secundaire beperkingen zijn beperkingen die niet 

direct causaal gerelateerd zijn aan de beperking, maar daar wel mee kunnen samenhangen, en in 

ieder geval het vergroten van de arbeidsparticipatiemogelijkheden in de weg staan. Daarbij moet 

gedacht worden aan verschillende aspecten zoals: een schuldenproblematiek, een negatief 

zelfbeeld, gevoelens van onvermogen vanwege eerdere faalervaringen, een overbeschermende 

omgeving of het niet geaccepteerd hebben van de eigen aandoening of beperking. Het gaat hierbij 

vooral om de psychische impact van de bestaande problemen die een verder handelen richting 

                                                           
1 Edith Josten, Minder werk voor laagopgeleiden? – Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-

2008,  Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010 
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duurzame arbeidsdeelname belemmeren. De re-integratiespecialisten zijn veelal niet in staat om 

met een dergelijke complexe situatie om te gaan (van Hal e.a. 2009). Re-integratieprofessionals 

doen vaak een beroep op de autonomie en de eigen kracht van de jongere, maar een deel daarvan 

is deze eigen kracht in de historie kwijtgeraakt. Hierdoor worden zij vaak als ongemotiveerd 

beschouwd, terwijl het probleem zit in de niet aansluitende begeleiding. 

 

Naar een toekomstgerichte benadering 

We hebben geconstateerd dat de arbeidsmarkt niet meer aansluit bij de mogelijkheden van de 

jongere en dat de begeleiding naar de arbeidsmarkt tekort schiet. Wat moet er dan wel gebeuren 

om te komen tot duurzame arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. 

Beleidsmatig wordt daarbij primair gedacht aan veranderingen in de uitkeringsstructuur, terwijl 

mijns inziens een verandering van de arbeidsmarkt in de toekomst evenzeer noodzakelijk is. Ik zal 

beide punten verder uitwerken. 

 

Is het ineenschuiven van verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 

waaronder de Wajong, een goede zaak? 

Maatschappelijk gezien vinden wij het een probleem dat zoveel mensen met een beperking aan de 

zijlijn staan. Dit is een sociaal probleem, maar ook een economisch probleem. Het ineenschuiven 

van verschillende regelingen geeft een grotere eenduidigheid van verplichtingen en rechten. 

Het feit dat de bestaande regelgeving niet uitgaat van de vraag of van de ondersteuningsbehoefte 

van de persoon met beperkingen maar vanuit de met de uitkeringspositie samenhangende regels 

maakt dat niet die ondersteuning geboden kan worden die nodig is om de jongere met zijn 

beperkingen te ondersteunen richting arbeidsparticipatie. Dit was ook een van de redenen waarom 

de Commissie de Vries het ineenschuiven van de verschillende regelingen bepleitte. Daarbij 

adviseert de commissie iedereen die in een vergelijkbare positie zit en eenzelfde grote afstand tot 

de arbeidsmarkt heeft ook dezelfde ondersteuning te bieden. In de nieuwe regeling moeten 

prikkels ingebouwd worden die er toe leiden dat het voor zowel de werknemer met functionele 

beperkingen als voor gemeenten aantrekkelijk is om inspanningen te verrichten die leiden tot een 

grotere arbeidsparticipatie. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om prikkels die averechts werken te 

verminderen. Bovendien wordt geconstateerd dat de lage arbeidsparticipatie van deze groep een 

probleem is dat we als samenleving als geheel moeten oplossen en niet op het bordje kunnen 

leggen van de persoon met een functiebeperking of van de overheid. Vanuit dit perspectief, 

waarbij het uitgangspunt de cliënt, de jongere met een beperking is, is een dergelijke benadering 

heel wenselijk. De uitwerking die in het regeerakkoord gegeven wordt staat daar vooralsnog dwars 

op. Er is eerder sprake van het verminderen van ondersteuning en het beperken van het aantal 

jongeren dat wordt toegelaten tot de regeling. 

 

Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt 

Participatiebevordering aan de onderkant van de arbeidsmarkt vraagt echter zowel iets van de 

cliënt als iets van de arbeidsmarkt. Voor de cliënt moeten er geschikte banen beschikbaar zijn, en 

eventueel gecreëerd worden. Bovendien moetvoor die cliënt noodzakelijke ondersteuning geboden 

kunnen worden. 

De huidige arbeidsmarkt is, gelet op de bestaande functies en op de eisen die de bestaande 

werkomgeving aan de werknemer stelt, niet in staat om op ruime schaal jongeren met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen. Functies zijn daarvoor te complex geworden, vragen een 

te hoge handelingssnelheid, een grote flexibiliteit en doen veelal een te groot beroep op sociale 

vaardigheden. Om de participatie van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op de 

vereiste schaal en bovendien duurzaam te realiseren moeten nieuwe functies gecreëerd worden 

die wél matchen met de mogelijkheden van deze groep werkzoekenden. Een jongere met 

verstandelijke beperkingen kan goed functioneren op een werkplek die bestaat uit elementaire 
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taken zonder een al te grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en met adequate 

(bege)leiding. 

Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt de komende jaren krapper zal worden vanwege de vergrijzing 

en ontgroening. Tekorten op de arbeidsmarkt zijn nu al waarneembaar bij een aantal technische 

beroepen (procesoperators op MBO3/4 niveau) en in de zorgsector. De bestaande 

organisatiestructuur van bedrijven staat echter niet toe dat de personeelstekorten (althans voor 

een deel) worden opgelost door een grotere participatie van mensen die nu buiten het 

arbeidsproces staan. Hiervoor is een innovatief herontwerp van arbeidsorganisaties noodzakelijk 

(Walkowiak en anderen, 2009). Uitgaande van een integrale bedrijfsanalyse worden in een bedrijf 

elementaire taken opgespoord, beschreven, en getypeerd naar relevante functie-eisen. In een 

vervolgfase kunnen die elementaire taken op verschillende manieren worden gecombineerd tot 

elementaire functies, in afstemming met bestaande functies, die hierdoor eveneens veranderingen 

kunnen ondergaan. De uiteindelijke vormgeving van de elementaire functies en de overige functies 

is afhankelijk van de mogelijkheden van individuele kandidaatuitvoerders met hun functionele 

beperkingen én de eisen en mogelijkheden vanuit de bedrijfsvoering. Met deze benadering zijn in 

het Slotervaart Ziekenhuis positieve resultaten opgedaan met betrekking tot het plaatsen van 

jongeren met een beperking. Op een totaal personeelsbestand van 1500 werknemers worden zo‟n 

100 tot 150 reguliere en duurzame functies voor jongeren met een beperking gecreëerd. Ook in de 

procesindustrie zijn positieve ervaringen opgedaan met betrekking tot functieherontwerp 

(chipsfabrikant NXP). 

 

De rol van de werkgever 

Arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking kan niet zonder actieve betrokkenheid van de 

werkgever. Het aannemen van een jongere met een beperking wordt door werkgevers gezien als 

risicovoller dan het aannemen van werknemers zonder beperkingen. Aan de werkgever moet dan 

ook ondersteuning gegeven kunnen worden zodat hij in staat wordt gesteld iemand aan te nemen 

zonder (te) grote risico‟s. Dit moet ook een van de uitgangspunten zijn bij het ineenschuiven van 

de verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Diverse pilots onder 

werkgevers leren dat werkgevers wel bereid zijn om jongeren met en beperking op te nemen, 

maar dat zij huiverig zijn om ze blijvend aan te stellen. Een van de daarbij genoemde argumenten 

is dat de huidige ondersteuning goed geregeld is, maar dat onduidelijk is of dat ook in de toekomst 

zo zal blijven. De overheid wordt daarbij als een onbetrouwbare partner afgeschilderd die 

bestaande regelingen kan intrekken en daarmee de werkgever op kosten kan jagen. De tweede 

reden die daarbij genoemd wordt is de permanente verandering in de organisatie en in de 

afstemming van het bedrijf op de vraag van de markt die om een hoge flexibiliteit van de 

organisatie vraagt.  

Jongeren met een beperking worden als minder flexibel en inzetbaar beschouwd. Ten dele kan dit 

waar zijn omdat er aanpassingen nodig kunnen zijn in de inhoud van het werk, de voorwaarden 

waaronder het werk plaats heeft of in de arbeidsomstandigheden. De vraag is of deze 

aanpassingen ook plaats kunnen hebben als het werk, of de werkomgeving verandert.  

Deze beperkingen leiden er toe om te veronderstellen dat er voor een deel van de jongeren met 

een beperking die niet in staat zijn om een vast dienstverband te realiseren bij een reguliere 

werkgever er nieuwe vormen ontwikkeld moeten worden om deze jongeren blijvend te 

ondersteunen bij opeenvolgende tijdelijke functies. 

Een detacheringsvorm zou daarbij de oplossing kunnen bieden, waarbij de detacheerder een 

verantwoordelijkheid heeft om een jongere op een goede wijze te begeleiden, te trainen en toe te 

leiden naar functies bij verschillende reguliere werkgevers. Detachering neemt een aantal risico‟s 

weg bij de werkgever en er is geen onnodig tijdverlies voor de jongere bij de overstap van de ene 

werkplek naar een andere. 
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Begeleidingsstructuur 

In de begeleidingsstructuur moet rekening gehouden worden met het aanbod, de jongere met een 

beperking die voldoende ondersteund moet worden om zijn arbeidsvermogen ook waar te maken 

en anderzijds met de eisen van de arbeidsmarkt. 

Noodzakelijk is dan ook om een ondersteuningsstructuur te creëren die recht doet aan de vraag 

van de jongere met een beperking en van de werkgever. De ondersteuning moet minimaal aan een 

aantal criteria beantwoorden: 

- de ondersteuning moet zowel uitgaan van de vraag van potentiële werkgevers en van de 

jongere 

- ondersteuning moet gericht zijn op begeleiding in de werksituatie  

- ondersteuning moet ook gericht zijn in begeleiding van de ene functie naar de andere. 

Dit impliceert niet dat een organisatie alleen verantwoordelijk is voor de ondersteuning. De 

werkgever heeft daarbij een rol, de werknemer heeft zijn eigen rol en beiden moeten ook leren 

om de terechte ondersteuningsvraag te stellen. Belangrijk is dat er geen stuurloze periodes 

ontstaan omdat een functie ophoudt te bestaan en niet vanaf het begin gericht toegewerkt wordt 

naar een plaatsing bij een andere werkgever of bij dezelfde werkgever in een andere functie. 

 

Afsluitend 

Daadwerkelijke participatie van jongeren kan slechts als er een match is tussen de jongere met 

een beperking en de functie op micro-niveau en een match tussen de mogelijkheden van jongeren 

met een beperking en de arbeidsmarkt op macro-niveau. Het proces van plaatsing zal dan 

ondersteund moeten worden door een goede begeleiding aan werkgever en werknemer, waarbij de 

vraag van de betrokkene centraal gesteld moet worden. Duurzame plaatsing kan slechts 

gerealiseerd worden als de plaatsing beantwoordt aan de eisen van de huidige arbeidsmarkt, 

flexibiliteit, permanente opleiding, en zal niet slagen als de samenleving niet in staat is om een 

systeem te ontwikkelen dat een dergelijke flexibele plaatsing ook in de toekomst mogelijk maakt. 
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onder andere onderzoek verricht naar de praktische en psychosociale knelpunten die werknemers 

met een chronische aandoening of handicap ondervinden. In 2010 promoveerde zij bij het Coronel 

Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC Amsterdam op de ontwikkeling en evaluatie van een 

empowerment training voor werknemers met een chronische aandoening.  
 

 

 

Een arbeidshandicap 

Ziekten en beperkingen horen bij het leven; iedereen heeft wel eens iets, veel mensen hebben 

langdurig ergens last van en dat loopt van kwaaltjes tot ernstige ziekten of handicaps. Kijken we 

naar de gezondheid van werknemers in Nederland, dan zegt één op de drie werknemers een 

chronische of een langdurige aandoening te hebben. Dat lijkt een hoog cijfer, maar dat valt mee: 

de helft heeft er helemaal geen hinder van en ruim 40 % heeft er licht hinder van. Echter, acht 

procent heeft daar erge hinder van op het werk
1
.  

Om de mensen die hinder van hun ziekte of handicap hebben, daar gaat het hier om. Sommigen 

houden met moeite hun werk vol, ten koste van hun sociale leven of hun gezondheid. Anderen 

komen niet eens aan de bak, omdat werkgevers benauwd zijn voor een minder productieve dus 

duurdere werknemer. Dat betekent dat mensen die economisch gezien 30% of 60% of 90% 

functioneren, voor 100% aan de kant worden gezet. Dat is maatschappelijk gezien zonde én het 

doet deze mensen geen recht. Zij kunnen in principe volwaardige diensten of producten leveren en 

daar een zinvol bestaan aan ontlenen. Het gaat erom de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

en de sociale zekerheid zo in te richten dat mensen met een arbeidshandicap mee kunnen draaien 

en plezier in hun werk hebben. 

Om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt zijn diverse arbeidsre-integratie-programma‟s 

ontwikkeld. Empowerment is daarbij een nieuwe trend: mensen toerusten met inzichten, kennis 

en vaardigheden om zich een plek op de arbeidsmarkt te veroveren en deze plek te houden. 

Mensen zelf de regie geven is een andere benaming. Dat lijkt goed en is ook goed. Maar soms 

schiet het empowermentideaal zijn doel voorbij. In deze bijdrage wil ik laten zien dat 

empowerment soms voorbij gaat aan de ervaringen van mensen met een arbeidshandicap en dat 

een baan soms al te veel geïdealiseerd wordt. Dan wil ik kort ingaan op de gevolgen van twee 

economische en sociale zekerheidsontwikkelingen voor de positie van mensen met een 

arbeidshandicap. Daarbij komt ook aan de orde dat empowermenttheorieën het risico hebben dat 

de verantwoordelijkheid voor participatie eenzijdig bij de werknemer wordt gelegd. 

Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek onder werknemers met een chronische lichamelijke 

ziekte naar knelpunten die zij in hun werk ondervinden en naar hun ervaringen met een 

„empowerment‟ cursus
2
.  
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Empowerment als ideaal 

De term empowerment kwam in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in de hulpverlening op als 

middel om individuen of groepen meer macht te geven over hun sociale situatie, bijvoorbeeld in 

hun buurt
3
. In de negentiger jaren omarmde de gezondheidszorg het begrip waar het de zorg voor 

patiënten met een chronische zieke betrof. Empowerment betekende het ondersteunen van deze 

groep patiënten in het verkrijgen van kennis en inzicht in hun ziekte en behandeling, het 

ontwikkelen van een besef van hun waarden en behoeften en het ontwikkelen van vaardigheden
4 5

. 

Empowerment is daarmee synoniem met zelfmanagement en impliceert een beter 

probleemoplossend vermogen, zelf verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling, betere 

communicatie met hulpverleners en meer besef van gezondheidsgedrag. 

Weer tien jaar later is empowerment verhuisd naar het gebied van de arbeidsre-integratie van 

mensen met fysieke, cognitieve of zintuiglijke beperkingen of mensen die anderszins een „afstand‟ 

hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan onder meer om het versterken van zelfvertrouwen, van 

een gevoel van controle, en van het besef dat werk zinvol is
6
. Empowerment sluit daarmee aan bij 

het streven van de overheid om zoveel mogelijk mensen met arbeidsbeperkingen aan het werk en 

uit de uitkering te krijgen.  

Het begrip empowerment zoals in de gezondheidszorg en de arbeidsre-integratie gehanteerd sluit 

ook naadloos aan op het ICF-model, de International Classification of Functioning, Disability and 

Health, het model van de WHO dat laat zien hoe verschillende factoren bepalen of mensen in 

geval van een ziekte of beperking buiten de samenleving komen te staan of niet
7
. Het ICF-model is 

een heuristisch model; het laat zien hoe niet alleen de ziekte zelf en de beperkingen die er het 

gevolg van zijn bepalen of er van een handicap sprake is, maar juist ook persoonlijke en 

omgevingsfactoren. Deze bepalen mede of mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving, en 

– op werk toegepast – hun werk kunnen blijven doen of niet. De persoonlijke en omgevingsfactoren 

kunnen bevorderend dan wel belemmerend zijn voor participatie. Denk bij bevorderende in de 

persoon gelegen factoren bijvoorbeeld aan probleemoplossend vermogen of 

communicatievaardigheden. Bij een bevorderende omgeving kan je denken aan een prettige 

werksfeer, een flexibele leidinggevende, aangepast meubilair of een aangepaste pc. Denk bij 

belemmerende persoonsgebonden factoren bijvoorbeeld aan negatieve „illness perceptions‟, dat 

wil zeggen aan negatieve ideeën van de werknemer over zijn of haar functioneringsmogelijkheden 

of aan een ongezonde leefstijl. Belemmerende omgevingsgebonden factoren zijn bijvoorbeeld 

onbegrip bij collega‟s, slechte verlichting of een werkplek op de derde verdieping voor iemand die 

slecht ter been is. In beleidsaanbevelingen ligt vervolgens meestal de nadruk op de belemmerende 

factoren die bewerkt kunnen worden, zodat ze minder belemmerend zijn.  

Het empowerment ideaal van arbeidsgehandicapten wordt ook gevoed door de ideologie van 

betaald werk als belangrijke bijdrage aan kwaliteit van leven. Werk geeft mensen een zinvolle 

tijdsbesteding, structuur aan hun dagelijks leven, sociale contacten en inkomen, en uit onderzoek 

zou blijken dat mensen die werken een hogere kwaliteit van leven hebben dan mensen die niet 

werken.  

Kortom, van empowerment wordt iedereen beter. Maar is dat wel zo, zijn we niet wat 

doorgeschoten is het idealiseren van empowerment?  

 

 

                                                           
3 Rapport J. Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward a theory for community 

psychology. Am J Community Psychol 1987; 15(2):121-148. 
4 Feste C, Anderson RM. Empowerment: from philosophy to practice. Patient Educ Couns 1995; 26(1-

3):139-144. 
5 Lorig K. Chronic disease self-management; A model for tertiary prevention. American Behavioral 

Scientist 1996; 39(6):676-683. 
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Is empowerment wel zo ideaal? 

Het ICF-model is een hoopvol model: het laat zien waar we wat aan zouden kunnen doen. Maar het 

is eerder een idealistisch dan een realistisch model. Niet alle belemmerende factoren in de 

persoon of de omgeving zijn makkelijk te veranderen. En kijken we bijvoorbeeld naar de negatieve 

ziektepercepties, een veelgebruikt meetinstrument om deze te meten bevat verschillende items 

over de verwachting dat de ziekte niet meer over gaat
8
. Dergelijke verwachtingen zijn misschien 

wel negatief, maar ik zou ze in geval van een chronische ziekte niet onrealistisch willen noemen.  

Een meer realistisch beeld van wat het betekent om met een chronische ziekte te werken wordt 

geschetst door Beatty en Joffe
9
. Zij noemen vier kenmerken van een chronische ziekte, die maken 

dat een carrière vaak minder florissant verloopt. Het eerste is irreversibiliteit. Dat wil zeggen: een 

„echte‟ chronische ziekte – en dan hebben we het niet over het merendeel van de lage rugklachten 

of rsi – is onomkeerbaar, het gaat niet meer over. Het tweede is de onvoorspelbaarheid. De 

prognose is vaak niet duidelijk, het is afwachten, met alle onzekerheid van dien. Nummer drie is 

variabiliteit: veel chronische ziekten hebben een klachtenpatroon dat van dag tot dag of van week 

tot week kan schommelen. Het gaat bijvoorbeeld weken goed, en dan gaat het een week slecht. 

Dat is voor de persoon zelf lastig, en natuurlijk ook vaak voor collega‟s waarmee samengewerkt 

wordt of de leidinggevende die werk moet inplannen. Het vierde kenmerk is onzichtbaarheid; 

anderen zien vaak niet dat er iets aan de hand is.  

Deze aspecten stellen een werknemer met een chronische ziekte voor de opgave om onder ogen te 

zien dat de toekomst onzeker en minder rooskleurig is, en voor de opgave anderen duidelijk te 

maken wat er aan de hand is en goed voor zichzelf op te komen. Gaat dat allemaal vanzelf? Voor 

sommigen wel, anderen hebben er een flinke kluif aan. Medisch sociologisch onderzoek laat zien 

dat mensen dat ook zo ervaren; het gegeven dat de toekomst er anders uitziet en met onzekerheid 

gepaard gaat, dat er sprake kan zijn van fasen van achteruitgang, herstel, stabiliteit, instabiliteit, 

dat vraagt aanpassing en dat wordt als een opgave gezien
10

 
11

 
12

. Een opgave die soms bovenop het 

dagelijks werk komt. 

Het is dan ook de vraag of een betaalde baan bij chronisch zieken altijd bijdraagt aan kwaliteit 

van leven. Ernstige vermoeidheid is een veel gehoorde klacht
13

 
14

. In mijn eigen onderzoek onder 

werknemers met een chronische ziekte die moeite hadden om het werk vol te houden, was 

driekwart zo vermoeid dat ze het risico liepen langdurig uit te vallen. Het combineren van hun 

werk met hun andere „rollen‟ van bijvoorbeeld ouder of partner was iets waar ze maar zelden in 

slaagden. Minder werken en meer thuiswerken werd door velen als een oplossing gezien
15

. Recent 

blijkt ook uit ander onderzoek, bijvoorbeeld onder Franse werknemers die tegen hun pensioen aan 
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zitten, dat hun kwaliteit van leven toeneemt na de pensionering, en dat geldt te meer als ze een 

slechte gezondheid hadden
16

. Ook Nederlands onderzoek wijst in deze richting
17

. Ofwel, is het 

„empoweren‟ tot vlijtige burgers wel zo ideaal? Wat vinden chronisch zieken eigenlijk zelf van 

empowerment? 

 

Empowerment volgens chronisch zieken 

Empowerment is iets dat hulpverleners toepassen op hulpbehoevenden. De onderzoeker Aujoulat 

wees op de paradox dat het idee van empowerment is gebaseerd op de filosofie van 

zelfbeschikking, terwijl de hulpverleners meestal uitmaken wat het doel van de empowerende 

inspanningen is
18

. Hulpverleners verbinden empowerment meestal aan het verkrijgen van controle. 

Aujoulat pakte het anders aan en ondervroeg chronisch zieken zelf om te beginnen naar wat 

machteloosheid („powerlessness‟) voor hen betekende
19

. Hun ervaringen van machteloosheid, 

vroeger of meer recent, hadden vooral betrekking op onzekerheid en verlies van identiteit. 

Onzekerheid door de onvoorspelbaarheid van de ziekte en het verlies van controle over hun 

lichaam, hun omgeving en hun tijdsindeling. Verlies van sociale of persoonlijke identiteit door 

rollen die veranderden of die wegvielen of door gevoelens van schaamte, schuld of boosheid.  

Vervolgens vroeg Aujoulat wat empowerment in hun optiek dan was
20

. Voor velen was 

empowerment een combinatie van twee zaken. Van „holding on‟, proberen controle te houden 

over de ziekte en over het eigen leven, en „letting go‟, wat betekende dat men de ziekte als een 

onderdeel van zichzelf ging zien en leerde accepteren dat controle niet altijd meer mogelijk is.  

In deze optiek heeft een betaalde baan een minder prominente plek en wordt het ook minder 

nastrevenswaardig, dan in een optiek van empowerment als „koste wat kost‟ de controle proberen 

te behouden een leven te leiden volgens de norm. 

 

Empowerment en Wajongers 

Is empowerment dan onzin? Nee, empowerment kan mensen veel brengen, als het aansluit bij de 

behoeften van de mensen zelf. Bij een „empowerment‟ training voor werknemers met een 

chronische ziekte, die we bij het AMC ontwikkelden en evalueerden
21

 bleek dat werknemers op 

een paar punten kunnen vastdraaien. Ten eerste groeide het werk hen soms boven het hoofd door 

een onontwarbare kluwen van problemen en frustraties. Het helder krijgen van: wat loopt er goed 

en wat lukt niet of geeft ergernis – zaken die soms wel, soms niet direct met ziekte te maken 

hadden – kostte tijd, maar leverde ook veel op. Vermoeidheid heeft deels met ziekte te maken, 

maar ook met werkstress en gepieker
22

 en dit soort vermoeidheid is aan te pakken. Ten tweede 

bleek dat mensen vaak meer dan ze dachten last hadden van gevoelens van verdriet, boosheid, 

                                                           
16 Westerlund H, Kivimaki M, Singh-Manoux A, Melchior M, Ferrie JE, Pentti J et al. Self-rated health 

before and after retirement in France (GAZEL): a cohort study. Lancet 2009; 374(9705):1889-1896. 
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Med 2009; 69(1):56-60. 
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schaamte- of schuldgevoelens. Dat soort gevoelens stond vaak in de weg dat ze goed voor zichzelf 

opkwamen. Inzicht hierin, leren van elkaar en praktische oefeningen in onderhandelen met een 

leidinggevende of uitleg over je ziekte werden heel belangrijk gevonden
23

. Ten derde bleek dat 

lang niet iedereen wist hoe de wet- en regelgeving rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en 

werkaanpassingen luidt. Meer kennis over wat mogelijk is aan voorzieningen en wat de rechten en 

plichten van werknemer en werkgever zijn maakt het mensen met een arbeidshandicap mogelijk 

actief zelf knelpunten op te lossen. Dit betekende voor een deel van hen het inzicht of de 

bevestiging dat 100% inzetbaar zijn geen optie was, of dat werken überhaupt geen optie meer was. 

De vraag is natuurlijk of dit betoog over empowerment van werknemers met een chronische ziekte 

ook opgaat voor Wajongers. Wajongers zijn een divers gezelschap, waarbij naast chronische 

lichamelijke ziektes en handicaps een groot deel van de problematiek bestaat uit verstandelijke 

beperkingen, ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische ziektebeelden
24

. Maar ook voor Wajongers 

geldt waarschijnlijk dat niet alle belemmerende factoren in het werk zijn te verhelpen, dat 

acceptatie en berusting soms betere strategieën zijn dan proberen 100% controle te houden, dat 

een fulltime baan niet zaligmakend hoeft te zijn en dat het verkrijgen en behouden van een baan 

extra vaardigheden vraagt: uitzoeken wat wel en niet lukt en waar je het beste tot je recht komt, 

uitleggen aan en onderhandelen met anderen op het werk en goed voor jezelf opkomen. 

 

Twee ontwikkelingen 

Ik wil twee ontwikkelingen aanstippen die consequenties hebben voor jonge werknemers met een 

arbeidshandicap. De eerste is de terugtredende overheid op gebied van de sociale zekerheid. De 

verantwoordelijkheid voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is meer bij werknemer en 

werkgever gelegd. Empowermenttheorieën leggen eenzijdig de nadruk op de rol van de 

werknemer. Maar zonder een werkgever die meedenkt met zijn werknemers in wat eventueel 

nodig is om het werk met plezier te blijven doen lukt het een werknemer met grote beperkingen 

niet. Denkt een werkgever wel mee, dan blijkt vaak dat zonder heel grote aanpassingen iemand 

prima functioneert. HRM-afdelingen en –opleidingen zouden wat dit betreft hun koudwatervrees 

moeten overwinnen en zich verdiepen in wat er mogelijk is.  

De tweede ontwikkeling is die van het flexibele werken. Meer en meer werknemers hebben de 

mogelijkheid hun werktijden zelf te bepalen en geregeld thuis te werken. Dit opent voor iedereen, 

dus ook voor mensen met een arbeidshandicap mogelijkheden. In ons onderzoek bleken thuis 

werken en andere werktijden tot de meest gewenste werkaanpassingen te behoren. Wel dreigt het 

gevaar dat de grenzen tussen werk/thuis/vrije tijd vervagen, en het werk overheersend wordt.  
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Hoe wetgeving abusievelijk bijdraagt aan de kansarme positie op de arbeidsmarkt van 

jongeren met een beperking 

 

 

Wil Verlaan 

 

 

Wil Verlaan is adviseur op het gebied van sociale zekerheid, onderwijs, zorg en arbeid. Haar 

organisatie Raad & Respons doceert wetgeving aan professionals, inventariseert en analyseert 

knelpunten en brengt die terug naar de wetgever. Voor CrossOver schreef zij Het Botsboek. Zij 

streeft naar emancipatie van, empowerment en inclusieve wetgeving voor mensen met een 

beperking. 
 

 

 

 

Vanaf begin jaren negentig ondersteunt de wetgever met specifieke regelgeving de 

verbetering van de positie van (jonge) mensen met een beperking op de reguliere 

arbeidsmarkt. Voor die tijd wordt voornamelijk niet, onbetaald in arbeidsmatige dagbesteding 

of gesubsidieerd in de sociale werkvoorziening, gewerkt. De mogelijkheid van regulier werk 

wordt nadrukkelijk in wetgeving opgenomen. Het instrument „begeleiding op de werkplek‟ 

wordt ontwikkeld. Er worden voorzieningen en compensatiehulpmiddelen voor werknemers 

beschikbaar gesteld, stimuleringssubsidies en fiscale tegemoetkomingen aan werkgevers 

verstrekt. Er wordt ondersteuning geboden om de weg naar de arbeidsmarkt duurzaam te 

benutten. De wereld raakt bekend met de term Wajonger, maar is de positie van jongeren met 

een beperking op de arbeidsmarkt door alle specifieke wetgeving verbeterd? 

 

 

Wetgeving 

Bij de totstandkoming en wijziging van wetgeving voor jongeren met een beperking wordt er hevig 

gelobbyd. Ouders, leerkrachten, zorgaanbieders en belanghebbenden uit dagbesteding en sociale 

werkvoorziening oefenen invloed uit op politiek en beleidsmakers. Ze onderstrepen dat werkgevers 

hun kinderen/leerlingen/cliënten geen banen willen aanbieden, dat teveel van de jongeren wordt 

gevraagd, dat jongeren thuis komen te zitten, dat aangepast werk zal verdwijnen. De wetgever 

lijkt, onder invloed van verdrietige beelden in de media, mee te gaan in deze bezorgdheid. Steeds 

opnieuw worden - steeds meer- instrumenten ingezet. De wetgever wil zich nadrukkelijk als 

hoeder van „kwetsbaren‟ profileren. Zo ontstaat er naast compensatievoorzieningen als doventolk 

en aangepast toilet, een breed scala aan subsidies en tegemoetkomingen.  

Voorzieningenwetgeving is verspreid over verschillende departementen. Begeleiding, subsidies en 

hulpmiddelen worden in regelingen van ten minste vier ministeries
1
 aangetroffen. Door 

afgebakende woordvoerderschappen van Kamerleden en beperkt interdepartementaal overleg 

wordt het creëren van samenhang bemoeilijkt. Men heeft slechts beperkt kennis van „andermans‟ 

wetgeving. Voor eenzelfde aangedragen knelpunt kunnen zo aanspraken op meerdere 

voorzieningen
2
 ontstaan, wordt cumulatie mogelijk en kan uit het oog worden verloren waarvoor 

een voorziening eigenlijk bedoeld was.  

 

                                                           
1 Financiën, SZW, VWS, OCW en voor voorzieningen militairen ook Defensie 
2 Onder voorzieningen wordt het geheel aan hulpmiddelen, zorg, fiscale tegemoetkomingen, subsidies, 

risicocompensaties, begeleiding en aanpassingen verstaan 
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Een voorbeeld van „vergeten kennis‟ is de ophoging van de uitkering, die al vanaf de 

Invaliditeitswet van 1919 wordt „mee gelobbyd‟. De ophoging was bedoeld om zorg mogelijk te 

maken voor werknemers die bij een bedrijfsongeval „invalide‟ raken. Er was destijds immers 

geen gesubsidieerde thuiszorg of ziektekostenverzekering. Hoewel zorg nu in aparte 

regelingen beschikbaar is, wordt de ophoging gekoesterd als een verworven recht
3
. Omdat de 

ophoging vervalt bij aanvaarding van werk, vormt het zelfs een belemmering om de 

arbeidsmarkt te betreden. Werken loont in dat geval nauwelijks voor jongeren die aangewezen 

zijn op laaggeschoold werk. 

 

De wetgever probeert door bevordering van uitstroom uit werkloosheids- en 

arbeidsongeschiktheidsregelingen en beperking van instroom, de sociale zekerheid betaalbaar te 

houden. Het accent komt te liggen op participatie en deelname aan het arbeidsproces. Er wordt 

meer verantwoordelijkheid gelegd bij de burgers zelf. De afgelopen jaren heeft dat geleid tot 

nieuwe - en wijziging van wetgeving. Er kwam een nieuwe Wajong, WIJ, wijzigingen in WWB en 

WW, modernisering van Wsw en gelijktrekking van re-integratie-instrumenten in de Wet 

Stimulering Arbeidsparticipatie. Er kwamen pilots in de Wsw en experimenten in de Wajong. Maar 

nog voordat deze nieuwe ontwikkelingen zijn getoetst en geïmplementeerd, wordt alweer gewerkt 

aan nieuwe wetgeving. Zodra uit cijfers zou kunnen worden vastgesteld dat instroom minder 

beperkt wordt dan verwacht en uitstroom tegenvalt, staat de wetgever klaar met meer 

regelgeving, meer sancties, voorzieningen en tegemoetkomingen.  

 

Wet Wajong en WIJ 

De Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) verstrekt aan jongeren 

een traject naar regulier werk. Daarnaast is een aanzienlijke groep jongeren met een beperking 

aangewezen op ondersteuning uit de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Zij kunnen nog ten minste 

75% van het wettelijk minimumloon verdienen, waardoor zij niet in aanmerking komen voor de 

Wajong. Jongeren kunnen in beide gevallen gebruik maken van voorzieningen uit eigen
4
 en 

aanliggende wetgeving
5
. Op grond van de indicatie „structurele functionele beperking‟ kunnen 

door jongere en werkgever aanpassingen en subsidies worden aangevraagd. Bij dergelijke 

aanvragen is de mate van beperking of compensatievraag niet altijd van doorslaggevend belang.  

 

Iemand met een lage dwarslaesie en een prima gezondheid komt in aanmerking voor een no-

riskpolis, ook al is de kans op ziekteverzuim niet groter dan bij collega‟s. En ook gezonde licht 

verstandelijk beperkten komen voor de no-riskpolis in aanmerking. Een werkgever van een 

auditief beperkte werknemer kan aanspraak maken op premiekorting zonder dat er extra inzet 

van collega‟s noodzakelijk is. En zonder overmatige afstand tot de arbeidsmarkt kan voor een 

„Wajonger‟ aanspraak worden gemaakt op loonkostensubsidie.  

 

Meer van hetzelfde 

Om werkgevers tegemoet te komen in hun aanstellingsbeleid van jongeren met een beperking zijn 

voorzieningen en subsidies beschikbaar. In veel gevallen lijkt het meer van hetzelfde. Alsof de 

wetgever is vergeten dat eerder al in een aangedragen probleem is voorzien. Zo zijn er wel drie 

voorzieningen om extra tijd en inspanning bij het in dienst nemen en inwerken van de werknemer 

te compenseren. Premiekorting
6
 is bedoeld om moeilijk aan te tonen kosten bij aanname en 

                                                           
3 Art. 2.51 Wet Wajong en art. 53 WIA 
4
 O.a. loondispensatie Wet Wajong en leerwerktrajecten WIJ 

5 No-riskpolis ZW, premiekorting Wfsv, voorzieningen o.a. WIA 
6 Artikel 49 Wet financiering sociale verzekeringen 
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inwerken van een arbeidsgehandicapte te compenseren. Een leidinggevende die een extra gesprek 

voert, collega‟s die een werkhandeling een keer extra voordoen, een productielijn waarin een 

volgorde wordt veranderd: het zijn investeringen in tijd die niet met “bonnetjes” kunnen worden 

aangetoond en daarom met fiscale korting, drie jaar lang, worden gecompenseerd. Vrijwel 

dezelfde voorbeelden worden in Kamerstukken aangedragen met betrekking tot loonkostensubsidie 

(extra tijd/inzet bij inwerken en instructie) of persoonlijke ondersteuning/jobcoaching (extra 

tijd/inzet bij inwerken en instructie op de werkplek). Er zijn weliswaar verschillen in omvang, zo 

kan jobcoaching een arbeidsleven lang worden ingezet, loonkostensubsidie één jaar en 

premiekorting drie jaar. Maar dat laat onverlet dat er een substantiële overlap is.  

 

Cumulatie 

De huidige wetgeving maakt cumulatie van voorzieningen mogelijk. Waar loonkostensubsidie mede 

bedoeld is om een laag prestatieniveau in het eerste jaar van het dienstverband te compenseren, 

is loondispensatie eveneens gericht op lage loonwaarde, maar dan over langere tijd. Zij worden 

cumulatief verstrekt.  

 

Een voorbeeld uit UWV-gelederen: een filiaal van Wibra besluit een werknemer met Wajong-

achtergrond aan te nemen. Er wordt loondispensatie aangevraagd (en toegekend) omdat haar 

prestatieniveau bij aanvang lager ligt dan van haar collega‟s. Ongevraagd krijgt Wibra ook 

loonkostensubsidie, 50% van het wettelijk minimumloon. UWV onderbouwt de ongevraagde 

verstrekking met het argument dat andere ondernemers loonkostensubsidie naast 

loondispensatie toegekend kunnen krijgen vanwege de grote afstand tot de arbeidsmarkt van 

de Wajonger. Gelijke monniken, gelijke kappen is het UWV-uitgangspunt. Nu kan 

loonkostensubsidie worden verstrekt als er sprake is van een dusdanige afstand tot de 

arbeidsmarkt, dat geen werkgevers bereid gevonden worden om, zonder extra compensatie, 

een jongere een dienstverband aan te bieden. In dit voorbeeld was de jongere al aangenomen 

op haar kwaliteiten en daarmee is er geen sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt
7
. 

 

Door onnodige en ongevraagde verstrekking wordt het beeld gevestigd dat jongeren met een 

beperking allemaal een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en zonder extra voorzieningen 

nauwelijks kans op werk maken.  

 

Loonwaarde 

De huidige wetgeving heeft onbedoelde effecten. Neem loondispensatie, het moet werkgevers 

compenseren voor achterblijvende prestaties van werknemers. Als een werknemer vanwege zijn 

beperking minder productie levert dan zijn collega, dan hoeft slechts loon betaald te worden dat 

de prestatie dekt. Het gaat erom bedrijfseconomisch risico te beperken. Het doet geen goed aan 

de positie van jongeren, dat ook bij normale loonwaarde deze voorziening wordt toegekend.  

 

Een werknemer is in dienst van een fast-foodbedrijf en bakt hamburgers. Hij bakt de 

hamburgers in hetzelfde tempo als zijn collega‟s. Zijn collega‟s verrichten tijdens hun 

werktijd ook andere taken zoals het bedienen van de kassa en het opruimen van 

achtergebleven etensresten. Die taken kan de bedoelde werknemer vanwege zijn beperking 

niet verrichten. Hij bakt dus full time. De werkgever vraagt voor 50% loondispensatie aan, 

omdat de werknemer van de drie taken uit de functieomschrijving er maar een kan uitvoeren. 

Het feit dat hij zijn gehele werktijd op gevraagd niveau (100% loonwaarde) bakt wordt 

genegeerd. De twee niet door hem verrichtte taken worden uitgevoerd door collega‟s en hij 

                                                           
7
 Wet Stimulering arbeidsparticipatie, MvT 2.1. en 2.2. en art. 2.21.3 Wet Wajong 
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bakt „hun‟ hamburgers. Over de hele linie gezien, worden alle taken uitgevoerd. De werkgever 

ontvangt compensatie, terwijl er geen schade is die vergoed moet worden. De gedispenseerde 

werknemer heeft, helaas, een lager inkomen (gedispenseerd loon + gedeeltelijke uitkering) 

dan zijn collega‟s terwijl zijn productie 100% is. 

 

 

Gevolgen 

De veelheid aan voorzieningen, mogelijkheid van cumulatie en toegestane ongelijkheid in 

loonbetaling wekt de indruk dat jongeren met een beperking niet in staat zijn tot reguliere arbeid, 

anders dan met veel zorg en tegemoetkomingen omkleed. En dat zij een bedrijfseconomisch risico 

vormen. Vooral bij „Wajongers‟ lijkt al op voorhand vast te staan dat er sprake is van grote afstand 

tot de arbeidsmarkt, lager prestatieniveau en hoog verzuimrisico. Zelfs goed opgeleide Wajongers 

worden in sollicitatieprocedures nadrukkelijk gepromoot door re-integratiecoaches, waar zij in 

aanbesteding aan zijn toebedeeld. Wanneer een eerste contact met een werkgever via 

intermediairs plaatsvindt, die ook nog een fors pakket aan voorzieningen aandragen, zal het 

niemand verbazen dat werkgevers aarzelen: “er zal wel wat mee aan de hand zijn”. Natuurlijk kan 

er sprake zijn van verzuimrisico of communicatieproblemen. Bij een progressieve chronische 

aandoening is er vast meer verzuim en door een autisme spectrumstoornis of een verstandelijke 

beperking kunnen meervoudige werkopdrachten niet in een keer goed begrepen worden. Maar lang 

niet alle jongeren hebben voorzieningen nodig. En als ze al nodig zijn, dan toch niet in gelijke 

mate. Niet alle jongeren met een beperking zijn „Wajonger‟, zelfs niet als ze gebruik maken van 

de Wajong. Veel beperkingen zijn niet arbeidsgerelateerd.  

Een goed opgeleide administratieve kracht met een lage dwarslaesie, een winkelbediende met de 

ziekte van Crohn
8
 en zelfs een manisch depressieve archivaris hoeven geen „bijzondere‟ 

werknemers te zijn. Je administreert niet met je rug, je verkoopt niet met je darmen en voorzien 

van goede medicatie archiveer je niet met je stemmingen. Een dove pianoleraar en een blinde 

piloot zijn niet realistisch, maar in andere functies zullen zintuiglijk gehandicapten prima 

presteren.  

Door het a-specifiek en bovenmatig inzetten van voorzieningen wordt het beeld gevormd dat 

jongeren met een beperking allemaal een risico vormen. 

 

Zelfvertrouwen 

Dat beeld wordt niet alleen gevormd bij werkgevers, maar ook bij jongeren zelf. Zo zijn er goed 

opgeleide mensen met een beperking aan het werk, die toch als volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt worden geïndiceerd. Zij krijgen, zelfs met een baan op topniveau, bij contacten 

met UWV de boodschap mee dat zij 80-100% arbeidsongeschikt zijn. Wat dat met iemand doet, 

heeft zijn weerslag op het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Het beïnvloedt de manier 

waarop iemand zich aanbiedt op de arbeidsmarkt: “dit zijn mijn talenten/diploma‟s, maar ik ben 

volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, word nog niet in staat geacht om drie functies 

op de arbeidsmarkt uit te voeren. Wilt u mij in dienst nemen? U kunt subsidie voor mij krijgen en 

een vergoeding als ik ziek ben.” We hebben het dan over communicatiemedewerkers, directeuren 

van organisaties, werkleiders in de sociale werkvoorziening, vormgevers, begeleiders in de GGZ, 

douanebeambten en leerkrachten.  

 

‘Neem een Wajonger in dienst’ 

Publiciteitscampagnes en bedrijvendagen worden opgeluisterd met deze tekst. Hoe goed bedoeld 

ook, het schetst een meelijwekkend beeld van jongeren met een beperking. Er wordt geen 

werknemer aangeboden met specifieke vaardigheden, maar een „gehandicapte‟, van wie 

                                                           
8
 darmaandoening 
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vaardigheden niet worden geduid. Het gaat ook blijkbaar niet om een functie, maar om een 

„plekje‟ in het bedrijf.  

 

Op een bedrijvendag in Helmond stond, na een bevlogen betoog van een ervaringsdeskundige 

over de ultieme loyale werknemer
9
 en maatschappelijk ondernemen, een ondernemer op en 

zei “vertel nu eens gewoon dat je heel veel subsidiegeld kan krijgen voor een Wajonger, dat je 

hem bijna voor niks in dienst hebt. Dat zet zoden aan de dijk. Doe mij er nog maar een paar.” 

 

En hoe waar in enkele gevallen ook, het bevordert bepaald niet het beeld dat een jongere niet zijn 

beperking is. Dat zijn beperking geen andere belemmeringen op de werkvloer geeft dan de 

beperking van zijn kolvende collega, rouwende -, voetballende -, rokende -, mantelzorgende 

collega of welke „gewone‟ collega dan ook.  

 

Meer rechten en minder plichten 

We treffen jongeren met een beperking voornamelijk
10

 aan onder de rechthebbenden van Wajong, 

Wet Wajong en WIJ. Door beeldvorming worden rechthebbenden van de Wet Wajong anders 

behandeld dan rechthebbenden van de WIJ. Het verschil ligt onder andere in de aanname van „niet 

willen‟ of „niet kunnen‟. Jongeren onder de oude Wajongregeling worden, bij uitblijven van 

resultaat in hun traject naar werk, benaderd als jongeren die niet kunnen (mee)werken. Zij vallen 

terug in de uitkering. Bij de nieuwe Wet Wajong is het sanctieniveau bij niet vlottende trajecten 

wat strenger -ondanks heftig protest daartegen- maar sancties worden voorafgegaan door 

waarschuwingen, bemoedigingen en arbeidskundige interventies. Jongeren uit de WIJ worden bij 

niet vorderende trajecten direct aangesproken als zouden zij niet willen (mee) werken.  

Zelfs bij onbetwist geëmancipeerde ervaringsdeskundigen uit de wereld van jongeren met een 

beperking is het onderscheid in behandeling een gevoelig dilemma. Zo wordt in een bijeenkomst 

over de overgang van school naar werk de suggestie gedaan dat alle jongeren die onvoldoende 

vooruitgang boeken in hun traject, gedwongen moeten kunnen worden om –tijdelijk- passend werk 

te aanvaarden; als voorbeeld wordt tomaten plukken genoemd. Het wordt resoluut van de hand 

gewezen. Men wil nadrukkelijk verschil zien tussen bejegening van “hen die niet kunnen en hen 

die niet willen”. Wajong-jongeren kunnen blijkbaar niet vallen onder de categorie „niet willen‟. 

Bij jongeren uit de WIJ wordt „niet kunnen‟ minder aannemelijk geacht en gedwongen tomaten 

plukken wel geaccepteerd.  

Het onderscheid in plichtsvervulling op grond van het hebben van een beperking, versterkt het 

beeld dat het gaat om jongeren die eigenlijk niet geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. De huidige 

wetgeving staat het onderscheid niet alleen toe, het werkt eraan mee door onnodige en 

overmatige stimuleringsmaatregelen. 

 

Omslag 

Negatieve beeldvorming beïnvloedt de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een 

beperking. Hoewel de huidige wetgeving meewerkt aan deze beeldvorming door overmatige inzet 

van voorzieningen en subsidies, vraagt het veranderen ervan meer dan alleen wijzigingen op het 

gebied van sociale zekerheid. Een samenleving waarin anders zijn „gewoon‟ is, kansen gelijkelijk 

worden aangeboden en compensatie individueel en doelmatig wordt verstrekt, vraagt ook omslag 

in denken op andere beleidsterreinen. De ontwikkeling van een inclusief
11

 ingerichte arbeidsmarkt 

wordt voorafgegaan door inclusief onderwijs. Het alledaagse van een kind met een beperking in de 

                                                           
9 De Wajonger werd een G-kracht genoemd en dat zou staan voor Gedreven, Gemotiveerd, 

Gekwalificeerd en Gepassioneerd 
10

 Er zijn ook jonggehandicapten in de WIA, WAO, WW, ZW, IOAW, IOAZ en WWB 
11 Zie De coalitie voor inclusie op www.inclusie.nl 
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klas, brengt het alledaagse van de collega op de werkplek dichterbij. Specifieke indicatiestellingen 

om compensatievoorzieningen
12

 mogelijk te maken, hoeven niet te leiden tot een aparte positie op 

de arbeidsmarkt. De sociale zekerheidswetgever kan, door „inclusie‟ uitgangspunt te maken van 

nieuwe wetgeving, in de nabije toekomst al bijdragen aan de omslag naar reguliere wetgeving. 

 

Nieuwe wetgeving 

In feite is een eerste stap al gezet met recente wijzigingen in de Wajong. Lag vroeger de nadruk 

op inkomenscompensatie, nu wordt prioriteit gegeven aan het benutten van resterende 

verdiencapaciteit: iedereen –naar vermogen- aan het werk. Voor het onbenutte deel, met een 

oorzakelijk verband met de beperking, kan een inkomensaanvulling worden ingezet. Deze 

paradigmawisseling (werken naar vermogen) zien we vorm krijgen in de huidige wetsvoorstellen 

over werken aan onderkant van de arbeidsmarkt. Is er bij deze voorstellen sprake van „inclusieve 

wetgeving‟? Draagt het bij aan verbetering van de positie van jongeren met een beperking op de 

arbeidsmarkt? 

 

De onderkant van de arbeidsmarkt 

Arbeidsplichtige mensen hebben recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en een 

inkomensvoorziening om, op weg daar naartoe, in hun levensonderhoud te kunnen voorzien
13

. De 

aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling is, op vrijwel identieke wijze, in afzonderlijke 

wetten geregeld
14

. De toekenning en de mate van ondersteuning zijn afhankelijk van het oordeel 

van het UWV of het college van B&W. De “noodzakelijk geachte voorziening gericht op 

arbeidsinschakeling” verwijst naar het individuele karakter ervan. De een zal intensieve 

begeleiding nodig hebben om een baan te vinden, de ander heeft scholing nodig om bij 

hedendaagse eisen aan te sluiten en de volgende zal genoeg hebben aan een bemoedigend “aan de 

slag!” De verscheidenheid in omvang en intensiteit in trajecten loopt door de aanspraken op 

afzonderlijke wetten heen. 

 

Het recht op arbeidsondersteuning staat los van toekomstige verdiensten. Of iemand nu 

laaggeschoold werk gaat doen met een inkomen op of onder het wettelijk minimumloonniveau of 

een middenklasseninkomen verwerft, het heeft geen invloed op de aanspraak op ondersteuning op 

zich. Ook het recht op, en de hoogte van de inkomensaanvulling hebben geen invloed op het recht 

op arbeidsondersteuning. Het maakt voor dat recht ook niet uit of men kiest voor een parttime 

baan met een parttime inkomen
15

 of fulltime aan de slag gaat.  

Voor het instrument „arbeidsondersteuning‟ en het inzetten van voorzieningen is derhalve geen 

specifieke wetgeving aan de onderkant van de arbeidsmarkt nodig. Het is wat betreft 

beeldvorming zelfs ongewenst. Een uniforme regeling met één loket voor alle werkzoekenden en 

werkgevers geeft een duidelijk signaal af over de gewoonheid van werkende jonggehandicapten en 

de vanzelfsprekendheid van hun eigen kennis en vaardigheden. De werkgever krijgt gekwalificeerd 

aanbod voor zijn vacante functie, waarbij niet arbeidsgerelateerde beperkingen geen rol spelen. 

Noodzakelijke voorzieningen en compensatie voor loonwaarde worden vervolgens individueel 

bepaald. Met inclusieve wetgeving wordt ook de indruk weggenomen dat arbeidsondersteuning van 

jongeren, die (nog) gericht zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt, van een andere orde is dan 

de arbeidsondersteuning van jongeren die op andere niveaus de arbeidsmarkt betreden. Er is geen 

reden voor deze vooronderstelling. De behoefte aan arbeidsondersteuning van jongeren met een 

                                                           
12 O.a. sportrolstoel, traplift, vervoer, persoonlijke verzorging, doventolken en voorleeshulpen 
13

 Onder voorwaarden als bijvoorbeeld partnerinkomen of voorliggende voorzieningen 
14 In art. 73WW, 65fWAO, 67dWAZ, 34WIA, 59dWajong, 2.15 en 3.66Wet Wajong: “verzekerde heeft 

recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van UWV noodzakelijk geachte 

voorziening” en in art. 10WWB, 13WIJ, 36IOAW, 36IOAZ): “personen hebben aanspraak op ondersteuning 

bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening”  
15 Als men daarbij geen aanspraak maakt op inkomensaanvulling 

http://www.st-ab.nl/ad10f.htm#uwv
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beperking die in staat zijn meer te verdienen dan het wettelijk minimumloon, is niet anders dan 

die van jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bij differentiatie naar vorm en omvang 

van de ondersteuningsvraag zou het zelfs heel goed mogelijk zijn dat iemand die aangewezen is op 

„de onderkant van de arbeidsmarkt‟ minder ondersteuning en ook minder voorzieningen nodig 

heeft, dan iemand die niet op de onderkant van de arbeidsmarkt is aangewezen.  

 

Voor een licht verstandelijk gehandicapte jongere die als hoveniersmedewerker aan de slag 

wil, is voldoende werk voorhanden. Premiekorting kan als voorziening volstaan om de eerste 

extra inzet van het bedrijf bij het inwerken mogelijk te maken en een jobcoach om 

begeleiding aan de jongere en collega‟s te geven. Voor een jongere op hbo-niveau in de 

juridische branche, met een motorische beperking en een nog niet uitbehandelde aandoening, 

is het vinden van een baan lastiger. Er zal naast premiekorting een no-riskpolis nodig zijn, 

ergonomische aanpassingen op de werkplek, een vervoersvoorziening om er überhaupt te 

komen en wellicht voor korte tijd een jobcoach om de energetische inzet te begeleiden. 

 

 

De wetgever geeft met het voorstel om de Wajong/Wet Wajong onder te brengen in wetgeving 

voor „de onderkant van de arbeidsmarkt‟ het signaal af dat alle jongeren met een beperking niet 

in staat zijn meer te verdienen dan het wettelijk minimumloon. 

 

Voorzieningenwetgeving 

De noodzaak en omvang van voorzieningen kan alleen individueel bepaald worden. Een dove 

werknemer heeft andere voorzieningen nodig dan een rolstoelgebonden werknemer of een 

werknemer met een beperkt verstandelijk vermogen. Het gaat bij jongeren met een beperking om 

specifieke voorzieningen, maar de regelgeving hiervoor kan heel goed inclusief zijn. Er zijn immers 

ook voorzieningen die niet gebonden zijn aan een beperking, maar bijvoorbeeld aan leeftijd of 

positie op de arbeidsmarkt. Zo zijn er premiekortingen voor werkzoekenden boven de vijftig jaar 

en werknemers vanaf tweeënzestig jaar. Er zijn no-riskpolissen
16

 voor langdurig werklozen en 

scholingsmogelijkheden voor herintreders. Er zijn kinderopvangvoorzieningen voor ouders tijdens 

re-integratie-inspanningen en inkomenssuppletie voor werklozen die onder hun inkomensniveau 

aan het werk gaan. Er is fiscale afdrachtvermindering voor werknemers die een opleiding volgen of 

een startkwalificatie halen. Omdat het efficiënter is, beeldvorming verbetert en wetgeving voor 

de burger overzichtelijker maakt, zou één wet en één uitvoeringsbesluit voor werkvoorzieningen 

gewenst zijn. Dat financiering uit verschillende fondsen wordt bekostigd staat samenhang niet in 

de weg.  

 

Inkomensvoorzieningen 

Bij inkomensvoorzieningen kan sprake zijn van werknemersverzekeringen of sociale voorzieningen. 

Soms is leeftijd en het aantal arbeidsjaren van belang en soms burgerlijke staat en woonsituatie. 

Dat laat onverlet dat ook hier sprake kan zijn van één loket. Dat achter het loket verschillende 

uitvoerders huizen staat een eenduidige uitvoering niet in de weg. De betaalbaarstelling van de 

inkomensvoorziening blijft de verantwoordelijkheid van verschillende uitvoerders. De systematiek 

wordt zoveel mogelijk veralgemeniseerd. Het uitgangspunt van „werken naar vermogen‟: 

meewerken aan het traject van arbeidsinschakeling en aanvaarden van passend werk ligt ten 

grondslag aan alle aanspraken op inkomensaanvulling. En ook hier ligt de winst in het gewoon 

aansluiten bij hetzelfde loket, zichtbaar zijn in verscheidenheid. Door samenhang in verschillende 

wetten te brengen zal ook uitgedaagd worden tot meer samenwerking bij uitvoering.  

 

                                                           
16

 Vergoeding van salariskosten aan werkgevers tijdens ziekte 
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Conclusie 

Verbetering van de positie van jongeren met een beperking is niet van vandaag op morgen een 

feit. In het proces van lange adem kunnen wel al slagen worden gemaakt:  

- „gelijke‟ uitvoering van arbeidsondersteuning in de verschillende wetten
17

   

- uniforme regelgeving
18

 over volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Claimbeoordeling 

wordt bij één uitvoerder neergelegd 

- uniforme regels bij aanspraken op inkomensaanvulling 

- één voorzieningenwet voor werkvoorzieningen
19

. Een voorziening wordt individueel beoordeeld 

en is arbeidsgerelateerd. Dus niet „u bent verstandelijk gehandicapt en heeft daarom recht op 

begeleiding‟, maar „voor uw werk is begeleiding in uw situatie nodig‟. De voorzieningen uit de 

Wet sociale werkvoorziening vinden een plek in deze nieuwe wet: aangepast werk als voorziening 

om de reguliere arbeidsmarkt dichterbij te brengen. De huidige begeleiding uit de Wsw wordt 

gelijk getrokken met persoonlijke ondersteuning/jobcoaching die nu al beschikbaar is voor mensen 

met begeleidingsbehoefte op de werkplek. Loonkostensubsidie Wsw komt als loondispensatie 

beschikbaar en er kan van huidige regelingen van loonkostensubsidie
20

 gebruik worden gemaakt om 

de grote afstand tot de arbeidsmarkt te benadrukken. Gemeenten blijven verantwoordelijk om 

dienstverbanden aan te bieden voor beschut werk. 

De huidige werkpleinen vormen een „inclusief‟ loket. Dat achter het loket UWV Werkbedrijf, 

gemeenten en zelfs de belastingdienst in samenhang uitvoering geven aan de onderhavige 

wetgeving zal de burger geen zorg zijn. Alle wetgeving is regulier, zelfs als het gaat om specifieke 

aanspraken. De wetgever geeft het signaal af: Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg! 

 

                                                           
17 WW, WWB, Wet Wajong, WIJ, WIA, IOAW, IOAZ, IOW, zie ook voetnoot 14  
18 In WIA, Wet Wajong, WIJ en WWB 
19 Met voorzieningen uit WW, WWB, WIA, Wet Wajong, WIJ, Wsw, Wfsv en ZW 
20 Wet STAP 
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TRAGE VRAGEN EN RELATIONELE RIJKDOM 

 

Prof. Dr. Harry Kunneman 

 

 

Harry Kunneman is als hoogleraar Sociale en Politieke Theorie verbonden aan de Universiteit voor 

Humanistiek in Utrecht. Als wetenschappelijk directeur van de Graduate School van de UvH en als 

kerndocent van de Master Sociale Interventie, is hij actief betrokken bij theorievorming en 

onderzoek op het gebied van zorg en welzijn. Hij publiceerde o.a. de boeken Postmoderne 

moraliteit en Voorbij het dikke-ik.   
 

 

 

Inleiding 

In deze discussiebijdrage wil ik de contouren schetsen van een alternatief voor het dominante 

denkraam rond het werken en de arbeidsondersteuning van jong-gehandicapten. Zowel dit 

dominante denkraam als de wetgeving die daarop geënt is, veronderstellen een smalle notie van 

economische productiviteit die verbonden is met een rationalistische kennisopvatting en een 

consumptieve invulling van rijkdom. In het verlengde van die rationalistische kennisopvatting, zijn 

beslissingen om jong-gehandicapten te ondersteunen of juist niet te ondersteunen, gebaseerd op 

de fictie dat arbeidsbeperkingen objectief-medisch vast te stellen zouden zijn. Ik zal betogen dat 

er een alternatief noodzakelijk is voor dit dominante denkraam, dat recht doet aan het culturele 

en morele karakter van de normen en waarden die bepalend zijn voor definities van 

arbeidsmogelijkheden en arbeidsbeperkingen. Belangrijke aanknopingspunten voor een dergelijk 

alternatief zijn te vinden in de vermogens die veel mensen met een beperking noodgedwongen 

ontwikkelen om kwetsbaarheid, onzekerheid en oncontroleerbaarheid onder ogen te zien in plaats 

van te verdringen, en – hoe moeizaam ook - zin te leren ontlenen aan relationele in plaats van 

consumptieve vormen van rijkdom. Een dergelijk perspectief impliceert dat het uithollen van de 

rechten en ondersteuningsvormen van jong-gehandicapten in het huidige politieke klimaat, niet 

alleen weerstaan zou moeten worden met een beroep op rechtvaardigheids- en 

solidariteitsoverwegingen. Onder invloed van de dominante notie van economische productiviteit 

en de daarmee verbonden consumptieve invulling van rijkdom, dreigt het culturele en 

maatschappelijke draagvlak voor dergelijke rechtvaardigheidsoverwegingen namelijk steeds verder 

af te brokkelen. Naast korte termijn rechtvaardigheidsoverwegingen die het huidige smalle 

denkraam rond productiviteit en rijkdom als gegeven vooronderstellen, is daarom een kritisch 

lange-termijn perspectief noodzakelijk, waarin de existentiële vermogens en inzichten die veel 

mensen met een beperking en hun naasten noodgedwongen ontwikkelen, als richtingwijzer dienen 

voor een bredere invulling van arbeidsproductiviteit en voor een relationeel gerichte, duurzame 

invulling van rijkdom.  

Om duidelijk te maken wat de horizon is waarnaar die richtingwijzer verwijst, begin ik met een 

kritische beschouwing van een van de centrale pijlers van het dominante denkraam, namelijk de 

smalle opvatting van kennis en rationaliteit  die daaraan ten grondslag ligt. Vervolgens ga ik kort in 

op de ecologische problemen die voor ons opdoemen, in het bijzonder op de noodzaak om in het 

licht daarvan een andere opvatting van rijkdom te ontwikkelen, waarin consumptieve grenzen 

onder ogen gezien in plaats van verdrongen worden. Ik sluit af met de betekenis van de 

existentiële vermogens die veel mensen met een beperking en hun naasten nolens volens 

ontwikkelen voor het uitdiepen en in praktijk brengen van een dergelijke relationele invulling van 

rijkdom.  

 

Smalle rationaliteit 

Binnen de huidige wetgeving worden jonggehandicapten als volgt omschreven:  

“jonggehandicapte is de ingezetene die aansluitend op de dag waarop hij zeventien jaar 
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wordt als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, 

zwangerschap of bevalling gedurende 52 weken niet in staat is geweest met arbeid meer 

dan 75% van het maatmaninkomen te verdienen, terwijl niet aannemelijk is dat hij binnen 

een jaar volledig zal herstellen.”  

Rechtstreeks en objectief medisch vaststelbare standen van zaken spelen in deze definitie een 

cruciale rol. Dat is begrijpelijk: deze objectiveerbaarheid geeft alle betrokkenen, inclusief de 

mensen met een beperking zelf, houvast bij het toekennen (of opeisen) van wettelijk vastgelegde 

rechten. Daar staat tegenover dat via deze objectivering de culturele en morele normen die de 

definitie van productieve arbeid mede bepalen aan het zicht onttrokken worden. Grosso modo 

staan die normen in het teken van een rationalistisch en consumptief gericht denkraam, waarin 

presteren, concurreren en consumeren centraal staan. Morele kwaliteiten zoals eerlijkheid, 

betrouwbaarheid, zorgzaamheid en menselijke betrokkenheid staan in dit denkraam op het tweede 

plan of schitteren door afwezigheid. Binnen dit denkraam kan een manager bijvoorbeeld objectief-

medisch gezien volledig arbeidsgeschikt zijn en als zeer productief gelden, terwijl hij 

tegelijkertijd anderen in zijn werkomgeving consequent manipuleert en hen prikkelt om effectieve 

methoden te ontwikkelen om klanten profijtelijk te benadelen, zoals in de financiële sector het 

afgelopen decennium op grote schaal is gebeurd, of om belasting- en milieuwetgeving handig te 

omzeilen. Vanuit ethisch en moreel perspectief gezien is hier in mijn ogen sprake van ernstige 

arbeidsbeperkingen. Die zijn niet objectief-medisch vast te stellen, maar hebben wel ingrijpende 

maatschappelijke gevolgen. Omgekeerd kan iemand objectief-medisch gezien gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn en door een wisselend energieniveau of door fluctuerende gevolgen van een 

chronische ziekte lastig „in te plannen‟ zijn in sterk gerationaliseerde werkprocessen, maar 

tegelijkertijd in de organisatie een betrokken, inspirerende en betrouwbare collega zijn en voor 

klanten of cliënten werk verrichten dat deugt en deugd doet.  

Wat als rationeel verantwoord handelen en als objectief vaststelbare arbeidsbeperking geldt is zo 

gezien rechtstreeks verbonden met specifieke culturele en morele waarden. In de heersende  

rationaliteitsopvatting worden ethische en morele vragen echter buiten het domein van de 

rationele kennis en het rationele handelen geplaatst en naar het privédomein verbannen. Daarmee 

verdwijnt uit beeld dat deze beperkte rationaliteitsopvatting zelf een zingevend kader belichaamt 

en met specifieke morele uitgangspunten is verbonden. In het medische domein bijvoorbeeld leidt 

deze rationaliteitsopvatting tot een overconcentratie op technische en farmacologische ingrepen 

en tot het streven om alle pijn uit te bannen en ziekte en gezondheid tot de laatste snik te 

controleren. Autonomie, zekerheid en controle zijn de existentiële waarden die hier de boventoon 

voeren, ten koste van het accepteren van autonomie-verlies, het leren leven met onzekerheid en 

het los kunnen laten van controle-dwang.  

 

Destructieve arbeid 

Deze smalle rationaliteitsopvatting draagt in veel organisaties bij aan een overmatig vertrouwen 

op materiële prikkels en objectiverende controlesystemen, ten koste van samenwerking, 

solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien bevordert deze 

rationaliteitsopvatting een smalle visie op ecologische vragen waarin de ecologische destructie die 

gepaard gaat met de mondiale economische groei, tot een technisch en bestuurlijk probleem 

wordt gereduceerd. Het decimeren van de regenwouden, het leegvissen van de oceanen, de 

opwarming van de aarde, het stijgen van de zeespiegel en het definitief uitputten van 

onvervangbare grondstoffen, brengen zonder twijfel ook grote technische en bestuurlijke 

uitdagingen met zich mee. Maar het hart van de ecologische problematiek wordt gevormd door het 

fantasma van de onbegrensde toename van consumptieve mogelijkheden voor vrije, autonome 

individuen. Binnen de dominante definitie van productieve arbeid kan echter net goed 

onderscheiden worden tussen ecologisch destructieve en ecologisch constructieve vormen van 

werken en van organiseren. Ecologisch destructieve vormen van werken en van organiseren worden 

gekenmerkt door het verabsoluteren van een smalle,  controle-gerichte opvatting van kennis en 
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rationaliteit en de bijbehorende verdringing van ethische en morele vragen naar het privédomein. 

Daartegenover worden ecologisch constructieve vormen van werken en van organiseren 

gekenmerkt door het verbinden van vragen rond productiviteit en efficiency met ethische vragen 

naar een goed en zinvol leven en morele vragen rond een rechtvaardige en duurzame wereldorde 

op het niveau van concrete werkprocessen en organisatievragen.  

 

Relationele rijkdom 

Daarmee kom ik tenslotte bij de economische en ecologische betekenis van de existentiële 

vermogens en de morele inzichten die veel mensen met een beperking noodgedwongen 

ontwikkelen. In het licht van de confrontatie met ingrijpende lichamelijke, psychische en 

energetische beperkingen en de noodzaak alle daarmee verbonden trage vragen door te werken, 

verdwijnen toekomstbeelden die in het teken staan van rijkdom, macht en een flitsende carrière 

doorgaans naar de achtergrond en komen andere waarden op de voorgrond te staan. Dat geldt niet 

alleen voor mensen met beperkingen zelf, maar in veel gevallen ook voor hun naasten, 

bijvoorbeeld voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen. Daarbij gaat het om relationele 

en existentiële waarden zoals het ontwikkelen van wederkerigheid in zorgrelaties en het verbinden 

van afhankelijkheid met zelfrespect, het toelaten en onder ogen zien van eindigheid, het moedig 

weerstaan van kleinerende vormen van bureaucratische macht en professionele deskundologie, en 

last but not least om toegang tot de intimiteit en diepgang die tussen mensen kan ontstaan 

wanneer de bijzaken wegvallen en trage levensvragen samen worden uitgehouden en doorgewerkt. 

In mijn ogen zijn deze waarden en de bijbehorende inzichten en vermogens op langere termijn van 

groot belang voor het ontwikkelen van ecologisch constructieve vormen van werken en van 

organiseren, waarin vragen rond productiviteit en efficiency consequent verbonden worden met 

ethische vragen naar een goed en zinvol leven en morele vragen rond een rechtvaardige en 

duurzame wereldorde. Zodoende wijzen zij in de richting van een vooruitgangshorizon waarin het 

dominante fantasma van onbegrensde economische groei en de bijbehorende kortzichtige 

definities van productieve arbeid geleidelijk naar de achtergrond verschuiven en relationele, 

duurzame bronnen van rijkdom en zinvol leven de overhand krijgen.  

Afsluitend voeg ik hier aan toe dat dit perspectief op de korte termijn zeer wel samen kan gaan 

met verzet tegen het uithollen van de rechten en ondersteuningsvormen van jong-gehandicapten. 

De rechtvaardigheids- en solidariteitsoverwegingen die daarbij in het spel komen, blijven echter 

gebonden aan een economisch perspectief waarin productieve arbeid gekoppeld is aan het 

produceren van steeds meer consumptiegoederen. Op de langere termijn zou dat verzet zich in 

mijn ogen ook en vooral moeten richten op een perspectief op een rijk en zinvol leven waarin de 

confrontatie met eindigheid en met trage vragen niet verdrongen wordt, maar juist als toegang 

dient tot duurzame, relationele vormen van rijkdom en van zinvol leven. 
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WAJONG: LESSEN UIT HET BUITENLAND? 

 

Dr. Rienk Prins 

 

 

Rienk Prins is lector Sociale Zekerheid en directeur van AStri, onafhankelijk bureau voor 

beleidsonderzoek en advies op het gebied van toetreding tot de arbeidsmarkt, behoud van werk en 

sociale zekerheid rond werk en inkomen. 
 

 

 

Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd om te spreken over lessen uit het buitenland als men 

zich realiseert dat vrijwel alle EU-landen geen specifieke uitkerings- en re-integratieregeling 

hebben voor jongeren met een beperking
1
. Buiten Nederland zijn slechts in twee buurlanden 

bepaalde - op jongeren afgestemde – regelingen in het kader van de ziektewet. Elders vallen 

jonggehandicapten onder de algemene (“mainstream”) regelingen voor werk en inkomen.  

Alleen in het Verenigd Koninkrijk is de Employment and Support Allowance for Youth, die 16-25 

jarige personen met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een basisuitkering geeft. De regeling is 

eind 2008 ingevoerd en over gebruik en resultaten is (nog) weinig bekend. Een jaar langer bestaat 

in Zweden de Activity Compensation, voor 19-29 jarigen die geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn. Naast een leeftijdsafhankelijke uitkering (maximaal 3 jaar) zijn er 

(verplichte) maatregelen voor re-integratie naar eigen of ander werk. De uitkeringsinstantie heeft 

daartoe een gespecialiseerde casemanager in dienst, die regelmatig contact met de cliënt heeft en 

de voortgang beoordeelt. Ook over deze recente regeling is weinig aanvullende evaluatieve 

informatie beschikbaar.  

 

In 2009 heeft de European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions een 

conferentie gewijd aan jongeren met gezondheidsproblemen of arbeidsongeschiktheid
2
. Daar werd 

geconstateerd dat de situatie in veel landen vergelijkbaar is: de aandacht en bezorgdheid over de 

situatie van jongeren met beperkingen neemt toe omdat deze groep snel groeit. Jongeren met 

beperkingen die de arbeidsmarkt betreden hebben met twee risico‟s te maken: concurrentie op 

het terrein van kennis, vaardigheden en werkervaringen alsmede kans op discriminatie vanwege 

hun handicap. 

Verder werd een aantal aspecten in kaart gebracht, die in elk land van belang lijken te zijn voor 

het beleid en uitvoering van maatregelen en voorzieningen. 

 

Ook een enkele buitenlandse evaluatiestudie op het vlak van re-integratie geeft een aantal 

inzichten om de maatschappelijke en arbeidsparticipatie van (jong-) gehandicapten te vergroten.
3
 

Toch is een eerste constatering van de eerder genoemde conferentie dat in veel landen eigenlijk 

nog weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Wel blijken (ook) elders psychische problemen 

te overheersen bij jongeren die een beroep doen op arbeidsongeschiktheidsregelingen.  

Voor het beleid is er wel een aantal voorzichtige conclusies en lessen te trekken uit de – relatief 

beperkte - ervaringen in andere landen met (arbeids-)re-integratie van jongeren met 

gezondheidsbeperkingen. 

                                                           
1 Borghouts - van de Pas, I.W.C.M., & Pennings, F.J.L. (2008). Arbeidsparticipatie van 

jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken. Tilburg: OSA. 
2 Eurofound (2010) Active inclusion of young people with disabilities or health problems - Background 

paper, Dublin. 
3 Bijv.: Hasluck, C. & Green, A.E. (2007) What works for whom? A review of evidence and meta-analysis 

for the Department for Work and Pensions  
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Allereerst dienen we ons te realiseren dat deze “doelgroep” zeer heterogeen is, zowel qua aard 

van beperkingen, leerproblemen of voltooid opleidingsniveau, als qua sociale vaardigheden en 

problemen (mobiliteit, huisvesting). Beleid zal met die diversiteit rekening moeten houden, zowel 

bij een betere overgang naar werk van jongeren die een opleiding hebben afgerond, als bij 

jongehandicapten met bijvoorbeeld multiproblematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Een tweede pijler onder het beleid, die in Nederland door de veranderingen in de sociale 

zekerheid al aardig is aangebracht, betreft de focus op capaciteiten in plaats van beperkingen. 

“Empowerment” van de cliënt moet het leidende principe zijn, in plaats van een nadruk op de 

kwetsbaarheid van de jongere of op de mate van zijn/haar arbeidsongeschiktheid. 

 

Een derde conclusie, die ook voor Nederland geldt, is de noodzaak van een betere samenwerking 

of afstemming van de organisaties waarmee de jongere gehandicapte te maken heeft. Daarbij kan 

het gaan om de overgang van school naar werk, waarbij gebrek aan continuïteit van de 

dienstverlening in veel landen een belangrijk obstakel blijkt te zijn. Anderzijds verwijst men naar 

het gebrek aan afstemming en heldere regie van allerlei “loketten” waar jonggehandicapten mee 

te maken kunnen hebben (uitkerings- zorg-, arbeidsmarktinstanties).  

 

Wat (effectieve) maatregelen betreft is men in veel landen nog zoekende. Soms wordt gedacht 

aan de invoering van een quoteringsregeling en meer plaatsing van jongeren in de sociale 

werkvoorzieningen. Andere aandachtspunten hebben te maken met een betere aansluiting van 

onderwijs en werk, of maatregelen om de houding van werkgevers ten aanzien van jongeren met 

een beperking te veranderen. 

 

Wat betreft de dagelijkse uitvoering en dienstverlening aan jonggehandicapten is elders een 

aantal lessen en ervaringen. Behalve om bewustwording en voorlichting (aan werkgevers en 

werkcollega‟s of familie van de cliënten) gaat het bijvoorbeeld om: 

- vroegtijdige interventie en actieve benadering van de doelgroep: voor de passieven onder 

de jonggehandicapten is een “outreach” benadering nodig, dus niet standaard wachten tot 

de cliënt zich aandient;  

- criteria, intake, beoordeling en cliëntbenadering moeten gericht zijn op “wat men nog 

kan” en “wat versterkt kan worden” (“empowerment”);  

- samenvoegen van loketten en budgetten (“one stop shop”) en afspreken wie van de 

dienstverleners de regie voert en daarmee de bevoegdheid heeft activiteiten en 

voorzieningen op elkaar af te stemmen (bijv. in geval ook zorgtrajecten blijven 

doorlopen); 

- begeleiding en aan het werk helpen van jongeren met beperkingen is arbeidsintensief; 

uitvoerders dienen casemanagers meer tijd en ruimte te geven dan zij voor cliënten 

zonder gezondheidsproblemen beschikbaar stellen;  

- een vast aanspreekpunt voor de werkgever die een gehandicapte jongere in dienst neemt 

en nazorg (na plaatsing) die zich niet beperkt tot de jongere, maar ook beschikbaar 

blijven voor vragen van de werkgever.    
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IN DE TOEKOMST IS ER VAST WERK! 

 

Turgut Hefti en Neeltje Huvenaars 

 

 

Turgut Hefti, sinds meer dan 20 jaar werkzaam als jurist en arbeidsdeskundige in de sociale 

zekerheid. Vanuit zijn adviespraktijk Hefti Consultancy ondersteunt hij werknemers, 

werkzoekenden en werkgevers bij het vergroten van arbeidsparticipatie en het verhogen van 

arbeidsmobiliteit. 

Neeltje Huvenaars is arbeid- en sociale zekerheidswetenschapper en werkzaam als adviseur, 

docent en projectleider. Vanuit Raad & Respons bevordert zij de inzichtelijkheid, bruikbaarheid en 

samenhang van wetgeving die van invloed is op de participatie van (jonge) mensen met een 

beperking.  
 

 

 

Jongeren horen te werken of te leren. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe en gewijzigde sociale 

zekerheidswetten
1
 voor jongeren. Dat de wetgever het nodig vindt om dit met wetten te regelen, 

zegt genoeg. Te veel jongeren doen niet mee in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Jongeren en 

de instanties die hen begeleiden worden door de nieuwe wetgeving gestimuleerd om te investeren 

in het verbeteren van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zodat duurzame participatie 

passend bij de individuele vermogens van de jongeren realiteit wordt.  

Stelt u zich eens voor: een maatschappij waarin er werk is voor iedereen. Wie wil en kan werken 

heeft keuze uit meerdere opdrachtgevers en werkgevers. Dit geldt ook voor jongeren met een 

beperking. Het lijkt een utopie, maar is zo‟n arbeidsmarkt wel zo ver weg als we denken? Wat zou 

er dan moeten veranderen? En welke rol speelt het arbeidsrecht daarbij?  

 

Oorsprong en ontwikkeling arbeidsrecht 

Het arbeidsrecht concentreert zich op de relatie tussen werkgevers en werknemers. De wortels 

van ons arbeidsrecht liggen in de periode van de industriële revolutie. Er ontstonden fabrieken 

waar grote groepen mensen onder bedroevende arbeidsomstandigheden lange werkdagen maakten 

tegen een gering loon. Een beetje het beeld dat we nu hebben van Chinezen die onze mobieltjes 

fabriceren. Wie vanwege ziekte, werkloosheid of ouderdom niet meer kon werken had een grote 

kans op armoede. Werknemers waren van werkgevers afhankelijk om in hun bestaan te kunnen 

voorzien. Als reactie op deze misstanden ontstond het arbeidsrecht om werknemers te beschermen 

tegen de machtige positie van werkgevers. De industriële revolutie was een belangrijke aanleiding 

tot het zoeken naar juridische oplossingen voor de ontstane sociale problemen.
2
  

 

Er ontstonden regels met betrekking tot de inhoud van een arbeidsovereenkomst, het loon, de 

veiligheid in ondernemingen, collectieve arbeidsovereenkomsten, medezeggenschap en het 

ontslagrecht. De vrijheid van werkgevers werd ingeperkt om de onzelfstandige beroepsbevolking te 

beschermen.  

 

Welke rol speelt het arbeidsrecht voor jongeren?  

Jongeren die klaar zijn met hun opleiding nemen verschillende posities in op de arbeidsmarkt. 

Volgens cijfers van het CBS was in 2010 88,3% van de werkzame beroepsbevolking tussen de 15 en 

25 jaar aan het werk. 11,4% van de jongeren was werkloos. De werkloosheid onder jongeren is 

daarmee veel groter dan de werkloosheid van de hele beroepsbevolking (5,4%).
3
 Van de jongeren 

                                                           
1 Wet investeren in jongeren, Wet Wajong.  
2 Bakels (2009) Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, p. 7  
3 CBS Statline Werkzame beroepsbevolking, positie in de werkkring, geraadpleegd op 1 maart 2011 
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die wel werken had 62% een vast contract, 33% een flexibel contract en werkte 4% als 

zelfstandige. Jongeren werken veel vaker via flexibele contracten.
4
 Het arbeidsrecht richt zich op 

mensen die betaald werk verrichten in een dienstbetrekking bij een werknemer: oftewel op de 

mensen met een vast of flexibel contract.  

 

Jongeren die via flexibele contracten werken (oproepkrachten, uitzendkrachten, werknemers met 

een contract voor bepaalde tijd) vallen wel onder het arbeidsrecht maar hebben minder 

ontslagbescherming. Omdat werkgevers in economisch onzekere tijden minder snel tijdelijke 

contracten omzetten in vaste contracten, is het wettelijk mogelijk gemaakt om jongeren tijdelijk 

langer op een contract voor bepaalde tijd te laten werken. Normaal is het vierde contract bij 

dezelfde werkgever automatisch een vast contract, voor jongeren tot 27 jaar is dat tot 2012 pas 

bij het vijfde contract het geval. En waar normaal het tweede of volgende tijdelijke contract 

waarin de duur van 3 jaar wordt overschreden een vast contract wordt, is dat voor jongeren nu pas 

na 4 jaar het geval. Het kabinet kiest er dus voor om de bescherming van jonge werknemers te 

beperken om te zorgen dat hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Het is een voorbeeld van 

hoe het huidige arbeidsrecht zich niet langer uitsluitend richt op de bescherming van de 

werknemer, maar ook op het verhogen van arbeidsparticipatie en het bevorderen van 

werkgelegenheid. 

 

De bescherming die het arbeidsrecht biedt, leidt er toe dat bepaalde groepen werknemers de stap 

naar de arbeidsmarkt moeilijk kunnen maken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de afspraken die 

gelden rond het wettelijk minimumloon of CAO-loon. Een deel van de werkzoekenden is niet in 

staat om productiviteit te leveren die voor een werkgever nodig is om het wettelijk minimumloon 

of het CAO-loon uit te betalen. In een enkel geval zien we dat daar binnen het arbeidsrecht een 

oplossing voor wordt gezocht. Zo stelt de CAO in de glastuinbouw
5
 dat het loon van een Wajonger 

die recht heeft op jobcoaching
6
 en loondispensatie kan worden gebaseerd op het minimumloon in 

plaats van het normale CAO-loon. Een vreemde bepaling, omdat in de Wet Wajong de 

loondispensatie al is geregeld
7
. De werkgever mag als er sprake is van een duidelijk verminderde 

arbeidsprestatie na toestemming van UWV een lager loon uitbetalen. UWV bepaalt de loonwaarde 

als percentage van het geldende CAO-loon. Stel, iemand heeft een productiviteit van 50% van een 

gemiddelde werknemer in dezelfde functie. Dan betaalt de werkgever ook maar 50% van het CAO-

loon, dat kan dus ook een loon zijn dat lager is dan het wettelijk minimumloon. In de CAO 

glastuinbouw wordt echter geregeld dat voor Wajongers in bepaalde situaties een lager CAO-loon 

kan gelden dan voor andere werknemers in de branche. Als het UWV loondispensatie toepast, dan 

wordt geen percentage genomen van het reguliere CAO-loon maar van het lagere loon voor 

Wajongers. Wajongers waarvoor deze CAO-bepaling geldt, worden extra benadeeld.  

 

Überhaupt vormt de groep werknemers die een werkplek vindt via loondispensatie een bijzondere 

groep. Als de werkgever toestemming krijgt om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen, 

zal de werknemer veelal een aanvullende uitkering nodig hebben om zijn inkomen aan te vullen. In 

de Werkregeling van de Wet Wajong en ook in de wetsvoorstellen in het kader van Werken naar 

Vermogen komt de werknemer daarmee uit op een inkomen dat ligt tussen dat van een 

uitkeringsgerechtigde en een „gewone‟ werknemer in. Alleen over het loon dat iemand verdient 

worden sociale zekerheidsrechten (WW, WIA) en pensioen opgebouwd. Ondanks dat iemand werkt 

                                                           
4 Van de werkzame beroepsbevolking (15-65 jaar) werkt 78% via een vast contract, 8% via een flexibel 

contract en 14% als zelfstandige.  
5 CAO Glastuinbouw, 1 juli 2010 – 30 juni 2012. 
6 Het is vreemd dat er voor toepassing van het artikel sprake moet zijn van ondersteuning door een 

jobcoach. De Wet Wajong zelf koppelt een verminderde productiviteit niet automatisch aan de behoefte 

tot persoonlijke ondersteuning. Beide voorzieningen zijn ook afzonderlijk van elkaar aan te vragen.  
7 Artikel 2:20 en artikel 3:63 Wet Wajong.  
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naar vermogen, is er geen recht op het wettelijk minimumloon en is de bescherming tegen risico‟s 

beperkter dan voor andere werknemers. Op zich is het rechtvaardig dat een werkgever niet meer 

loon betaalt dan de waarde van de productiviteit van de werknemer. Of het vervolgens terecht is 

dat de werknemer een inkomen overhoudt dat minder bedraagt dan het wettelijk minimumloon, 

daarover kun je discussiëren.  

 

Tenslotte is het van belang om te kijken naar de positie van jongeren die werkloos zijn of volgens 

de definitie van het CBS niet tot de beroepsbevolking worden gerekend
8
 maar wel degelijk aan het 

werk zijn. Het gaat om jongeren die onbetaald werken via de arbeidsmatige dagbesteding, op 

werkervaringsplekken of middels proefplaatsingen. Zij werken maar er staat geen loon tegenover. 

Veelal hebben deze jongeren een uitkering. Juridisch is het mogelijk hen onbetaald werk te laten 

verrichten als die arbeid nodig is voor uitstroom naar werk. Zowel gemeenten als UWV gebruiken 

hiervoor het re-integratie-instrument „werken met behoud van uitkering‟. Het is bedoeld voor een 

beperkte periode, zo gaat het in de WIJ in principe om maximaal 6 maanden en bij de Wet Wajong 

bij proefplaatsing om maximaal 3 maanden
9
. Deze instrumenten maken het voor werkgevers 

financieel aantrekkelijk om iemand een kans in het bedrijf te gunnen. Vanuit de positie van de 

werknemer vraag je je bij een proefplaatsing wel af waarom je een Wajonger eerst 3 maanden 

gratis op proef mag, terwijl de werkgever bij elke andere werknemer wel moet betalen tijdens de 

proeftijd. De jongeren werken wel, maar worden niet beschermd door het arbeidsrecht.  

 

Hetzelfde geldt voor mensen die werken in de arbeidsmatige dagbesteding. Deze vorm van 

onbetaalde arbeid is bedoeld voor mensen die niet betaald bij een reguliere werkgever of via de 

Wsw kunnen werken. Maar het werk is in de praktijk soms moeilijk te onderscheiden van betaald 

werk. In de arbeidsmatige dagbesteding zijn mensen aan het werk die voldoen aan de eisen voor 

werken in de Wsw en wellicht zelfs met inzet van re-integratie-instrumenten regulier zouden 

kunnen werken. TNO constateerde in 2010 dat zorginstellingen die activeringstrajecten hebben 

voor jongeren zoals een winkel op het eigen terrein, de beste jongeren vasthouden voor deze 

activiteiten.
10

 Dat doet geen recht aan hun arbeidscapaciteiten en voorkomt dat zij mee kunnen 

doen naar vermogen. Bovendien is het duur omdat de overheid zowel AWBZ-gelden voor 

begeleiding als een inkomensvoorziening financiert.  

 

Naar een toekomst die voor iedereen werkt 

Het huidige arbeidsrecht heeft slechts een beperkte zeggingskracht voor een groot deel van de 

werkende jongeren. Veel jongeren hebben een flexibel contract en daarnaast is er de groep die 

geen of een gedispenseerd loon ontvangt, waardoor het verdienen van een minimumloon voor hen 

niet gegarandeerd is. Tegelijk zien we dat juist door deze aanpassingen jongeren een kans krijgen 

op de arbeidsmarkt die ze anders misschien niet hadden gehad. Welke perspectieven zijn er voor 

jongeren op de arbeidsmarkt?  

 

Globalisering en dynamiek 

Tot een aantal jaren geleden leek globalisering niet meer dan een interessant studieobject. Voor 

zover wij ons er voor interesseerden, namen we tegenover globalisering een nogal vrijblijvende 

positie in. Interessant, maar ver van ons bed. De kredietcrisis heeft ons echter hardhandig wakker 

geschud. Nederland als open economie heeft enorm veel last van enkele instellingen in Amerika 

die het avontuurlijke bankieren nieuwe inhoud hebben gegeven. Lehman Brothers viel om en de 

rest is bekend. 

                                                           
8 Omdat ze niet staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf of niet zoeken naar een baan van meer 

dan twaalf uur 
9 UWV kan echter voor Wajongers ook participatieplaatsen inzetten als vorm van werken met behoud 

van uitkering. Dat kan in het uiterste geval zelfs 4 jaar lang.  
10 TNO (2010) Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden, p. 42 
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Nederland is geen eiland, maar onderdeel van een wereldeconomie. Een wereldeconomie met een 

grillig en onvoorspelbaar karakter. Een wereldeconomie waarbij we mooie dingen zien gebeuren. 

Landen als India en China slagen er stap voor stap in het welvaartspeil van hun inwoners te 

verhogen. De grilligheid van de wereldeconomie leidt er echter ook toe dat werkgevers flexibeler 

met hun personeelsbestand willen kunnen omgaan. Bij een plotselinge verandering van de vraag of 

zelfs vraaguitval zullen zij eenvoudiger dan thans het geval is afscheid willen kunnen nemen van 

hun medewerkers.  

 

Globalisering (in samenhang met technologische ontwikkelingen) zorgt er ook voor dat er meer 

dynamiek ontstaat op de werkvloer. Functies en taken veranderen snel. Deze veranderingen 

brengen de noodzaak tot „een leven lang leren‟ mee. Werknemers zullen constant hun kennis op 

peil moeten houden om op de arbeidsmarkt bij te kunnen blijven. Vaker dan voorheen zal van hen 

gevraagd worden om over te stappen naar een nieuwe baan. 

 

Vergrijzing, maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Commissie Bakker zei het in de zomer van 2008 al: we stevenen af op een situatie waarbij er voor 

iedereen werk is. Sinds 2010 krimpt onze beroepsbevolking, terwijl de vraag naar arbeidskrachten 

zal groeien. Het hoogtepunt van deze vergrijzing in combinatie met ontgroening zal eerst in 2040 

zijn hoogtepunt hebben bereikt. Of anders gezegd: voor het eerst in onze geschiedenis zullen er 

structureel minder mensen beschikbaar zijn om te werken dan er banen zijn. 

Goed nieuws voor mensen met beperkingen; het kan toch haast niet anders dan dat zij in de 

komende jaren een grotere kans op arbeidsparticipatie krijgen? Inmiddels zien we bijvoorbeeld dat 

grote bedrijven als Albert Heijn en IKEA enkele honderden Wajongers in dienst hebben genomen. 

En blijkt dat ondanks de crisis het aantal werkende Wajongers bijna op hetzelfde niveau is 

gebleven.
11

 Wellicht is er sprake van een start van een cultuuromslag bij werkgevers. Nu nog 

worden mensen met een beperking aangenomen in het kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen of vanuit bedrijfseconomisch belang (omdat er zoveel subsidie meekomt dat het voor 

een bedrijf financieel aantrekkelijk is). Als de cultuuromslag aanslaat zullen werkgevers ontdekken 

dat werknemers met een beperking niet per sé anders zijn dan andere werknemers, die in hun 

loopbaan ook vaak beperkingen hebben opgedaan. Het al dan niet hebben van een 

arbeidsbeperking staat dan minder centraal als iemand met een beperking wordt aangenomen, het 

gaat „gewoon‟ over de kwaliteiten die iemand voor een bepaalde functie heeft. De inclusieve 

arbeidsmarkt komt in het vizier.  

Of toch niet? UWV
12

 twijfelt aan de krapte die volgens de Commissie Bakker zal ontstaan en aan de 

gevolgen die dat zal hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gaan Polen de 

vrijgekomen banen wegkapen voor de neus van deze groep mensen? Gooien de bezuinigingen in de 

publieke sector geen roet in het eten? En zullen werkgevers hun heil niet eerder zoeken in 

technologische oplossingen die de productiviteit verhogen en het aantrekken van nieuwe 

medewerkers voorkomen? UWV stelt dat een krimp van de beroepsbevolking niet automatisch leidt 

tot betere kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook zij zien dat 

werkgevers steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor deze groepen. Zelden eerder was er 

zoveel aandacht voor het bieden van kansen aan deze groepen. Dat is terug te zien aan CAO 

afspraken hierover. Oftewel er gloort hoop aan de horizon!  

 

Een toekomstbestendig arbeidsrecht 

Wat zou er nu in het arbeidsrecht moeten gebeuren om de hoop die er gloort om te zetten in 

betere kansen voor jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt?  

                                                           
11 UWV Wajongmonitor 
12 Speech Joop Linthorst, NGSZ, 16 februari 2011, www.ngsz.nl 
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Naar ons oordeel belemmert het huidige arbeidsrecht de toenemende behoefte aan soepele 

transities op de arbeidsmarkt. Wij zijn er dan ook voorstander van, dat werkgevers en werknemers 

op een eenvoudigere wijze van elkaar afscheid kunnen nemen. Zowel werkgever als werknemer 

hebben baat bij een verlaagde ontslagbescherming. De werkgever wordt bij een tijdelijke 

vraaguitval (kredietcrisis) minder zwaar de crisis in geduwd en zal bij het aantrekken van de vraag 

sneller geneigd zijn nieuw personeel aan te nemen. De werknemer heeft meer kans om bij een 

werkgever binnen te komen. Door de verlaagde ontslagbescherming realiseert de werknemer zich 

dat een baan voor het leven niet meer bestaat. Werknemers zullen daardoor vaker dan nu het 

geval is stilstaan bij hun positie in een toekomstige arbeidsmarkt en aanpassingsvermogen 

ontwikkelen om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Sommige werknemers zullen daarbij 

meer ondersteuning nodig hebben dan anderen. Eigen initiatief is belangrijk, ondersteuning op 

maat vanuit werkgever of overheid net zo goed.  

 

Voor jongeren met een beperking betekent een soepeler ontslagrecht dat werkgevers minder 

belemmeringen zien om hen aan te nemen. En als dat niet voldoende soelaas biedt, dan bieden 

detacheringsconstructies wellicht uitkomst. Niet alleen voor de werkgever maar ook voor jongeren 

die vanwege hun beperking behoefte hebben aan een vaste structuur van waaruit ze werken. Die 

structuur zou geboden kunnen worden vanuit de detacheringsorganisatie die ook noodzakelijke 

begeleiding op de werkplek verzorgt. Omdat de jongeren langdurig via de detacheerder werken, 

loont het voor deze werkgever om te investeren in de employability (en dus scholing) van de 

werknemers. Belangrijk daarbij is dat er ook na- en bijscholingsmogelijkheden komen voor 

jongeren die moeilijk leren en waarvoor het bestaande aanbod niet voldoet. Hierbij zou 

samenwerking met scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs en leerwerkbedrijven van sociale 

werkplaatsen zinvol zijn, omdat daar al expertise over het aanleren van werkvaardigheden voor 

deze doelgroep beschikbaar is.  

 

Het wettelijk minimumloon zorgt ervoor dat een deel van de jongeren geen betaald werk kan 

verrichten. Een aanpassing in het arbeidsrecht ligt in dit geval minder voor de hand, want binnen 

het sociaal zekerheidsrecht wordt al gewerkt aan een oplossing. Door de nieuwe regeling voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt zal het instrument loondispensatie voor grotere groepen 

werknemers beschikbaar komen. Dat biedt kansen en we zijn er voorstander van. Desalniettemin 

wijzen we op enkele aandachtspunten. Het is van belang om goed te kijken naar de rechtspositie 

van de groep mensen die wellicht langdurig met dit instrument aan het werk gaan 

(inkomenspositie, pensioen, opbouw van sociale zekerheidsrechten). Verder vinden wij het 

verstandig om bij het vormgeven van de nieuwe regeling te kijken naar de groepen die nu 

langdurig onbetaald aan het werk zijn en wellicht ook niet tot de doelgroep van de nieuwe 

regeling gaan horen. Met name waar het gaat om de beslissing of iemand op arbeidsmatige 

dagbesteding is aangewezen of via de nieuwe regeling aan betaald werk geholpen kan worden, is 

het belangrijk dat die beslissing niet langer wordt bepaald door belangen van SW-bedrijven of 

zorginstellingen maar door de daadwerkelijke verdiencapaciteiten van de werknemer. Een 

objectieve loonwaardebepaling waarbij wordt gekeken naar zowel productiviteit als 

begeleidingsbehoefte is daarbij onmisbaar.  

 

Wij zien de toekomst voor jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt positief tegemoet. 

Werkgevers lijken meer dan ooit geïnteresseerd om jongeren met een beperking een kans te 

bieden. Het moet lukken om meer plekken voor de jongeren op de arbeidsmarkt te vinden. Dat zal 

wel minder vaak dan nu gaan om vaste contracten. Als er genoeg kansen zijn op werk en er nieuwe 

manieren gevonden waardoor er geïnvesteerd wordt in de employability van elke werknemer dan 

hoeft dat echter geen groot gemis te zijn.  
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VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT: EEN PEDAGOGISCH PERSPECTIEF  

 

Prof. Dr. Jo Hermanns  

 

 

Jo Hermanns werkte, voordat hij hoogleraar pedagogiek werd, ruim 20 jaar in de jeugdzorg met 

kinderen met psychische en gedragsproblemen. Op dit moment doet hij onder meer onderzoek 

naar de wijze waarop als zodanig goede zorg de maatschappelijke participatie van kinderen en 

jongeren kan belemmeren.  
 

 

Opvoeden tot „meedoen‟ lukt te vaak niet 

Het denken over het opvoeden van kinderen (en dus ook het voorbereiden op arbeidsparticipatie) 

heeft steeds drie dimensies, waartussen een zekere spanning bestaat: een assimilatoire, een 

emancipatoire en een participatoire dimensie (Hermanns, 2007). Assimilatie betekent in dit 

verband: aanpassing aan het bestaande, emancipatie betekent: gericht op individuele ontplooiing 

van het individu en participatie betekent: gericht op deelname aan de samenleving. In 

verschillende samenlevingen worden in verschillende tijdsgewrichten verschillende accenten 

gelegd. In een stabiele en op traditie georiënteerde samenleving zal assimilatoir opvoeden (leren 

hoe het hoort) op de voorgrond staan. In een geïndividualiseerde samenleving zal het emancipatoir 

opvoeden (jezelf ontplooien) het belangrijkst zijn. In de Nederlandse samenleving waarin sociale 

bindingen van groot belang worden geacht, vindt op dit moment in het denken over opvoeding en 

dus ook in het jeugdbeleid een (nog onvoltooide) verschuiving plaats van emancipatoir naar 

participatoir opvoeden: leren meedoen (zie bijvoorbeeld Timmerman, 2009). Het leggen van 

verschillende accenten in de opvoeding heeft ook consequenties voor de wijze waarop de 

opvoeding van kinderen met beperkingen vorm krijgt. In een assimilatoir denkende samenleving 

leidt „anders zijn‟ relatief snel tot afwijzing van het individu met beperkingen. Een charitatieve 

benadering blijft dan over. In een emancipatoir georiënteerde samenleving is acceptatie van de 

beperking uitgangspunt en zal geprobeerd worden door optimale zorg de beperking zo goed 

mogelijk te behandelen zodat de effecten op het persoonlijk functioneren de ontplooiing van het 

individu niet in de weg staat. In een participatoire samenleving zal gezocht worden naar manieren 

om jeugdigen van jongs af aan gebruik te laten maken van de mogelijkheden die ze (soms juist 

door hun beperking) hebben om maatschappelijk te participeren.  

Sleeboom, Hermanns en Hermanns (2010) concluderen dat voor kinderen en jongeren met 

verschillende typen beperkingen meer of minder succesvol een participatoire opvoeding wordt 

nagestreefd. Voor kinderen met zintuiglijke en motorische beperkingen is maatschappelijke 

participatie ook in de zorg een prioritair doel. Vooral bij kinderen en jongeren met psychische en 

gedragsproblemen en kinderen met licht verstandelijke beperkingen wordt in de opvoeding echter 

al op jonge leeftijd het accent gelegd op goede zorg en goede behandeling. Dit accent verdrijft 

het „leren meedoen‟ maar al te vaak. Het gevolg voor veel van deze kinderen en jongeren is een 

leven dat voor een groot deel door behandeling en zorg gedomineerd wordt. Op het moment dat 

arbeidsparticipatie dan aan de orde is, blijken de jongeren onvoldoende voorbereid, onvoldoende 

toegerust en onvoldoende weerbaar om aan het gewone leven deel te nemen (Sleeboom et al., 

2010).  

Een extra probleem daarbij is dat de definitie van een „beperking‟ op het terrein van de 

psychische en gedragsproblemen verschuift. Steeds meer gedrag dat voor opvoeders in gezinnen, 

scholen en in het publieke domein last veroorzaakt, wordt opgevat als gedrag dat voortkomt uit 

een stoornis. Zo heeft op dit moment ongeveer 1 op de 7 kinderen en jongeren een formele 

indicatie voor speciale zorg of speciaal onderwijs. Dit aantal staat in geen enkele verhouding tot 

het aantal psychische en gedragsstoornissen dat op basis van epidemiologisch onderzoek verwacht 

mag worden (Hermanns, 2009).  
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De combinatie van zowel een overaccentuering van op individueel functioneren gerichte zorg ten 

koste van participatie aan de ene kant en een toename van kinderen met beperkingen op het 

terrein van psychische en gedragsproblemen aan de andere kant, leidt op dit moment tot een 

snelle toename van jongeren die op de een of andere wijze niet of niet volledig tot economische 

onafhankelijkheid kunnen komen. Oplossingen daarvoor zullen niet alleen gevonden kunnen 

worden op het moment dat arbeidsparticipatie aan de orde is, maar zullen ook gezocht moeten 

worden in de eerdere ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren.  

Tot slot moet worden opgemerkt dat het psychopathologiseren van opvoedingsproblemen in de 

samenleving selectief gebeurt. Naar verhouding worden meer kinderen en jongeren uit gezinnen 

met een lage opleiding en een laag inkomen verwezen naar gespecialiseerde 

jeugdzorgvoorzieningen. De cumulatie van de risicofactoren die aldus optreedt, belemmert de 

arbeidsparticipatie nog eens extra. 

 

 

Opvoeden tot meedoen als prioriteit in de zorg voor kinderen met beperkingen  

Om de arbeidsparticipatie van kinderen en jongeren met beperkingen te verbeteren dienen er 

vanuit pedagogisch perspectief twee ontwikkelingen gestimuleerd te worden: 

a) Het „leren meedoen door mee te doen‟ moet een doel zijn van alle vormen van zorg voor 

kinderen. Instellingen en scholen dienen getoetst te worden op dit kwaliteitskenmerk. 

Hiervoor zijn nieuwe vormen van „service delivery models‟ nodig. 

b) Bij de actuele entree van jongeren in de arbeidsmarkt dient een begeleidings- of 

ondersteuningsconstructie gekozen te worden die aansluit bij het onderzoek naar 

„effectieve interventies‟. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat een individuele, 

community-based aanpak van problemen van kinderen en jongeren effectiever is dan 

alleen gespecialiseerde zorg of institutionele zorg (Hermanns, 2010). 

 

Beide ontwikkelingen leiden tot een keuze van het wraparound care model (Bruns et al., 2004) als 

basismodel voor zorg en arbeidstoeleiding. Dit model gaat uit van een persoonsgebonden aanpak. 

Het wraparound care model is een „meta-model‟ dat in specifieke situaties voor specifieke 

doelgroepen ingevuld moet worden (zie bijvoorbeeld Hermanns, in press). 

De belangrijkste elementen in de inhoudelijke visie achter het wraparound care model zijn dat 

duurzame veranderingen in cliëntsystemen alleen kunnen plaatsvinden als interventies a. passen in 

een plan dat door een team van professionals en personen uit het eigen netwerk samen met het 

cliëntsysteem is ontworpen, b. dit plan concrete doelen betreft in de eigen leefsituatie van het 

cliëntsysteem, c. de activiteiten die nodig zijn door een casemanager en de cliënt samen worden 

aangestuurd, d. de noodzakelijke interventies zowel van sociale netwerken als van professionele 

instellingen uit meerdere sectoren van hulp, zorg en ondersteuning kunnen worden ingezet, en e. 

de uitvoering plaatsvindt in de omgeving die in de gegeven omstandigheden het minst restrictief 

is, dus bij voorkeur in de eigen leefsituatie.  

Het wraparound care model is gebaseerd op het activeren van eigen krachten van personen en hun 

netwerk in hun eigen leefomgeving. Het realiseren van maatschappelijk participatie in het 

algemeen en in het bijzonder van arbeidsparticipatie is daarom een vanzelfsprekendheid in deze 

aanpak. Het wraparound proces gaat niet uit van beperkingen of diagnoses, maar van concrete 

doelen die gerealiseerd moeten worden. Specifieke zorg kan een onderdeel van het plan worden, 

maar vervangt dit nooit.  

Deze aanpak pleit voor een flexibele en persoonsgebonden aanpak van zowel zorg als sociale 

zekerheidsprocessen.  
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Inleiding 

Flexicurity is een kernconcept en doelstelling binnen het Europese werkgelegenheidsbeleid, 

waaraan alle lidstaten zich in 2007 hebben gecommitteerd. Flexicurity wordt gedefinieerd als “A 

policy strategy to enhance, at the same time and in a deliberate way, the flexibility of labour 

markets, work organisations and labour relations on the one hand, and security –employment 

security and social security, on the other.”
1
 Het belang van flexicurity op de arbeidsmarkt is 

recent opnieuw bevestigd in de herziene richtsnoeren voor het Europese werkgelegenheidsbeleid 

en in de nieuwe EU 2020 Agenda.
2
 

Flexicurity kan worden gezien als een productieve en evenwichtige combinatie van verschillende 

vormen (modaliteiten) van flexibiliteit en zekerheid. Figuur 1 hieronder geeft een flexicurity 

matrix weer, ontwikkeld door Wilthagen en Tros
3
, waarmee deze combinaties en modaliteiten in 

kaart kunnen worden gebracht op verschillende niveaus van de arbeidsmarkt en de 

arbeidsverhoudingen: het Europese niveau, het nationale niveau, het regionale en sectorniveau, 

het bedrijfsniveau en het individuele niveau. De matrix kan worden gebruikt – en dat gebeurt 

inmiddels op grote schaal – als onderzoeksinstrument, ten behoeve van het opsporen en feitelijk 

typeren van (verschillen in) flexicurity-ontwikkelingen. Maar de matrix kan ook goed worden 

toepast als een kader bij het voorbereiden en evalueren van CAO‟s en CAO-overleg (zowel op 

sector- als ondernemingsniveau), ondernemingsafspraken en voor het ontwikkelen van HRM-beleid 

in arbeidsorganisaties.  

In de matrix worden vier vormen van resp. flexibiliteit en zekerheid onderscheiden. Daarmee 

wordt het flexicurity-begrip geconcretiseerd. Wat betreft flexibiliteit gaat het om numerieke 

flexibiliteit, zowel extern (flexibiliteit van hiring and firing) als intern (werktijden, overwerk, 

roosters, ploegendiensten e.d.), functionele flexibiliteit (multi-inzetbaarheid, flexibele organisatie 

van de arbeid) en loonflexibiliteit (variabele beloning, prestatie- of resultaatafhankelijke 

beloning). Wat betreft het de dimensie van zekerheid worden eveneens vier vormen 

onderscheiden, namelijk baanzekerheid (de zekerheid om bij een bepaalde werkgever een 

bepaalde baan te houden), werkzekerheid/employability (de zekerheid om aan het werk te 

blijven, niet per se bij dezelfde werkgever (dus zogenoemde transitiezekerheid, om van werk naar 

werk te komen, scholing, employability enzovoort), inkomenszekerheid of sociale zekerheid (dat 

                                                           
1 Wilthagen, T. and F. Tros (2004). The concept of „flexicurity‟: a new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer 10(2): 166-186 
2 EC communication on "An agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full 

employment http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en 
3 Wilthagen, T. and F. Tros (2004). The concept of „flexicurity‟: a new approach to regulating 

employment and labour markets. Transfer 10(2): 166-186 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en


49 

 

wil zeggen inkomensbescherming bij het (tijdelijk) wegvallen van betaalde arbeid) en ten slotte 

„combinatiezekerheid‟: de zekerheid om betaalde arbeid te kunnen combineren met andere 

maatschappelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen. Deze laatste vorm van zekerheid is 

niet tot de andere vormen van zekerheid te herleiden: iemand met veel baanzekerheid kan (in een 

veeleisende baan) bijvoorbeeld weinig combinatiezekerheid hebben. 

Het is mogelijk dat er in de praktijk een afruil (trade-off) plaatsvindt, al dan niet bewust, tussen 

enerzijds bepaalde vormen van flexibiliteit en anderzijds bepaalde vormen van zekerheid. Ook kan 

juist bewust worden gestreefd, vanuit de kerngedachte van flexicurity, naar het tot stand brengen 

van maatregelen en bepalingen die zowel vormen van flexibiliteit als zekerheid versterken. 

Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.  

De constatering hier is dat het flexicurity-concept, ook in zijn praktische implicaties, breder is dan 

in Nederland veelal wordt gedacht, en dat het in ieder geval niet beperkt is tot de positie van 

flexkrachten. Het concept is veel omvattender. Het handelt over het aanpassingsvermogen van 

werknemers en bedrijven en, wat de werknemers betreft, over de randvoorwaarden om wendbaar 

en weerbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De boodschap van de flexicurity-benadering is dat, 

mits weloverwogen ontworpen, flexibiliteit in numerieke en functionele zin samen kan gaan met 

(behoud van) zekerheid ten aanzien van werk en inkomen. Flexicurity houdt ook in dat een match 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet eindigt of „af‟ is na het sluiten van een 

arbeidsovereenkomst, maar vereist blijvende aandacht. In dit position paper onderzoeken we 

specifiek welke combinaties van flexibiliteit en zekerheid kunnen werken voor de doelgroep van 

jonggehandicapten. We moeten ons in het bestek van dit paper beperken tot het duiden van 

mogelijke beleidsrichtingen vanuit de „flexicuritytheorie‟; een gedetailleerde uitwerking behoort 

hier niet tot de mogelijkheden. 

 

Figuur 1 Flexicurity Matrix (modaliteiten van flexibiliteit en zekerheid) 

 Zekerheid 

 

 

Flexibiliteit 

Baanzekerheid 

(zelfde baan bij 

zelfde 

werkgever) 

Werkzekerheid/ 

(niet werk naar 
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werk naar werk) 
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(sociale zekerheid) 

Combinatie- 
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Functionele 

flexibiliteit 

(inzetbaarheid) 

 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

Loonflexibiliteit 

(variabele 

beloning) 

 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

Deze matrix wekt overigens de indruk dat flexibiliteit alleen een werkgeversbelang is en zekerheid 

het belang van de werknemer dan wel het individu. Dat zou een misverstand zijn. Werknemers 

hebben ook behoefte aan flexibiliteit, onder meer om werk en privé te kunnen combineren; 
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bedrijven zijn, op hun beurt, op zoek naar zekerheid: de zekerheid om een marktpositie te kunnen 

behouden, of de zekerheid om bepaalde werknemers met bepaalde kwalificaties binnen te halen 

of te behouden. 

Zoals uit deze definitie blijkt, figureert het begrip werkzekerheid prominent in het debat over 

flexicurity. Werkzekerheid is te omschrijven als de zekerheid om aan het werk te komen en te 

blijven en vooruit te komen op de arbeidsmarkt (in termen van loopbaankansen, ontwikkeling van 

menselijk kapitaal – „employability‟ - en goede arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden c.q. 

goede kwaliteit van arbeid).  

 

Knooppunten van flexibiliteit en zekerheid voor jonggehandicapten 

Knooppunt 1 heeft betrekking op vormen van extern-numerieke flexibiliteit en baanzekerheid. Een 

flexibel contract kan een opstap zijn voor mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt. Het kan ook 

zijn dat mensen voor lange tijd in een flexibele schil terecht komen, de groep flexkrachten – 

werkers met een tijdelijk contract, kleine aanstellingen van minder dan twaalf uur, 

uitzendkrachten, oproepkrachten, zzp‟ers – die als het ware rond de kern van vaste werknemers 

wordt ingezet. Nu de flexibele schil op de arbeidsmarkt groeit, momenteel behoort ruim een derde 

van de werkenden tot deze categorie, zou het buitengewoon problematisch worden als 

flexibilisering geen kansen verschaft aan jongeren met een beperking. In beginsel zou het helpen 

als het standaard, vaste arbeidscontract, wat flexibeler (en daarmee goedkoper) wordt, waardoor 

zo‟n contract aantrekkelijker en minder „riskant‟ wordt voor werkgevers en meer mensen zo‟n vast 

contract zouden kunnen verwerven. In het bijzonder mensen met beperkingen – deel uitmakend 

van de huidige outsiders – kunnen hiervan profiteren. 

Een dergelijke hervorming, waarvoor politiek gezien momenteel minder ruimte lijkt dan ooit, kan 

geschieden door binnen het vaste contract rechten „trapsgewijs‟ te laten opbouwen: is men langer 

in dienst dan heeft men meer aanspraken. In de universitaire sfeer is dit een bekend systeem, 

„tenure track‟ genoemd. In bepaalde landen, waaronder Frankrijk wordt al lang over dergelijk 

contract nagedacht, onder de noemer van een „uniform‟ contract (contrat unique) dat alle 

flexibele en tijdelijke contractsvormen overbodig zou maken. De Europese Commissie heeft dit 

idee recent opgepakt. 

Vaak echter is het voor jongeren met een beperking niet alleen moeilijk om in (betaald) werk 

terecht te komen, maar is het nog moeilijker om vervolgens de baan te behouden. Zoals al 

aangeven duurt het matchingsproces tussen vraag en aanbod voort tijdens de 

arbeidsovereenkomst. Om die reden is belangrijk dat de werkgever enerzijds „ontzorgd‟ wordt, 

door middel van een no-riskpolis en transparante randvoorwaarden, maar zal ook doorlopende 

begeleiding (ook van collega‟s) en waar nodig scholing vereist zijn om tot duurzame 

arbeidsparticipatie te komen. De aanwezigheid van jonggehandicapten in een bedrijf blijkt in de 

praktijk een grotere kans te geven dat andere mensen met beperkingen in dienst worden 

genomen. Onbekend maakt kennelijk onbemind.
4
  

De wenselijkheid van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, waarover momenteel 

veel discussie plaatsheeft, zou kunnen zorgen voor meer transparantie voor werkgevers en het 

huidige systeem kunnen doorbreken dat mensen gefragmenteerd en vooral vanuit een 

uitkeringssystematiek en niet vanuit een participatieperspectief worden gecategoriseerd en 

bejegend. Voor jongeren met een arbeidshandicap geldt evenwel dat het ontbreken van 

werkervaring een extra beperking oplevert, waardoor zij niet te vergelijken zijn met werklozen. In 

de Wajong-regeling zitten voorts ook mensen met chronische aandoeningen, waardoor er geen 

sprake is van een situatie met een tijdelijk karakter.
5
 De paradox is dat we in Nederland door het 

                                                           
4 Borghouts - van de Pas, I.W.C.M., & Pennings, F.J.L. (2008). Arbeidsparticipatie van 

jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken. Tilburg: OSA. 
5 De Wet Werk en Bijstand is bedoeld als tijdelijke regeling voor werklozen. Een deel van de WAJONG 

populatie heeft een dusdanig problematiek dat er geen sprake is van een tijdelijke situatie. Dit zal 

moeten worden erkend indien er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komt.  



51 

 

hebben van een specifieke regeling voor jonggehandicapten duidelijk in beeld hebben dat de 

instroom de afgelopen jaren is gestegen – die zeker ook te maken heeft met de manier waarop de 

bredere sociale zekerheid is georganiseerd – maar ook veel deskundigheid over deze groep hebben 

opgebouwd.
6
 

Baanwisselingen en veranderingen in werkzaamheden zowel inhoudelijk als in numeriek zin, zijn 

overigens niet voor iedereen goed. Mensen met autisme hebben structuur nodig en zijn niet gebaat 

bij voortdurende veranderingen.  

 

Knooppunt 2 combineert de flexibiliteit van aanname en ontslag met werkzekerheid. Dat is 

bijvoorbeeld het geval in de Nederlandse uitzendcao. Uitzendkrachten kunnen bij wisselende 

werkgevers worden ingezet, dus zij hebben geen baanzekerheid in strikte zin, maar, omdat zij in 

dienst zijn van het uitzendbureau (anders dan in veel andere landen) kennen zij wel 

werkzekerheid, die toeneemt naarmate men langer voor het uitzendbureau werkt. Ook voor 

jonggehandicapten kan het in sommige gevallen een voordeel zijn als zij bij meerdere werkgevers 

tegelijkertijd in dienst kunnen zijn. In Frankrijk is dat juridische mogelijk gemaakt. Het gaat dan 

niet om twee arbeidscontracten naast elkaar, maar één contract met twee werkgevers. Een 

dergelijke combi-baan kan zorgen voor afwisselend werk, bijvoorbeeld wat meer en minder 

intensief, maar kan er ook toeleiden dat in totaal meer uren kunnen worden gemaakt, terwijl elke 

werkgever op zich maar een beperkt aantal uren (bijvoorbeeld door seizoenschommelingen) kan 

aanbieden. Dit soort flexibiliteit kan ook het succes van zogenoemde jobcarving (functiesplitsing 

of –deling) versterken (zie ook knooppunt 9). Jonggehandicapten kunnen niet gemakkelijk de stap 

van werk naar werk maken als specifieke randvoorwaarden niet bij de andere werkgever te vinden 

zijn. In een netwerk van bedrijven is dit op te oplossen door kennisoverdracht en overdraagbare 

voorzieningen of hulpmiddelen. 

Uit onderzoek in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) blijkt dat werkgevers die een 

contract van een Wajongere niet verlengen geen zicht meer hebben op wat er daarna gebeurt.
7
 

Dat is jammer en onwenselijk. De oude werkgever heeft veel kennis en ervaringen die nuttig 

kunnen zijn voor de nieuwe werkgever. Momenteel is wel een proefplaatsing in onbetaalde arbeid 

van drie maanden met behoud van uitkering mogelijk. Voorwaarde is wel dat de werkgever van 

plan is om de jonggehandicapte een contract van minimaal zes maanden aan te bieden.  

 

Knooppunt 3 vormt een combinatie van extern-numerieke flexibiliteit en inkomenszekerheid. Die 

bestaat in een systeem dat het niet onnodig duur maakt, vanuit de arbeidsmarkt en 

arbeidsparticipatie gezien, om mensen aan te nemen en te ontslaan, maar waarin, voor het geval 

verlies van werk voorhanden is wel een goed vervangend inkomen voorhanden is. Het Deense 

flexicurity-model is in algemene zin een voorbeeld van zo‟n systeem. Jonggehandicapten hebben 

nu een uitkering als zij niet kunnen werken. Nieuwe aanvragers van de Wajong krijgen nog niet 

meteen een eindbeoordeling. De definitieve beoordeling volgt na zeven jaar en wanneer de 

Wajongere 27 jaar is. Daarna volgt er enkel een herbeoordeling indien daar aanleiding voor 

bestaat. In de nieuwe Wajongregeling worden de inkomsten uit arbeid gedurende een 

aaneengesloten tijdvak van vijf jaar, vanaf de eerste dag waarover de inkomsten uit arbeid 

worden genoten, niet aangemerkt als arbeid en wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet 

ingetrokken of herzien. Met andere woorden, pas na vijf jaar onafgebroken werken volgt er een 

                                                           
6 De WAJONG is een unieke regeling in Europa. Vergelijkbare personen kunnen in het buitenland 

 een beroep doen op een algemene arbeidsongeschiktheid- of invaliditeitsuitkering, een werkloosheid, 

bijstand- of „vervroegd pensioen‟- uitkering. In andere landen is door het ontbreken van een aparte 

regeling de problematiek van deze doelgroep niet altijd zichtbaar. 
7 R. Lammerts, M. Stavenuiter (2010) Wajongers op de werkvloer. Inpassing en acceptatie van 

jonggehandicapten in bedrijven. Zie: 

http://www.raadwerkinkomen.nl/CmsData/2010/Onderzoeksrapport%20Wajongers%20op%20de%20werk

vloer.pdf 

http://www.raadwerkinkomen.nl/CmsData/2010/Onderzoeksrapport%20Wajongers%20op%20de%20werkvloer.pdf
http://www.raadwerkinkomen.nl/CmsData/2010/Onderzoeksrapport%20Wajongers%20op%20de%20werkvloer.pdf
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afschatting gebaseerd op hoeveel de Wajongere werkt. De idee hierachter is dat er na vijf jaar 

sprake is van een situatie die duurzaam vol te houden is. Echter, bij sommige progressieve 

ziekten, zoals MS of reuma is dit niet altijd het geval.  

Voor de jongere is het een cruciale vraag wat er gebeurt met zijn of haar uitkering als hij of zij 

een baan aanneemt. Ook de jongere durft of wil in dat opzicht geen risico‟s te nemen. Een 

terugkeergarantie zal nodig blijven. Een belangrijk punt hierbij is de voorlichting. Naast (een 

vervangend) inkomen worden jonggehandicapten ook geconfronteerd met extra medische kosten. 

Voor de AWBZ gelden sinds 2009 strengere toelatingseisen. De pakketmaatregelen in de AWBZ 

hebben er toe geleid dat de toegang tot (nieuwe) functie begeleiding, zowel individuele 

begeleiding in uren als begeleiding in groepsverband is beperkt; alleen mensen met matige of 

ernstige beperkingen komen nog in aanmerking voor begeleiding. In de praktijk betekent dit dat 

oplossingen worden gezocht binnen het gezin of sociaal netwerk en bij formele instanties zoals 

MEE en Welzijnsvoorzieningen. Of cliënten betalen de zorg zelf. Cliëntenorganisaties geven aan 

dat dit op korte termijn wel een oplossing biedt, maar dat op de langere termijn het niet mogelijk 

is dat clienten meer zelf betalen of een groter beroep doen op de mantelzorg.
8
  

 

Knooppunt 4 handelt over het koppelen van extern-numerieke flexibiliteit aan 

combinatiezekerheid, de mogelijkheid om werk en privé goed te kunnen combineren. Die 

koppeling treedt op als mensen in relatief flexibele banen toch aanspraak hebben op vormen van 

verlof: bevallings-/zwangerschaps-, ouderschaps-, calamiteiten- en scholingsverlof, bijvoorbeeld. 

In Nederland is bijvoorbeeld recent besloten, op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer, dat 

vrouwelijke zzp‟ers, zelfstandigen die werken zonder personeel, en die vaak tijdelijk door een 

bedrijf worden ingehuurd, ook recht moeten krijgen op zwangerschapsverlof. Voor 

jonggehandicapten is dergelijke combinatiezekerheid van groot belang omdat sommige 

beperkingen kunnen leiden tot de noodzaak om af en toe te recupereren. Wanneer er één regeling 

komt voor de onderkant van de arbeidsmarkt zal waarschijnlijk een partnertoets gelden, net als in 

de huidige WWB. In de huidige Wajongregeling geldt deze partnertoets niet. Bij het harmoniseren 

van de wetten zullen nieuwe instromers, indien gedeeltelijk arbeidsongeschikt, een lagere 

uitkering krijgen en wordt het inkomen van de partner meegenomen bij het bepalen van de hoogte 

van de uitkering. Een partner/ouder die de jonggehandicapten begeleidt, zorgt ervoor dat de 

mogelijkheden van participatie van de jonggehandicapte worden vergroot. Bovendien nemen zij 

een deel van de maatschappelijke kosten voor zijn/haar rekening. De tijd die de partner steekt in 

het begeleiding en verzorgen van de jonggehandicapte heeft echter ook invloed op de 

arbeidsparticipatie, zowel in uren als qua zwaarte van de functie, van de partner/ouder in 

kwestie. Een partnertoeslag zou op zijn plaats kunnen zijn. 

 

Knooppunt 5 gaat over intern-numerieke flexibiliteit en baanzekerheid. Dit kan bijvoorbeeld aan 

de orde zijn als in arbeidsorganisaties de baanzekerheid onder druk komt te staan door 

ontwikkelingen in de markt (minder opdrachten en omzet). Werkgever en werknemers kunnen dan 

proberen de werktijdenroosters nog optimaler uit te kienen, zodat de bedrijfsvoering efficiënter 

wordt en de productie stijgt. Daarmee kunnen ontslagen worden voorkomen. Intern-numerieke 

flexibiliteit kan echter ook een uitgangspunt zijn om iemand goed in een baan te laten 

functioneren. De huidige beweging van Het Nieuwe Werken kent een dergelijke filosofie. Voor een 

deel van de jonggehandicapten kan het zeer positief uitwerken als zij op variabele tijden kunnen 

werken, bijvoorbeeld (even) niet als zij zich minder goed voelen. Systemen van tijdsparen 

(working-time accounts), waarmee inmiddels in veel bedrijven ervaring is opgedaan, kunnen dit 

ondersteunen. Vanzelfsprekend kan deze aanpak alleen goed mogelijk worden gemaakt als zowel 

                                                           
8 Voortgangsrapportage pakketmaatregel AWBZ zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/documenten-

en-publicaties/kamerstukken/2010/07/21/laatste-voortgangsrapportage-pakketmaatregel-awbz.html 
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de werkgever als de collega‟s deze flexibiliteit kunnen faciliteren. In de huidige praktijk worden 

deze faciliteiten soms overwegend aan het hogere kader in organisaties toegekend. 

  

Knooppunt 6 verwijst eveneens naar intern-numerieke flexibiliteit, maar verbindt dit met 

werkzekerheid. In dit geval worden innovaties in werktijden doorgevoerd die er toe leiden dat 

mensen aan het werk kunnen komen of aan het werk kunnen blijven. Dat is bijvoorbeeld het geval 

als mensen op verschillende tijden verschillende functies binnen een of meer arbeidsorganisatie 

vervullen. Dat kan ten goede komen aan hun employability. Een standaardoplossing voor 

jonggehandicapten zal dit niet per se zijn, maar het kan in individuele gevallen zeker een vorm 

van maatwerk betekenen. 

 

Knooppunt 7 verbindt (meer) flexibiliteit van arbeidstijden aan inkomenszekerheid. Dit doet zich 

bijvoorbeeld voor een in situatie van werktijdverkorting (zoals in de reisbureaubranche eerder 

voorkwam ten tijde van de uitbraak van de SARS-ziekte en terroristische aanslagen) en het is ook 

het principe van de deeltijdWW die tijdens de crisis is ingevoerd. Werknemers gaan tijdelijk 

minder werken, omdat er minder werk is, maar krijgt dit gecompenseerd op basis van de sociale 

zekerheid (WW) en kunnen weer meer gaan werken als het de problemen voorbij zijn. Voor 

jonggehandicapten is blijvend een systeem nodig waardoor zij door omstandigheden tijdelijk in 

werktijd kunnen teruggaan, zonder dat dit tot een significante inkomensterugval hoeft te leiden. 

Op die manier kunnen zij in het arbeidsproces blijven en wordt volledige uitval voorkomen. 

Mensen met een langdurige aandoening komen veel moeilijker terug naar de arbeidsmarkt vanuit 

een situatie van werkloosheid.
9
 Een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt – een 

term die overigens niet aansprekend is – zou hiermee rekening moeten houden. 

 

Knooppunt 8 is een combinatie van arbeidstijdenflexibiliteit en combinatiezekerheid. Die is 

bijvoorbeeld aan te treffen in ziekenhuizen, waar men, in het licht van de schaarste aan 

personeel, zogenoemde „moedercontracten‟ aanbiedt: diensten van (ongeveer) 9.00 tot 15.00u die 

het (herintredende) vrouwen mogelijk maken om kinderen naar school te brengen en weer thuis te 

zijn als de school uit is. Zoals hierboven al gesteld (zie knooppunten 4 is combinatiezekerheid – in 

de zin van kunnen inspelen op de thuis-, woon- en gezondheidssituatie (denk aan behandelingen) 

voor veel jonggehandicapten van het uiterste belang. Flexibele arbeidstijden kunnen, mits goed 

ingericht, de juiste voorwaarden hiertoe scheppen. 

 

Knooppunt 9 combineert functionele flexibiliteit met baanzekerheid. Deze situatie lijkt op die van 

knooppunt 5, maar de baanzekerheid wordt dan gegarandeerd doordat mensen rouleren over 

diverse werkzaamheden, dus breed inzetbaar zijn, waardoor de productiviteit en de efficiëntie de 

bedrijfsprocessen worden verhoogd. In het geval van jonggehandicapten is het eerder genoemde 

jobcarving een interessante optie: van een functie wordt (eventueel tijdelijk) een deel afgesplitst, 

doorgaans de minder belastende of eenvoudiger elementen. Dat deel van de functie kan dan 

worden ingevuld door een doelgroep met minder ervaring, minder productiviteit of een lagere 

opleiding. In het onderwijs kent men bijvoorbeeld de functie van klassenassistent; in de zorg de 

functie van helpende en gastvrouw. Er zou, in grote organisaties, zelfs een „volledig functiepakket‟ 

gevormd kunnen worden door niet van één functie delen af te splitsen, maar van twee of meer 

functies, zodat de persoon in kwestie van meerdere functies de eenvoudige taken kan overnemen. 

Jobcarving vereist flexibiliteit van de arbeidsorganisatie en feitelijke ook van de maatschappij in 

bredere zin. In het verleden kenden bedrijven en instellingen traditioneel banen met wat meer 

„luwte‟, zoals het werken in de postkamer, de repro-afdeling, conciërge- en portierfuncties, eigen 

catering en bewaking en beveiliging. Deze werkzaamheden zijn echter in hoge mate uitbesteed 

                                                           
9 In 2008 hadden bijna 1,3 miljoen mensen met een langdurige aandoening betaald werk. Een jaar later 

was bijna 10 procent van hen werkloos of hoorde niet meer tot de beroepsbevolking. Onder de mensen 

zonder langdurige klachten was dat 6 procent (CBS, 2011). 
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(outsourcing), wegbezuinigd of door technologische ontwikkelingen overbodig geraakt. In het licht 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt in toenemende mate een beroep 

gedaan op werkgevers om doelgroepen als jonggehandicapten in start- of opstapfuncties op te 

nemen. 

 

Knooppunt 10 is een situatie waarin de inzetbaarheid en employability van werknemers garandeert 

dat men aan een baan kan komen of van baan kan wisselen, wanneer dat mogelijk is. Mensen zijn 

als het ware van meerdere markten thuis en dit kan vanuit bedrijven ook worden gestimuleerd, 

vanuit het besef dat het nodig is dan een werkgever in zijn personeels- en scholingsbeleid over de 

bedrijfsmuren heen moet kijken, wil men het aanpassingsvermogen van het bedrijf verstreken. Het 

kan ook een aspect zijn van een outplacement- of mobiliteitsproces. Voor jongeren met een 

beperking is het de kunst om door te groeien vanuit een WSW- of andere gesubsidieerde baan naar 

een reguliere baan. Voor sommigen zal WSW echter altijd nodig blijven. 

Werkervaring, opleiding en ontwikkeling zijn hierbij onontbeerlijk en dienen zoveel mogelijk 

relevant te zijn voor de arbeidsmarkt van nu en morgen. Instrumenten als EVC en ePortfolio zijn 

voorhanden maar dienen ruimer toegankelijk te zijn en te worden ingezet, parallel aan het in 

kaart brengen van door werkgevers gevraagde competenties en het inzichtelijk maken van de 

aanvullende competenties die opleidingsinstituten – flexibel – kunnen helpen ontwikkelen. Cruciaal 

is dat in overleg met de Wajongere gekeken wordt wat hij nog zou willen en kunnen. Binnen het 

bedrijf moet dan bezien worden of dat ook mogelijk en nodig is. Het gaat uiteindelijk om 

maatwerk. 

 

Knooppunt 11 koppelt inzetbaarheid aan inkomenszekerheid. Die laatste zekerheid is te 

garanderen door inkomensaanspraken van mensen die ander werk gaan doen, in het eigen bedrijf 

(demotie bijvoorbeeld), maar ook in een andere sector, ‟draagbaar‟ of „meeneembaar‟ te maken. 

Denk aan het vermijden van pensioenbreuk, het afstemmen van levensloopregelingen en diverse 

andere specifieke arbeidsvoorwaarden. Een mogelijk instrument, dat zeker niet tot de doelgroep 

van jonggehandicapten beperkt hoeft te worden (denk ook aan ouderen) is dat van de 

loonverzekering: een tijdelijke aanvulling van loon (vanuit de sociale zekerheid) om te zorgen dat 

mensen kunnen wennen aan een lager inkomen als gevolg van een andere functie of baan.
10

 

 

Knooppunt 12 is een samenspel van inzetbaarheid, inclusief de flexibiliteit van de werklocatie, en 

combinatiezekerheid. Telewerk is hier een goed voorbeeld. Mensen werken deels vanuit huis en 

kunnen daardoor arbeid en zorg beter combineren. Voor jonggehandicapten afhankelijk van de 

handicap en de functie, lonkt hier zeer veel perspectief en deze mogelijkheden (plaats- en 

tijdonafhankelijk werken), door nieuwe technologieën ondersteund, passen bij uitstek in de al 

genoemde opkomst van het Nieuwe Werken.  

 

Knooppunt 13 betreft de variatie in beloning, in combinatie met baanzekerheid. Het kan hier gaan 

om een situatie waarin werknemers tijdelijk genoegen nemen met minder loon of een beperkte 

loonstijging, vanwege de concurrentiepositie van het bedrijf (eventueel dreigend vertrek van het 

bedrijf naar het buitenland) en zo baanzekerheid behouden. Maar men kan ook denken aan 

zogenoemde „real-time‟ systemen waarin beloning sterker aan feitelijke productiviteit en 

inzetbaarheid wordt gekoppeld. Mits op verantwoorde wijze ontworpen en gemonitord kan 

daarmee bijvoorbeeld worden vermeden dat oudere werknemers voortijdig worden ontslagen, of 

buiten het bedrijf niet aan de bak kunnen komen, omdat zij op enig moment te duur worden 

geacht gezien hun productiviteit. Voor jonggehandicapten zou dit systeem kunnen werken, maar 

                                                           
10 Dit instrument is in Nederland nog tamelijk recent onder de aandacht gebracht in het kader van de 

ambtelijke heroverwegingswerkgroepen, kort voor de laatste verkiezingen. 
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zal er doorgaans ook een inkomensvoorziening nodig zijn om loonderving te ondervangen. Dat is 

aan de orde in de situatie van knooppunt 15 verderop in dit paper. 

 

Bij knooppunt 14 handelt het om variabiliteit van de beloning in het kader van de stap naar werk 

of naar ander werk. Algemeen gezegd betreft het de situatie (vanuit de werkgever gezien) waarin 

mensen met een gedeeltelijke loonsubsidie of –suppletie in een (doorstroom)baan beginnen, 

waarna het loon na bepaalde tijd volledig voor rekening van de werkgever komt. Ook is er het (nog 

niet zo wijdverbreide) gebruik van zogenoemde aanloopschalen in een CAO; de werknemer krijgt 

na een bepaalde tijd dan een hoger loon. 

Voor jonggehandicapten, maar ook voor andere groepen met (ver)minder(de) productiviteit lijkt 

voor de stap van niet-werken naar werk een eenvoudige oplossing weggelegd, die ook voor 

bedrijven transparant en inzichtelijk is. Nodig is een bepaling van de loonwaarde van de 

(potentiële) werknemer, waarna het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde arbeid 

en het minimumloon wordt bepaald. Dat verschil (compensatie productieverlies) wordt dan – 

tijdelijk, tijdens een ingroeifase – uitgekeerd aan de werkgever. In een ideale situatie vindt deze 

verrekening plaats via de belasting, zodat de uitvoeringskosten zeer beperkt kunnen blijven. 

Essentiële vragen bij een dergelijk systeem, dat de potentie heeft om traditionele uitkeringen als 

zodanig overbodig te maken (en tot fikse besparingen zou kunnen leiden), zijn de volgende: is het 

mogelijk om de loonwaarde adequaat en objectief te hanteren, zal hierover een moeizame 

onderhandeling met de beoogde werkgever ontstaan („koehandel‟), moet de loonwaarde vooraf, 

tijdens of aan het eind van een bepaalde periode worden vastgesteld en wat zal er gebeuren als 

deze loonkostensubsidie wordt beëindigd – vervanging door uitzendkrachten, buitenlandse 

werknemers, opheffen van de functie? Intussen is er met loonwaardebepaling de nodige ervaring 

opgedaan en de praktische moeilijkheden lijken overkomelijk. Het is een goed idee om de 

loonwaardebepaling zoveel mogelijk te baseren op objectiveerde competenties van de werknemer. 

 

Knooppunt 15 betreft regelingen waarin schommelingen in het loon van werkenden worden 

opgevangen door de sociale zekerheid. Dit gebeurt als mensen met onregelmatige verdiensten een 

beroep kunnen doen op een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering. Momenteel is een heropening 

van de Wajong mogelijk bij verlies van arbeid binnen 5 jaar - ook indien een Wajongere zijn baan 

verliest, dus niet alleen wanneer zijn gezondheid achteruit gaat. 

 

Knooppunt 16, ten slotte, ziet vooral op regelingen waarin mensen die bijvoorbeeld verlof 

opnemen, en daardoor minder loon ontvangen, inkomensondersteuning krijgen. Dat kan door een 

uitkering of op basis van een spaarsysteem als de levensloopregeling, die tot op heden nog niet 

echt „leeft‟ en „loopt‟ en waar mogelijk een „vitaliteitsregeling‟ voor in de plaats zou komen.
11

 De 

Commissie Arbeidsparticipatie (Commissie-Bakker
12

) lanceerde eerder de idee van een werkbudget 

voor iedereen, waarbinnen ook voor (aanvullend) verlof zou kunnen worden gespaard. De 

uitwerking van een dergelijke regeling verdient hoge prioriteit en zou expliciet aandacht moeten 

geven aan de positie van jongeren met een beperking. België kent al enige tijd het systeem van 

„tijdskrediet‟, een fiscale maatregel (aanvraag bij de overheid) voor een basis-

inkomensvoorziening bij langdurig verlof. 

 

 

Tot besluit 

Flexicurity is een beleidsstreven dat hoog op de Europese agenda staat en dat ook de nationale 

agenda verder zal gaan bepalen. In dit paper is onderzocht hoe flexicurity concreet kan bijdragen 

                                                           
11 Coalitie-akoord zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2010/09/30/regeerakkoord-vvd-cda.html 
12 Zie: http://www.denkdivers.nl/uploads/Naar%20een%20toekomst%20die%20werkt%20-

%20commissie%20arbeidsparticipatie.pdf 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/30/regeerakkoord-vvd-cda.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/30/regeerakkoord-vvd-cda.html
http://www.denkdivers.nl/uploads/Naar%20een%20toekomst%20die%20werkt%20-%20commissie%20arbeidsparticipatie.pdf
http://www.denkdivers.nl/uploads/Naar%20een%20toekomst%20die%20werkt%20-%20commissie%20arbeidsparticipatie.pdf
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aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van jonggehandicapten, bezien vanuit hun 

specifieke situatie en mogelijkheden. Er zijn veel productieve en kansrijke combinaties van 

flexibiliteit en zekerheid mogelijk. Sommige worden in de het huidige beleid en in de huidige 

regelgeving al gefaciliteerd; andere verdienen meer aandacht, zowel in de beleidsvorming als is de 

dagelijkse praktijk van arbeidsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om werk en 

privé goed met elkaar te kunnen combineren. Het invoeren van een partnertoeslag zou een van de 

ideeën kunnen zijn (zie knooppunt 4). Voor een deel van de jonggehandicapten, met name voor 

chronisch zieken, zou het Nieuwe Werken een uitkomst kunnen zijn: werken op variabele tijden 

wanneer men zich goed voelt en gas terug kunnen nemen wanneer bepaalde ziekteverschijnselen 

de kop opsteken (knooppunt 5 en knooppunt 12). Een algemene randvoorwaarde (zie knooppunt 

11) is dat gebruik wordt gemaakt van nieuwe systemen, zoals EVC en e-Portfolio, om de 

competenties van jonggehandicapten optimaal in kaart te brengen: niet alleen wat mensen 

kunnen, maar ook wat zij nog in de toekomst kunnen ontwikkelen. 

Het in de toekomst verder toesnijden van het flexicurity-concept op groepen zoals 

jonggehandicapten, is te meer van belang omdat een van de ambities van het concept is om een 

tweedeling op de arbeidsmarkt te voorkomen. Net zo essentieel is dat met een dergelijke strategie 

werk wordt gemaakt van de constatering dat in een steeds krappere arbeidsmarkt elk talent telt 

en dat mensen op hun specifieke talent en hun vermogen tot het verrichten van arbeid dienen te 

worden aangesproken. 
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WAT IS FLEXICURITY VOOR JONGEREN MET EEN ARBEIDSHANDICAP? 
 

Dr. Hester Houwing
1
 

 

 

Hester Houwing promoveerde in februari 2010 op het Nederlandse „flexicurity model‟ 

(proefschrift: A Dutch Approach to Flexicurity?). In 2010 werkte Hester in instituut Reflect (UvT) 

mee aan een Europees project over de rol van flexicurity in collectieve onderhandelingen. Dit 

combineerde zij met een aanstelling bij de SER waar zij werkte aan een advies over jongeren op 

de arbeidsmarkt. Sinds mei 2011 is Hester werkzaam als kennisadviseur bij het UWV 

Kenniscentrum; haar expertise is flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de relatie tussen 

flexibilisering en gezondheid (met name het vangnet Ziektewet. 
 

 

 

Inleiding: wat is flexicurity? 

Over flexicurity wordt de laatste tijd veel gepraat en geschreven. Flexicurity is een samenstel van 

de Engelse woorden flexibility en security. Het duidt een benadering van arbeidsmarktbeleid aan 

die doelgericht en gelijktijdig zowel de flexibiliteit van arbeidsmarkten, arbeidsorganisaties en 

arbeidsverhoudingen, als werk- en inkomenszekerheid vergroot. Deze definitie van flexicurity, 

gebaseerd op Wilthagen en Rogowski 2002 (p.250), is het meest gangbaar en wordt ook in 

documentatie van de Europese Commissie (EC) over flexicurity gebruikt (EC 2007). Het 

uitgangspunt van flexicurity is dat flexibiliteit en zekerheid niet elkaars tegengestelden zijn maar 

dat beiden elkaar kunnen versterken (zie voor meer toelichting de bijdrage van Borghouts-van de 

Pas en Wilthagen in het senior position paper). 

 

Bovengenoemde definitie van flexicurity geeft meer specifiek aan wat er bedoeld wordt met 

flexibiliteit en zekerheid. Bij elke empirische analyse van flexicurity is het noodzakelijk op een 

aantal aspecten in te zoomen, al wordt hiermee per definitie geen recht gedaan aan het model 

omdat dit een groot aantal aspecten van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid omvat (EC 

2007). In deze korte bijdrage wordt stilgestaan bij een tweetal deelaspecten van flexicurity: 

flexibiliteit van arbeidsorganisaties (extern-numerieke flexibiliteit) en werkzekerheid (komt 

overeen met knooppunt 2 in de bijdrage van Borghouts-van de Pas en Wilthagen). In de lijn met 

het uitgangspunt van flexicurity zou meer flexibiliteit van arbeidsorganisaties kunnen leiden tot 

meer werkzekerheid voor werknemers. Flexibiliteit voor arbeidsorganisaties is dan meer specifiek 

het gebruik van flexibele contractvormen, met name tijdelijke contracten. Dit is een onderdeel 

van extern-numerieke flexibiliteit. Vanwege de noodzaak een selectie te maken gezien de omvang 

van deze bijdrage wordt hier niet gekeken naar interne flexibiliteit en naar een andere vorm van 

externe flexibiliteit: zelfstandig ondernemerschap. Bovendien komt zelfstandig ondernemerschap 

onder jongeren met een handicap relatief veel minder voor dan flexibele contractvormen als 

tijdelijk werk. Werkzekerheid is voor deze bijdrage gedefinieerd als de zekerheid dat werknemers 

met een flexibel contract niet snel werkloos worden na einde flexibel contract aangezien ze, als 

ze dat willen, kunnen doorstromen naar een ander flexibel dan wel vast contract  

 

In deze bijdrage wordt flexicurity, zoals hierboven gedefinieerd, in kaart gebracht voor jongeren 

met en jongeren zonder een arbeidshandicap. Beide groepen worden met elkaar vergeleken om 

inzichtelijk te maken waar de groepen het meest van elkaar verschillen. Het doel is te 

inventariseren in welke mate flexicurity een relevant concept is om de arbeidsmarktpositie van 

jongeren met een arbeidshandicap in kaart te brengen en te verbeteren. De EC geeft aan dat 

flexibele arbeidsrelaties kunnen leiden tot een tweedeling op de arbeidsmarkt en de uitsluiting 

                                                           
1 Hester bedankt Ed Berendsen, Klaas Pieter Derks, Bart van der Dussen (allen UWV) en Nico Blok 
(CrossOver) voor constructief commentaar op dit artikel. 
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van bepaalde groepen zoals jongeren en mensen met een arbeidshandicap (EC 2020, p. 117). Op 

basis hiervan kan verwacht worden dat jongeren met een arbeidshandicap in het bijzonder te 

maken kunnen hebben met uitsluiting als gevolg van flexibilisering. Omdat jongeren in het 

algemeen oververtegenwoordigd zijn in de groep die werkt op basis van een flexibele 

arbeidsrelatie is het van belang dat voor hen ook zekerheid is. Allereerst wordt geschetst in 

hoeverre jongeren te maken hebben met flexibele contracten en of zij doorstromen van flexibel 

naar vast werk. Hierna worden dezelfde gegevens gepresenteerd voor jongeren met een 

arbeidshandicap. In hoeverre hebben zij te maken met flexibiliteit en met zekerheid? De bijdrage 

sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen voor beleidsmakers.  

 

Wat is flexicurity voor jongeren? 

Jongeren hebben relatief (veel) vaker dan oudere werknemers een flexibel dienstverband. CBS laat 

zien dat in 2008 ongeveer 30% van werkzame beroepsbevolking in de leeftijd van 15-25 jaar een 

flexibel dienstverband had. Ter vergelijking: het aandeel flexibele dienstverbanden onder de 

totale werkzame beroepsbevolking was ongeveer 10%. Bij oudere leeftijdsgroepen, ongeveer vanaf 

35 jaar) was het aandeel ongeveer 5% (Souren, 2008, p. 464). Onder werknemers met een flexibele 

arbeidsrelatie verstaat het CBS uitzendkrachten, tijdelijke werknemers, en werknemers met een 

contract met een wisselend aantal uren (zoals oproepkrachten). Tijdelijke contracten voor langer 

dan een jaar en tijdelijke contracten van een jaar waarbij met de werkgever afspraken zijn 

gemaakt dat het contract bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde 

tijd, telt CBS niet als flexibele arbeidsrelatie. Hiernaast telt het CBS mensen die minder dan 12 

uur per week werken niet mee voor de omvang van deze groep
2
. In een recente studie in opdracht 

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het beeld bevestigd dat jongeren 

(in deze studie: tot 25 jaar) veel vaker dan ouderen een flexibel dienstverband hebben. Wel is de 

tijd dat jongeren in deze flexibele banen verblijven relatief korter (SEO 2010, p. 21). Andere 

kenmerken van personen die oververtegenwoordigd zijn in de groep met flexibele banen zijn: 

laagopgeleid, vrouw en allochtoon. 

 

In het meest recente Employment in Europe rapport van de Europese Commissie (EC) uit 2010 

wordt een heel hoofdstuk gewijd aan jongeren. De EC laat zien dat het relatief vaak voorkomen 

van flexibele, vooral tijdelijke, dienstverbanden kan leiden tot een tweedeling op de 

arbeidsmarkt. Deze tweedeling betreft dan de toegang tot (vast) werk (werkzekerheid) en tot 

sociale zekerheid (inkomenszekerheid). Door de hogere flexibiliteit onder jongeren zouden zij het 

slachtoffer kunnen worden van deze tweedeling en zou hun zekerheid op beide fronten minder 

zijn. Zij zouden vaker werkloos worden, minder goed doorstromen naar (vast) werk, en bij 

werkloosheid korter aanspraak kunnen maken op lagere inkomensvoorzieningen. Werkgevers zijn 

over het algemeen minder geneigd te investeren in scholing van tijdelijke werknemers waardoor 

het hebben van een tijdelijk contract kan leiden tot achteruitgang van „menselijk kapitaal‟ en 

daarmee van werkzekerheid (ibid. p. 152). Aan de andere kant laten cijfers voor geheel Europa 

zien dat jongeren vaker van baan wisselen dan oudere werknemers en korter werkloos zijn (ibid. 

p. 119). Kortere werkloosheidsduur wordt vaak in verband gebracht met baanwisselingen en tevens 

gebruikt als indicator voor werkzekerheid.  

 

Het aandeel tijdelijke contracten onder jongeren (tot 25 jaar) was volgens de Europese definitie
3
 

in 2009 in Nederland 46,5%. Het gemiddelde in Europa (EU27) was 40.2%. Het aandeel tijdelijke 

contracten onder 25-65 jarigen in Nederland was in dezelfde periode ongeveer 14%; het Europees 

gemiddelde was toen ongeveer 10,5% (ibid. p. 125). Deze percentages laten zien dat, ongeacht of 

                                                           
2 De vraag of dit een juiste definitie van een flexibele arbeidsrelatie is, wordt hier niet behandeld; zie 

hiervoor een artikel van UWV en CBS, te verschijnen 14 juni 2011 in Sociaal Economische Trends. 
3 Deze cijfers geven het aandeel werknemers met elke vorm van een tijdelijk dienstverband weer, 

zonder ondergrens van twaalf uur per week. 
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de definitie van CBS of van de EC wordt gehanteerd, het aandeel jongeren met tijdelijke 

contracten ongeveer drie keer zo hoog is als het aandeel in de totale beroepsbevolking. UWV heeft 

op basis van voorlopige cijfers voor 2008-2010 de doorstroom van tijdelijk naar vast werk voor 

jongeren tot 35 jaar berekend: hieruit blijkt dat ongeveer eenderde van de jongeren die in 2008 

een tijdelijk contract hadden in 2010 waren doorgestroomd naar een vast contract (UWV 2011, 

verwacht). Vergelijkbare cijfers voor de jaren 2007-2009 voor alle werknemers laten een 

soortgelijk beeld zien (UWV 2010, p. 17). 

 

Wat is flexicurity voor jongeren met een arbeidshandicap? 

Deze bijdrage zal zich voornamelijk richten op jongeren die onder de Wajongregeling vallen omdat 

UWV voor deze groep jongeren met een arbeidshandicap de uitkering verstrekt en 

verantwoordelijk is voor begeleiding naar werk. UWV heeft eind 2010 een Wajongmonitor 

gepresenteerd waarin een aantal kenmerken van de arbeidsmarktpositie van de Wajongpopulatie 

in kaart is gebracht
4
. Omdat deze bijdrage ingaat op flexicurity op de arbeidsmarkt richten we ons 

alleen op Wajongers die werken. Eind 2009 werkte 20% van de Wajongers tot 20 jaar. Voor het 

beeld voor oudere leeftijdscategorieën geeft de Wajongmonitor alleen instroomcijfers
5
. Van de 

groep die ingestroomd is in de eerste helft van 2008 werkt 25% in de leeftijd van 18-19 jaar; bijna 

20% van de Wajongers in de leeftijd van 20-24 jaar en ongeveer 17% in de leeftijd van 25-34 jaar 

(Wajongmonitor, p. 62-68). Ter vergelijking: in de totale beroepsbevolking was het aandeel 

werkende jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar in 2009 68% (EC 2010, p. 184).  

 

Jongere Wajongers werken overwegend bij een reguliere werkgever; naarmate Wajongers ouder 

worden gaan ze vaker werken in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Dit is niet-

reguliere arbeid in de zin dat het werk plaatsvindt in een sociale werkvoorzieningsplaats of, 

wanneer het werk wel plaatsvindt bij een reguliere onderneming, er sprake is van (intensieve) 

begeleiding, compensatie voor productiviteitsverlies (loondispensatie), en minder risico voor 

werkgevers als Wajongers ziek worden. Deze twee laatste aspecten gelden overigens ook voor 

Wajongers die niet in de WSW werken. Werkpatronen van Wajongers verschillen, afhankelijk van 

de soort aandoening. Wajongers met lichte en zeer lichte verstandelijke beperkingen werken het 

vaakst, ruim 35% van deze groep die in de eerste helft van 2008 instroomde in de Wajong werkt 

eind 2009. Van datzelfde instroomcohort werken eind 2009 ongeveer 28% van de Wajongers met 

aandachtstekortstoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Het aandeel Wajongers met 

ontwikkelingsstoornissen en somatische aandoeningen dat werkt in hetzelfde instroomcohort ligt 

tussen de 18% en 25%. De groep die het minst vaak aan het werk is, ongeveer 11%, is de groep met 

psychiatrische stoornissen (Wajongmonitor p. 69). 

 

Het aandeel van 20% werkende Wajongers tot 20 jaar is gemeten op een peilmoment; het aandeel 

Wajongers dat in een bepaalde periode heeft gewerkt ligt in de praktijk altijd hoger dan het 

aandeel dat op peilmomenten te zien is. De reden is dat Wajongers vaak korte tijdelijke baantjes 

hebben, zoals bijbaantjes, stages, of proeffuncties.  

 

Welk aandeel van de werkende Wajongers heeft een tijdelijke en welk aandeel een vaste 

aanstelling? Voor de berekening van het aandeel Wajongers dat een tijdelijk dienstverband heeft 

stellen we het totale aantal werkenden op 100%. Van de werkende Wajongers die in de eerste 

helft van 2008 zijn ingestroomd werkt eind 2009 68% op basis van een tijdelijk dienstverband en 

                                                           
4 De Wajongmonitor is te vinden op: http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/kennis/index.aspx 
5 De instroom in de Wajong bestaat voor het overgrote deel (ruim 57%) uit jongeren in de leeftijd van 

18-19 jaar. Minder dan 10% van instroom is boven de 35 jaar (Wajongmonitor p. 47). Hoewel dit niet 

volledig overeenkomt met de totale groep jonge Wajongers, geven instroomcijfers wel een goede 

indicatie van de arbeidsmarktpositie van jonge Wajongers. 
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32% op basis van een vast dienstverband
6
. Dit zijn dienstverbanden met reguliere werkgevers 

(Wajongmonitor p. 70/71). Zoals hierboven genoemd was het aandeel tijdelijke contracten onder 

alle jongeren in 2009 46,5%. Wajongers werken dus relatief vaker op basis van een tijdelijk 

dienstverband
7
. De UWV Monitor Arbeidsbeperkten en Werk 2007-2009

8
 laat zien dat wanneer 

gekeken wordt naar zowel regulier als beschut werk, het aandeel vaste contracten oploopt tot 

68%. Dit aandeel is niet representatief voor jonge Wajongers omdat werken in de WSW altijd 

plaatsvindt op basis van een vaste aanstelling en bovendien samenhangt met leeftijd. Uitgesplitst 

naar leeftijdsgroepen is te zien dat ongeveer een kwart van de werkende Wajongers jonger dan 25 

jaar in de WSW werkt, tegenover 95% van de 55-plussers. Van de jonge Wajongers (<25 jaar) heeft 

39% een vast contract, tegenover 94% van de 55-plussers. 

 

In hoeverre is er sprake van een combinatie tussen flexibiliteit en zekerheid in de zin dat tijdelijke 

dienstverbanden omgezet worden in vaste dienstverbanden? Een studie van het SCP (2010, p. 136) 

laat zien dat ongeveer de helft van de jonge Wajongers een jaar na het vinden van een baan weer 

uitgestroomd zijn uit het werk (al dan niet vrijwillig). Snelle uitstroom naar werkloosheid zien we 

ook bij jongeren zonder handicap. Uit de Wajongmonitor komt naar voren dat de uitval uit werk 

het hoogste is drie tot zes maanden nadat Wajongers starten in een baan. Dit komt doordat de 

beperkingen en mogelijkheden dan het beste zichtbaar worden. De eerste periode geldt echt als 

een proeftijd of het werk past, soms in de vorm van een stage. In deze zin is het patroon van 

toetreding tot de arbeidsmarkt vergelijkbaar met dat van jongeren in het algemeen. Het gaat 

erom te weten in hoeverre deze uitstroom van korte duur is en jonge Wajongers weer snel een 

baan vinden. De Wajongmonitor noch de studie van het SCP geven informatie over 

werkloosheidsduur maar het hoge aandeel dat uitgestroomd is geeft aan dat er geen snelle (<6 

maanden) baanwisselingen zijn. 

 

Over de doorstroom vanuit tijdelijk naar vast werk voor Wajongers zijn op basis van de eerste 

Wajongmonitor nog geen uitspraken te doen. Onderzoek door TNO (2010) onder een steekproef 

van jongeren met ernstige gedragsproblemen (niet allen Wajongers) laat zien dat vooral jongeren 

boven de 25 jaar vast werk hebben. Bovendien werkte een groter aandeel van de groep tussen de 

25 en 30 jaar na een periode van 1 jaar in een vast dienstverband, doordat tijdelijke 

dienstverbanden waren omgezet in vaste. De Wajongmonitor laat zien dat de duurzaamheid van 

het werk toeneemt naarmate de Wajongers ouder zijn (zie hierboven). Eenzelfde patroon (hoe 

ouder, hoe meer vaste dienstverbanden) zien we bij de totale populatie jongeren (EC 2010). Het 

grote verschil is echter dat het bij Wajongers vaak gaat om beschut werk in de WSW. Met de 

nieuwe Wajong is er wel meer nadruk komen te liggen op regulier werk en minder op werken op 

basis van WSW. 

 

„Werkt‟ flexicurity voor jongeren met een arbeidshandicap? Conclusies en aanbevelingen. 

Na deze beknopte uiteenzetting van contractflexibiliteit en werkzekerheid voor jongeren met en 

jongeren zonder arbeidshandicap dringt de vraag zich op of flexicurity een relevant concept is om 

de arbeidsmarktpositie van jongeren met een arbeidshandicap te verbeteren. Het aandeel 

jongeren in de Wajong dat werkt is relatief beperkt. Het aandeel in de totale groep jongeren met 

een arbeidshandicap is hierbij echter niet meegnomen en zou een ander beeld kunnen laten zien. 

De beschikbare cijfers laten zien dat wanneer jongeren in de Wajong met een arbeidshandicap 

werken, zij dit relatief vaak doen op basis van een tijdelijk contract. Helaas zijn er geen cijfers 

beschikbaar over de mate van doorstroom naar vast werk al is wel bekend dat naarmate Wajongers 

ouder zijn, zij vaker een vast dienstverband hebben, al is dit ook vaker bij een sociale 

                                                           
6 Zie vorige voetnoot 5. 
7 Dit betreft alleen tijdelijk contracten en geen andere vormen van flexibele contracten als 

oproepcontract, uitzendcontract etc. 
8 Te vinden op: http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/kennis/monitoren.aspx 
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werkvoorziening. De mate van werkzekerheid (gemeten als uitval vanuit werk en doorstroom naar 

vast werk) voor jongeren met een arbeidshandicap lijkt relatief lager te zijn dan voor jongeren 

zonder arbeidshandicap.  

 

Het accepteren van een flexibele baan is voor jongeren met een arbeidshandicap, net als bij 

jongeren zonder een arbeidshandicap, een manier om in te stromen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt 

ook uit cijfers die laten zien dat wanneer Wajongers ouder worden, zij vaker een vast 

dienstverband hebben. Wanneer zij een plek hebben gevonden op de arbeidsmarkt is een stabiele 

omgeving met zekerheid in veel gevallen een goede werkplek voor jongeren met een 

arbeidshandicap. Dit is waarschijnlijk wel afhankelijk van het soort aandoening: vooral jongeren 

met psychiatrische stoornissen zouden een relatief hoge behoefte aan stabiliteit kunnen hebben. 

Omdat een werkplek in de sociale werkvoorziening bijdraagt aan stigmatisering van Wajongers 

zou, voor die Wajongers die bij reguliere werkgevers kunnen werken, een stabiele omgeving het 

beste bij reguliere werkgevers gerealiseerd kunnen worden. 

 

Het begrip flexicurity lijkt voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren met een 

arbeidshandicap niet erg bruikbaar. Het is de vraag of meer flexibiliteit voor Wajongers bijdraagt 

aan meer zekerheid voor hen. Flexibiliteit is voor werkgevers een manier om onzekerheid en 

risico‟s ten aanzien van bijvoorbeeld onvoldoende productiviteit gedurende een beperkte tijd bij 

werknemers te leggen (De Graaf-Zijl 2009). Op deze manier zou flexibiliteit bij kunnen dragen aan 

banencreatie en toestroom van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan er echter 

ook toe leiden dat een groep die als onvoldoende productief wordt gezien blijvend aan de kant 

komt te staan (segmentering). Hiernaast past veel onzekerheid niet bij het werk dat het beste bij 

dit deel van de Warongpopulatie past, al zou het inzichtelijk zijn de verschillende behoeftes aan 

zekerheid en patronen van duurzaamheid van werk verder in kaart te brengen voor Wajongers met 

verschillende soorten aandoeningen.  

 

Wat betreft het uitbesteden van een deel van de risico‟s verbonden aan een arbeidsrelatie is te 

zien dat een dergelijke overdracht van risico‟s al mogelijk is door middel van loondispensatie. 

Hierdoor kunnen werkgevers al een deel van het risico afdekken zonder dat dit voor de Wajonger 

onzekerheid meebrengt (voor de duur van de loondispensatie). Het nadeel van een dergelijk 

systeem is echter dat het mensen een etiket opplakt en volwaardig deelnemen aan de 

arbeidsmarkt kan belemmeren. Het is de vraag of flexibiliteit jongeren met een arbeidsbeperking 

helpt meer te participeren op de arbeidsmarkt. Flexibiliteit kan een manier zijn voor werkgevers 

om minder risico te lopen, en bij Wajongers worden deze risico's sneller ervaren dan bij jongeren 

zonder een arbeidshandicap. Het benadrukken van de competenties van jongeren met een 

arbeidshandicap in plaats van de aspecten waarop mindere productiviteit te verwachten valt zou 

wellicht een betere manier zijn om de positie van deze jongeren te versterken.  
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DE INVLOED VAN OPVOEDING OP DE ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN JONGEREN MET EEN 

BEPERKING: IMPLICATIES VOOR BELEID 

 

Drs. Karen Mogendorff 

 

 

Karen Mogendorff is antropoloog en communicatiewetenschapper. Ze heeft onderzoek gedaan naar 

de invloed van handicap op het zelfbeeld van jongeren met een aangeboren motorische beperking, 

perspectieven van burgers met een arbeidsbeperking en de sociale participatie van burgers met 

verstandelijke of psychische beperkingen. In haar werk en publicaties maakt ze, indien relevant, 

gebruik van haar levenslange ervaring met het leven met een aangeboren, motorische beperking. 

Ze heeft geen Wajong-uitkering (gehad). 
 

 

 

De arbeidsmarktpositie van burgers met een beperking laat te wensen over. Ze hebben minder 

vaak een betaalde baan dan burgers zonder beperkingen (De Klerk, 2002; Kooiker, 2006) en als ze 

een betaalde baan hebben worden ze vaak slechter betaald, hebben ze een minder grote 

baanzekerheid of werken ze vaker onder hun niveau dan hun valide leeftijdgenoten (Schur et al. 

2009). Wel zijn er grote verschillen tussen groepen jongeren met beperkingen. Zo zouden 

werkgevers positiever staan tegenover burgers met een stabiele fysieke beperking dan tegenover 

potentiële werknemers met een psychische of verstandelijke beperking (Dalgin & Bellini, 2008; Vos 

& Andriessen, 2010). Andere factoren die van invloed zijn op de loopbaan van (jong)gehandicapten 

zijn (niet uitputtend): opleidingsniveau (Berthoud, 2008; Kooiker, 2006), discriminatie op grond 

van handicap (Gras, 1996), etniciteit en/of sekse (Smith-Randolph & Andressen, 2004), de aan- of 

afwezigheid van werknemersvaardigheden (Vos & Andriessen, 2010) en het informele netwerk: 

familie, onderwijzers en leeftijdgenootjes (Lieshout et al. 2007; Lippold & Burns, 2009).  

In deze bijdrage ga ik aan de hand van antropologisch of kwalitatief onderzoek onder jongeren 

en/of ouders in op de invloed van de opvoeding op de arbeidsmarktpositie van jonggehandicapten 

en wat dit impliceert voor beleid gericht op jongeren met een beperking
1
. Ik zal beargumenteren 

dat de opvoedingsstijl van ouders consequenties heeft voor de arbeidsmarktpositie van startende 

jongeren en dat ouders niet altijd de meest effectieve ouderschapsstijl hanteren. Daarnaast zal ik 

kort ingaan op hoe met beleid gericht op opgroeiende kinderen met een beperking en hun ouders 

de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden.  

 

Over de invloed van de directe omgeving in de kindertijd op de arbeidsmarktpositie van jongeren 

met een beperking is nog relatief weinig geschreven. Het onderzoek dat er is richt zich vooral op 

de arbeidsmarktpositie van ouders van kinderen met een handicap en op de belasting en 

ondersteuningsbehoeften van gezinnen met een kind met een handicap (King et al. 2000; Priestley, 

1998). Dit terwijl er in Nederland wel beleidsaandacht is voor opvoeding en het gezin in het 

algemeen (E-quality, 2009) en ouders op meerdere momenten gedurende de levensloop en op 

verschillende levensterreinen invloed hebben op de ontwikkeling en keuzes van hun kinderen die 

van belang zijn voor hun latere arbeidsmarktpositie (Dunn, 1994; Luckner & Stewart, 2003; 

                                                           
1 Ik focus hierbij op empirisch onderzoek onder jongeren met een fysieke beperking (inclusief 

sensorische beperkingen) en/of een chronische ziekte en op onderzoek dat zich (mede) richt op de 

opvoedingsstijlen van ouders met kinderen met een fysieke beperking of chronische ziekte. De reden 

hiervoor is dat er over de invloed van opvoeding op de maatschappelijke positie van groepen jongeren 

met bepaalde type beperkingen minder bekend is of vergelijkbaar is met die van jongeren zonder 

beperkingen. Bijvoorbeeld voor groepen jongeren waar zich beperkingen pas na de kindertijd openbaren 

- zoals bij veel psychische aandoeningen het geval is – is het plausibel om aan te nemen dat ze 

grotendeels op dezelfde manier opgevoed zijn als jongeren zonder beperking met een vergelijkbare 

sociaaleconomische achtergrond. 
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Mogendorff, 2002; Shah, 2005). Succesvolle burgers met een beperking geven daarnaast zelf ook 

aan dat wat ze van huis uit hebben meegekregen een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol 

heeft gespeeld bij het realiseren van hun maatschappelijke succes (ibid). 

De directe omgeving heeft uiteraard ook invloed op de arbeidsmarktpositie van jongeren zonder 

beperkingen. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat de invloed van vooral ouders en/of 

verzorgers op de levensloop en arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking groter is dan 

op de positie van valide jongeren. Ten eerste zijn jongeren met een beperking vaak afhankelijker 

van hun ouders of verzorgers dan valide leeftijdgenoten als het gaat om de dagelijkse zorg en 

ondersteuning en zijn jongeren met een beperking minder vaak alleen met leeftijdgenoten 

waardoor de invloed van leeftijdgenoten beperkt blijft (Priestley, 1998). Ten tweede is van belang 

dat de participatie van jongeren met een beperking in reguliere arbeid maatschappelijk minder 

vanzelfsprekend wordt gevonden. Handicaps of beperkingen worden vooralsnog geassocieerd met 

hulpeloosheid en niets of weinig kunnen (Brenninkmeijer, 1997; Haller, 2010; Mogendorff, 2002). 

Ook in de opvoeding van kinderen met een beperking staat het stimuleren van 

arbeidsmarktrelevante eigenschappen en competenties niet als vanzelfsprekend voorop. Hier 

liggen beleidskansen gegeven dat ouders grote invloed hebben op de mate waarin kinderen 

eigenschappen ontwikkelen die worden gewaardeerd op de Nederlandse arbeidsmarkt zoals 

zelfstandig, ondernemend en - op zijn tijd - assertief kunnen handelen (Mogendorff, 2002; Soulis & 

Andreou, 2007).   

In de literatuur worden verschillende stijlen beschreven van hoe ouders omgaan met het anders 

zijn van hun kinderen met een beperking: ze onderwaarderen hun kinderen met een beperking; ze 

stellen zich te beschermend op; of ze ondersteunen en stimuleren hun kinderen met een beperking 

(Aran et al. 2007). Daarbij kan het zijn dat individuele ouders uiteenlopende stijlen hanteren. Zo 

'ontdekten' Soulis & Andreou (2007) dat vaders vaker negatief staan tegenover de beperking van 

hun kind dan moeders die eerder geneigd zijn zich naar hun kind toe te beschermend op te stellen. 

Een negatieve houding van een ouder kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Een 

vader geeft bijvoorbeeld aan zijn kind met een beperking liever in een instelling dan thuis te 

willen hebben (Soulis & Andreou, 2007); of hij verlaat het gezin omdat een van zijn kinderen een 

beperking heeft (Mogendorff, 2002; Soulis & Andreou, 2007); of hij geeft het opgroeiende kind 

telkens het gevoel te moeten bewijzen dat hij of zij met zijn of haar beperking heus wel wat kan 

(Soulis & Andreou, 2007). Problematisch is dat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde 

van kinderen met een beperking door een negatieve houding aangetast kunnen worden wat weer 

het baanzoekende gedrag van jongeren negatief beïnvloedt (King et al. 2000).   

Overbescherming als ouderschapsstijl bestaat er uit dat de opvoeder het kind of de tiener 

structureel zaken uit handen neemt die hij of zij zelf kan doen of regelen met als gevolg dat het 

kind op zijn weg naar volwassenheid onvoldoende in staat gesteld wordt om van eigen ervaringen 

te leren passende bij leeftijd, sekse en culturele achtergrond (Gorter, 1983; Mogendorff, 2002; 

Soulis & Andreou, 2007). Een te beschermende houding kan bij kinderen leiden tot aangeleerde 

hulpeloosheid en/of onderontwikkeling van vaardigheden en competenties (bij gebrek aan 

ontwikkelkansen), gebrek aan zelfkennis en/of zelfvertrouwen (zie ook Sanders, 2006). Deze 

effecten kunnen op hun beurt leiden tot een slechtere startpositie op de arbeidsmarkt. Bij 

onderontwikkeling van vaardigheden en competenties hebben jongeren een slechtere startpositie 

op de arbeidsmarkt en bij aangeleerde hulploosheid pakken jongeren minder snel de kansen die 

hen worden geboden op de arbeidsmarkt. Het effect van overbescherming is echter niet eenduidig. 

Niet alleen omdat kinderen meestal niet uitsluitend omgang hebben met overbezorgde ouders of 

verzorgers maar vooral ook omdat kinderen en jongeren verschillen in hoe ze omgaan met een 

overbezorgde ouder of familielid. Sommige jongeren zijn bijvoorbeeld heel goed in staat de 

overbezorgdheid van familieleden in goede banen te leiden zoals het volgende citaat illustreert 

(Mogendorff, 2002): 
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Soms denken ze dat ik bepaalde beslissingen niet kan nemen of zo. Dan zeg ik: wie zit hier op 

de universiteit?  Dat zinnetje wil nog wel eens helpen. 

 

Complicerende factor is verder dat ouders zich niet altijd te beschermend opstellen op alle 

fronten. Zo kan een ouder aan de ene kant haar of zijn kind verbieden zich in zijn of haar eentje 

buitenshuis te wagen maar aan de andere kant kan een ouder het kind stimuleren om zich verder 

te ontwikkelen aan bijvoorbeeld de hogeschool ook als dat minder voor de hand ligt (Mogendorff, 

2002):  

 

Ze (mijn moeder) heeft me wel altijd aangespoord om een zo hoog mogelijke opleiding af te 

ronden. Wel met kleine stapjes: eerst de basisschool, dan de MAVO, enz. Nu hoopt ze dat ik 

mijn HBO afmaak en dan een leuke baan vind waarin mijn handicap en de beperkingen die 

daarbij horen worden geaccepteerd. 

  

De derde ouderschapsstijl is het ondersteunen van het opgroeiende kind met een beperking in het 

opbouwen van een positief zelfbeeld en het stimuleren van kinderen in hun interesses en ambities. 

Succesvolle burgers met een beperking geven vaak aan dat ze door hun ouders zijn gestimuleerd in 

hun ontwikkeling soms tegen het advies van professionals in (Dunn, 1994; Luckner & Stewart, 2003; 

Mogendorff, 2002; Shah, 2005). Helaas wordt deze ondersteunende of autoritatieve stijl nog lang 

niet altijd door ouders van kinderen met een beperking gehanteerd (Woolfson et al. 2006).  

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat een ondersteunende en stimulerende 

ouderschapsstijl beter is voor de arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking dan een 

negatieve of al te beschermende opvoedingsstijl. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat jongeren 

met een beperking die ondersteund en gestimuleerd zijn of worden door hun ouders het net zo 

goed doen als leeftijdgenoten zonder beperking met een vergelijkbare achtergrond. Dit komt 

onder andere doordat een ondersteunende ouderschapsstijl geen relatief voordeel oplevert ten 

opzichte van de dominante opvoedingsstijl in Nederland: de autoritatieve stijl (Pels & Nijsten, 

2003). Net als bij de ondersteunende ouderschap moedigen autoritatieve opvoeders zelfstandig 

gedrag bij hun kinderen aan en stellen ze redelijke grenzen (ibid). Het laatste impliceert dat het 

stimuleren van een ondersteunende of autoritatieve opvoedingsstijl wel bijdraagt maar niet 

voldoende is om de achterstandspositie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt weg te werken.  

 

Implicaties voor beleid: emancipatiebudget in aanvulling op bestaande regelingen 

We hebben gezien dat ondersteunende of autoritatieve opvoedingsstijl indirect bijdraagt aan een 

betere startpositie op de arbeidsmarkt van in ieder geval jongeren met fysieke beperkingen maar 

dat een te beschermende of negatieve houding ten opzichte van beperkingen ouders in de 

opvoeding nog weleens parten speelt. De invloed van opvoeding is echter onvoldoende 

verdisconteerd in het Wajong-beleid. Jongeren zonder arbeidsverleden die (gedeeltelijk) niet in 

staat zijn om zelf duurzaam loonvormende arbeid te verrichten kunnen een beroep doen op de 

Wajongregeling. Ze ontvangen een uitkering om in hun levensonderhoud te voorzien en kunnen 

onder voorwaarden aanspraak maken op voorzieningen en regelingen waarmee ze aan het werk 

kunnen komen of blijven zoals aanpassing van of begeleiding op de werkplek. Op dergelijke 

voorzieningen kan een jongere doorgaans pas een beroep doen als men (bijna) meerderjarig is (Vos 

& Andriessen, 2010). Echter als jongvolwassene beschikken jongeren al over allerlei ingesleten 

gedragspatronen - zoals aangeleerde hulploosheid en gebrek aan assertiviteit - die niet alleen de 

kansen van jongeren op de arbeidsmarkt verminderen maar bovendien ook niet met een korte 

interventie in de gewenste richting omgebogen kunnen worden. Gegeven de invloed van de 

opvoeding ligt het voor de hand om kinderen met een beperking al op jonge leeftijd te 
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ondersteunen bij het ontwikkelen van generieke vaardigheden, competenties en een zelfbeeld die 

hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten in aanvulling op regelingen die in verschillende 

maatschappelijke contexten compenseren voor functionele belemmeringen die direct 

samenhangen met de chronische aandoening of ziekte van het kind.  

Een dergelijk opgroeien-voor-de-arbeidsmarkt budget of emancipatiebudget is wenselijk omdat 

kinderen en jongeren met een beperking deels anders gesocialiseerd en minder gewaardeerd en 

gezien worden als productieve burgers van de toekomst dan kinderen zonder beperkingen. Het 

grote voordeel van een budget voor kinderen is dat het budget ingezet kan worden vóórdat 

problemen of achterstanden zich voordoen. Het budget zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden 

om ouders en kinderen te ondersteunen bij het leren omgaan met negatieve reacties van derden of 

het budget zou gebruikt kunnen worden om opvoeders gericht te leren hoe ze hun kinderen met 

een beperking kunnen stimuleren zich als toekomstige zelfstandige en zelfbewuste burgers te 

ontwikkelen die als vanzelfsprekend op de reguliere arbeidsmarkt participeren. Het laatste 

uiteraard met respect voor de angsten, behoeften en opvoedingsstijl van individuele ouders. Het 

latente arbeidspotentieel van jongeren zou met een dergelijk instrument beter tot ontwikkeling 

kunnen worden gebracht en op de langere termijn het beroep op de Wajong kunnen helpen 

terugdringen.  

Gegeven het preventieve karakter van het budget zou ze niet pas toegekend moeten worden 

wanneer er problemen zijn geconstateerd maar standaard aan (ouders van) en kinderen met 

beperkingen aangeboden moeten worden, als een soort van vroegtijdige ondersteuning om de weg 

naar betaalde arbeid te vergemakkelijken voor kinderen met fysieke of andersoortige stoornissen. 

Wie zou een dergelijke regeling moeten uitvoeren? Bij veel beleid is de trend om te 

decentraliseren: gemeenten worden geacht hun inwoners het beste te kennen en daarmee het 

beste in staat te zijn om woon-, inkomens- en re-integratie regelingen effectief en efficiënt vorm 

te geven. Een groot nadeel van lokale regelingen en voorzieningen is echter dat ze effectief de 

mobiliteit van jongeren op de arbeidsmarkt inperken. Als bijvoorbeeld een jongere verhuist naar 

een andere gemeente omdat hij of zij daar werk gevonden heeft, betekent dit dat hij of zij alle 

voorzieningen die toegekend zijn door de gemeente weer moet inleveren en de voorzieningen in 

zijn of haar nieuwe woongemeente opnieuw moet aanvragen. Aanvraagprocedures duren 

doorgaans erg lang. Jongeren met een beperking zijn door de lokale reikwijdte van regelingen dus 

minder flexibel en mobiel dan werkgevers vaak vragen van starters op de arbeidsmarkt. Dit laatste 

pleit voor een landelijke regeling die lokaal wordt uitgevoerd in samenwerking met relevante 

partners zoals de gemeentelijke centra voor jeugd en gezin.  

Onderzoek duidt er verder op dat het belangrijk is dat jongeren met een arbeidsbeperking worden 

begeleid door personen die niet alleen deskundig zijn als het gaat om ontwikkeling en 

aandoeningen in relatie tot werk maar dat ze ook in staat zijn jongeren op een dusdanige manier 

te ondersteunen dat hun zelfsturende vermogen toeneemt (Dingler, 2010; Mogendorff, 2009). Het 

laatste vraagt dat ondersteuners een werkwijze hanteren die gericht is op het bevorderen van 

zelfvertrouwen en (sociale) zelfredzaamheid. Zelfsturend vermogen van opgroeiende jongeren zou 

onder andere gestimuleerd kunnen worden door jongeren naar draagkracht mede verantwoordelijk 

te maken voor de besteding van het budget. Daarnaast is het ook belangrijk om individuele ouders 

en jongeren te stimuleren hun eigen ervaringsdeskundigheid aan te wenden en de kennis en 

ervaring die te vinden is bij ouder- en jongerenorganisaties mee te nemen.  

Ten slotte, het emancipatiebudget is bedoeld om opgroeiende jongeren met een beperking en hun 

ouders weerbaarder te maken voor en op de reguliere arbeidsmarkt. Het budget is nadrukkelijk 

geen substituut van maatregelen die maatschappelijke barrières aanpakken die de 

arbeidsparticipatie van jonggehandicapten belemmeren zoals negatieve beeldvorming onder 

werkgevers en ontoegankelijkheid van werkplekken en functies voor mensen met een beperking.  
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In 2008 is de United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities in werking 

getreden. Dit wettelijk bindende verdrag betekende een verschuiving in paradigma – van een focus 

op gelijke behandeling van mensen met een beperking naar een wettelijke erkenning van het 

belang van maatschappelijke participatie. De conventie erkent hierbij de kwetsbare positie van 

jongeren met een beperking, ook op de arbeidsmarkt. De Europese Unie (EU) heeft steun voor de 

conventie uitgesproken en het verdrag is ondertekend en geratificeerd door een groot aantal van 

de Europese lidstaten.
1
 Toch is de vraag welke concrete initiatieven er door de EU en de 

afzonderlijke lidstaten zijn genomen om navolging te geven aan de conventie, zeker gezien 

maatschappelijke participatie van mensen met een beperking actie vraagt op veel verschillende 

beleidsterreinen, zoals werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. Dit artikel analyseert in 

hoeverre jongeren met een beperking daadwerkelijk ondersteund worden in hun participatie op de 

arbeidsmarkt door Europese en nationale beleidsontwikkelingen. Betwijfeld kan worden of 

Europees beleid en bijbehorende nationale initiatieven wel genoeg toegespitst zijn op jongeren 

met een beperking. Om deze vraag te beantwoorden worden allereerst de Europese kaders 

geschetst, om vervolgens in te gaan op concrete Europese maatregelen op dit terrein. Vervolgens 

worden beleidsstrategieën in de lidstaten geschetst, met aandacht voor goede voorbeelden van 

lokale initiatieven. Op basis hiervan kan een mening worden gevormd over de wenselijkheid van 

bepaalde maatregelen. Uit de beschrijvingen kan inspiratie worden geput door beleidsmakers ten 

aanzien van Nederlandse beleidsscenario‟s op het gebied van arbeidsmarktparticipatie van 

jongeren met een beperking.  

 

De Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) registreert al jaren een 

Europese stijging in de aantallen jonge mensen
2
 met een beperking, die niet deelnemen op de 

arbeidsmarkt. Daarbij ziet de OECD in Europa een stijging van jongeren die afhankelijk zijn van 

sociale zekerheid. Dit vraagt zowel van de EU als van de Europese lidstaten een hernieuwde inzet 

op arbeidsmarktparticipatie van jongeren. Binnen Europa stuiten jongeren met een beperking op 

dezelfde uitdagingen bij het vinden van een baan als waar de meerderheid van jongeren mee 

kampt wanneer ze de arbeidsmarkt betreden, zeker binnen de huidige economische crisis, alleen is 

er sprake van extra barrières. De werkloosheid onder jongeren binnen Europa ligt rond de 35,8 

procent, maar voor jongeren met een beperking rond de 49,2 procent (Eurofound, 2010). Dit 

verschil heeft allerhande oorzaken, van praktische problemen op de werkvloer tot verschillen in 

gevolgd onderwijs. Daar komt bij dat aantallen jongeren met een beperking in de verschillende 

lidstaten steeds beter worden geregistreerd. Door de toename van geregistreerde jongeren met 

een beperking die niet deelnemen op de arbeidsmarkt, wordt er door deze groep meer aanspraak 

                                                           
1 Nederland heeft deze conventie nog niet geratificeerd. 
2 Binnen de Europese lidstaten is er geen consistente wijze waarop jongeren worden gedefinieerd, 

daarom zal worden uitgegaan van jongeren tussen de 16 en 34 jaar. 
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gemaakt op de sociale zekerheid. In de meeste Europese lidstaten nemen de lasten voor sociale 

zekerheid dan ook steeds meer toe. Dit is een van de redenen waardoor veel sociale 

zekerheidssystemen naar alle waarschijnlijkheid op termijn onhoudbaar blijken (Eurofound, 2010). 

Een centraal systeem om arbeidsmarktparticipatie te bevorderen op nationaal niveau ontbreekt in 

de meeste lidstaten. Beleidsmaatregelen ten aanzien van het vinden van een baan maar ook ten 

aanzien van het behouden van een baan op lange termijn zijn vaak weinig samenhangend en 

slechts op kleine schaal georganiseerd (Eurofound, 2010). Toch poogt de EU kaders te scheppen 

voor nationale beleidsmaatregelen.  

 

De EU maakt zich al jaren hard voor gelijke kansen op de Europese arbeidsmark, zo ook voor 

jongeren met een beperking. Het Europees beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie van deze 

groep valt binnen de volgende kaders: 

- Een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid. 

- De Strategie voor Groei en Werkgelegenheid (Lissabon-strategie). Deze strategie moet zo veel 

mogelijk mensen aan het werk helpen binnen het streven naar een concurrerende Europese 

kenniseconomie, zo ook jongeren met een beperking. 

- Het Europees Sociaal Fonds (ESF), waarbinnen meer wordt ingezet voor participatie en 

herintreding op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking. 

- Jeugd in Beweging, met nadruk op gelijke kansen en werkgelegenheid voor alle jongeren. 

Binnen deze kaders ontwikkelt de EU aanpalend beleid op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg en jeugd. Toch zijn dit terreinen waar de EU oorspronkelijk geen zeggenschap 

had en waar lidstaten nog steeds de voornaamste beslissingsbevoegdheid hebben. De thema‟s 

staan wel steeds hoger op de Europese beleidsagenda door de maatschappelijke relevantie die de 

Europese Commissie (EC) deze thema‟s toedicht. De EC zet via intergouvernementele weg in op 

gekwalificeerd en breed toegankelijk onderwijs, kwalitatieve gezondheidszorg, jeugdprogramma‟s 

en specifieke ondersteuning voor mensen met een beperking of gezondheidsproblemen. De EC 

heeft daarbij werkgelegenheid en maatschappelijke participatie van jongeren met een beperking 

geprioriteerd binnen verschillende mededelingen (bijvoorbeeld EC, 2006 en 2007). Deze prioriteit 

volgt uit de inzet van de EC op gelijke kansen, maar ook vanuit sociaaleconomisch perspectief. 

Europese beleidsmaatregelen moeten het arbeidspotentieel van jongeren met een beperking beter 

aanboren en maatschappelijke kosten van niet participeren van deze groep op de arbeidsmarkt 

indammen.  

 

De EC vult de kaders verder in met concrete werkgelegenheidsimpulsen zoals het subsidiëren van 

banen, ondersteuning bij het verkrijgen van een baan, stimulansen voor self-employment en 

specifieke trainingsprogramma‟s (EC, 2007). De belangrijkste pijler in de aanpak van de EC is 

supported employment (SE) met Europese steun voor extra begeleiding en aanpassingen in de 

werkomgeving, ook in samenhang met Jeugd in Beweging. De concrete ondersteuningsmaatregelen 

worden steeds vaker gericht ingezet voor jongeren. Dergelijke maatregelen zijn een voorbeeld van 

de Europese nadruk op flexicurity ofwel flexizekerheid.
3
 In het kader van de Lissabon-strategie 

wordt flexizekerheid als belangrijke voorwaarde gezien voor een concurrerende kenniseconomie 

en een goed functionerende Europese arbeidsmarkt. Samen met flexizekerheid is SE nu een 

integraal onderdeel van de Europese Active Labour Market Policy (ALMP). Ook heeft de Commissie 

richtlijnen
4
 opgesteld die werkgevers verplichten tot gelijke behandeling van werknemers. Deze 

richtlijnen moeten werkgevers stimuleren meer mensen en jongeren met een beperking in dienst 

te nemen, maar hier is geen quotum voor geformuleerd. Dit geheel aan maatregelen wordt in het 

                                                           
3 Flexizekerheid is een van oorsprong Deens arbeidsmarktbeleid met een combinatie van flexibilisering 

van arbeidsrecht, het bieden van zekerheid aan werknemers en zowel rechten als plichten voor 

werklozen. 
4 Richtlijnen van de Europese Commissie resulteren in een resultaatsverplichting voor de lidstaat. De 

lidstaat is vrij de middelen te kiezen. 



75 

 

licht van deze gelijke behandeling vooral ingezet voor mensen die barrières ondervinden op de 

arbeidsmarkt in het algemeen en niet specifiek voor mensen of jongeren met een beperking. 

Daarbij wordt in een actieplan van de EC voor mensen met een beperking het verband tussen 

leeftijd en beperkingen benoemt. Dit heeft tot gevolg dat deze Europese beleidsmaatregelen 

niveau zich meer expliciet richt op ouderen met een beperking (Eurofound, 2010). Ook blijken 

Europese beleidsmaatregelen lastig in samenhang te implementeren. De grote uitdaging voor de 

Commissie ligt in het afstemmen van beleid dat wel expliciet gericht is op jongeren en mensen 

met een beperking, en beleid op het terrein van werkgelegenheid, onderwijs, en gezondheidszorg. 

Daarbij kampt de Unie met de grote heterogeniteit van jongeren met een beperking binnen Europa 

en de grote verschillen in nationaal beleid. Europees beleid gericht inzetten voor jongeren met 

een beperking die willen participeren op de Europese arbeidsmarkt blijkt daarmee moeizaam. 

Nationale strategieën worden steeds meer vormgegeven binnen de Europese kaders.  

 

Binnen de Europese lidstaten zijn de meeste beleidsstrategieën ter bevordering van 

arbeidsparticipatie gericht op mensen – met en zonder beperking – die al op de arbeidsmarkt 

hebben geparticipeerd. Beleid richt zich meestal op nieuwe opleidingen, aanpassingen op de 

werkplaats en preferentiële werkgelegenheid. Maatregelen behelzen bijvoorbeeld professionele 

begeleiding, toegang tot technische hulpmiddelen, loonsubsidie voor werknemers en financiële 

steun om diensten in te kopen.
5
 Daarnaast zijn er lidstaten die quota hanteren, waarbij een vast 

percentage van de werknemers binnen een organisatie moet bestaan uit mensen met een 

beperking. Enkele lidstaten hebben hier financiële sancties aan gekoppeld, wanneer het quotum 

niet gehaald wordt. Wanneer gekeken wordt naar het effect van deze verschillende maatregelen 

voor jongeren met een beperking, blijkt dat dergelijke maatregelen vaak gericht zijn op oudere 

mensen met een beperking, die al enige tijd op de arbeidsmarkt actief zijn en weinig effect 

hebben voor jongeren. In Estland en Tsjechië is toegang tot dit soort voorzieningen bijvoorbeeld 

afhankelijk van leeftijd en hebben oudere werknemers met een beperking meer rechten op een 

preferentiële werkplek. In Finland is de voorwaarde voor veel voorzieningen dat de beperking pas 

opspeelde wanneer de persoon al werkzaam was, terwijl in Luxemburg en Slovenië dergelijke 

voorzieningen alleen gelden wanneer de beperking veroorzaakt is op het werk. Dit soort 

voorwaarden hebben tot gevolg dat voorzieningen en preferentiële werkplekken vooral ten goede 

komen aan oudere en ervaren werknemers met een beperking, waardoor de maatregelen in de 

genoemde lidstaten slechts beperkt de arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen. Veel 

nationale systemen zijn bovenal gericht op het voorzien in een minimum levensstandaard voor 

jongeren met een beperking en gaan bij voorbaat uit van minimale participatie van deze jongeren 

op de arbeidsmarkt. Nederland is met de Wet Wajong een uitzondering, door met deze wet gericht 

in te zetten op arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking (Eurofound, 2010). 

 

Het Deense systeem biedt een voorbeeld van hoe beter kan worden ingespeeld op de behoeften 

van jongeren met een beperking die actief op de arbeidsmarkt willen zijn. In Denemarken zijn 

werkgeversorganisaties en vakbonden direct betrokken bij beleidsvorming. Een dergelijk activisme 

vraagt van de sociale partners echter een bredere maatschappelijke rol dan in veel andere 

lidstaten gebruikelijk is. Juist deze spelers zijn in Denemarken actief in het stimuleren van 

arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Dit heeft geresulteerd in flexibel arbeidsrecht 

waardoor werknemers – ook met een beperking - eerder ontslagen kunnen worden maar ook 

makkelijker weer in dienst worden genomen. Werknemers met èn zonder beperking krijgen daarbij 

aanzienlijke ondersteuning in het vinden van een nieuwe baan. Werkgevers nemen dan ook relatief 

snel jongeren met een beperking aan, waardoor deze groep eerder een kans krijgt toe te treden 

op de arbeidsmarkt en relevante ervaring op te doen. Additionele maatregelen voor deze groep 

                                                           
5 Deze strategieën zijn opgenomen en te raadplegen in het Europese Mutual Information System on 

Social Protection (MISSOC). 
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zijn gericht op integratie en retentie, enerzijds door preferentiële toegang tot bepaalde banen, 

anderzijds door extra begeleiding bij het gevonden werk (Eurofound, 2010). Toch is het Deense 

systeem een uitzondering binnen Europa. Wel worden er – regelmatig met Europese steun – steeds 

meer lokale initiatieven gericht ingezet voor jongeren met een beperking die willen participeren 

op de arbeidsmarkt.  

 

Naast de beleidskaders, is er vanuit de EU steun voor lokale initiatieven. Deels met hulp van 

Europees geld zijn er op lokaal niveau verschillende goede praktijkvoorbeelden van 

beleidsmaatregelen die grotendeels gericht zijn op arbeidsmarktparticipatie van jongeren. In 

Zweden wordt bijvoorbeeld op lokale schaal samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. 

Gebaseerd op de vraag van de lokale industrie, worden jongeren specifiek voor bepaalde 

werkgelegenheid getraind en ondersteund. Binnen het Zweedse Spektra project krijgen jongeren 

met een beperking fysieke training en preventieve gezondheidszorg om deze deelnemers direct te 

ondersteunen in hun arbeidsparticipatie. De deelnemers formuleren hierbij korte en lange termijn 

doelstellingen binnen een persoonlijk plan voor hun loopbaan. In Duitsland richt het Fungeling 

Router werkgelegenheidsproject zich juist op het creëren van specifieke vormen van 

werkgelegenheid die geschikt zijn voor jongeren met een beperking. Het Duitse Cooperative 

training and acces to employment project streeft om alle betrokken instanties bij 

arbeidsparticipatie meer in lijn te brengen, door de ondersteuning onder te brengen in één 

pakket, ook voor jongeren. In Hongarije richt de Salva Vita Foundation ervaringsprogramma‟s in 

voor jongeren met een beperking, die hun klaarstomen voor de praktische en sociale vaardigheden 

die de werkomgeving van hun vraagt. In Nederland geeft het UWV binnen Wajong werkt! 

arbeidsondersteuning bij onder andere het vinden en het houden van een baan. In Slovenië worden 

„job mentors‟ ingezet, die jongeren met een beperking ondersteunen in hun communicatieve 

vaardigheden en de jongeren motiveren in het zoeken naar een baan. Voor deze mentoren worden 

internationale uitwisselingen georganiseerd om in andere lidstaten inspiratie op te doen. 

Daarnaast heeft Slovenië het New Way trainingsprogramma, dat twee jaar middelbaar 

beroepsonderwijs biedt afgestemd op jongeren met een beperking die willen participeren op de 

open arbeidsmarkt of binnen ondersteunde werkgelegenheid. Deze lokale initiatieven hebben de 

arbeidsmarktperspectieven van mensen met een beperking vaak aanzienlijk vergroot en worden 

voor de overgrote meerderheid benut door jongeren. Deze goede praktijkvoorbeelden hebben 

sinds aanvang van de projecten niet alleen jongeren met verschillende beperkingen ondergebracht 

in geschikte functies, maar ook gerealiseerd dat de jongeren daar werkzaam bleven (Eurofound, 

2010). Veel van deze projecten vinden plaats op relatief kleine schaal gezien de soms hoge kosten 

van dergelijke intensieve interactie en begeleiding. Toch kan juist uit deze initiatieven inspiratie 

geput worden, gezien de samenhangende aanpak die binnen de projecten wordt nagestreefd.  

 

De bovengenoemde voorbeelden van lokale initiatieven zijn vaak expliciet gericht op 

arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het merendeel van huidige 

beleidsstrategieën op Europees of nationaal niveau is echter gericht op of mensen die in het 

algemeen barrières op de arbeidsmarkt ervaren of mensen met een beperking of jongeren. Veel 

beleidsmaatregelen helpen vooral oudere werknemers, die al langdurig hebben deelgenomen op de 

arbeidsmarkt. Dit terwijl juist jongeren met een beperking op de Europese arbeidsmarkt kampen 

met een tweeledige uitdaging – enerzijds hebben ze te maken met de uitdagingen die hun 

beperking met zich meebrengt, anderzijds maken ze onervaren hun entree op de arbeidsmarkt in 

een periode van economische crisis. Dit vraagt een meer doelgericht en samenhangend beleid, 

zowel op Europees niveau als binnen de Europese lidstaten. Goede voorbeelden binnen de 

lidstaten blijken vooral projecten waarin verschillende maatregelen in samenhang worden 

geïmplementeerd en specifiek ervaringsprogramma‟s. Bredere uitrol van dergelijke projecten en 

Europese kennisuitwisseling tussen beleidsmakers en uitvoerders (zoals in Slovenië) is daarmee 

nastrevenswaardig. In heel Europa zou het streven bovenal moeten zijn dat jongeren met een 
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beperking participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, in plaats beleid te richten op 

het voorzien in een minimale levensstandaard. Vanuit de EC kunnen hier steeds meer kaders 

worden verwacht, ondanks dat deze thema‟s niet oorspronkelijk tot het terrein van de Unie 

behoren. De economische implicaties van niet participeren van jong arbeidspotentieel door een 

beperking maken dat de EC waarschijnlijk meer initiatieven op dit terrein zal nemen, zeker in de 

context van de in 2010 hernieuwde Lissabon-strategie. Wellicht dat meer samenhangend Europees 

beleid en steun op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en jeugd ook kan 

zorgen voor meer samenhang van maatregelen op nationaal en lokaal niveau. Hiervoor is het 

echter zaak dat Nederland de UN Conventie niet alleen ratificeert maar ook navolging geeft. 

Daarnaast kan Nederland investeren in het kennis nemen van goede praktijkvoorbeelden elders, 

navolging geven aan Europese kaders en hierdoor wellicht meer profiteren van Europese steun voor 

lokale initiatieven. In lijn met de goede praktijkvoorbeelden zouden opleidingen van Nederlandse 

jongeren met een beperking meer afgestemd kunnen worden op vraag vanuit de arbeidsmarkt, het 

bedrijfsleven zou actiever betrokken kunnen worden bij beleid en betrokken instanties kunnen 

meer in lijn worden gebracht ten bate van een meer samenhangend geheel aan 

beleidsmaatregelen voor deze doelgroep.  
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TIJD VOOR EEN QUOTUMREGELING? 

 

Drs. Mariëtte Brukman 

 

 

Mariëtte Brukman is sinds januari 2011 werkzaam als psycholoog bij Lebenswelten e.V. in Berlijn. 

Zij begeleidt mensen met schizofrenie bij wonen, werken en leven. Voordat Mariëtte naar Berlijn 

is verhuisd, heeft ze als onderzoeker voor Regioplan Beleidsonderzoek gewerkt. Ze heeft onder 

andere onderzoek gedaan naar de re-integratie en arbeidsparticipatie van Wajongers. Mariëtte 

heeft Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en Politicologie aan de Universiteit 

van Amsterdam. 
 

 

 

Inleiding 

“Der Pflichtquote macht es für uns Schwerbehinderte einfacher, an einen Arbeitsplatz zu 

kommen”, zegt Christina Ziegler, zelf jonggehandicapte en voorstander van de quotumregeling in 

Duitsland
1
. Deze quotumregeling schrijft voor dat werkgevers met meer dan twintig werknemers 

minimaal vijf procent `ernstig´gehandicapten (Schwerbehinderte
2
) in dienst moeten hebben. De 

24-jarige Christina is geboren met een ernstige vorm van dysmelie
3
. Toch is het niet haar 

beperking, die ze als problematisch beschouwt bij het zoeken naar werk; het zijn de vooroordelen 

onder werkgevers en de barrières in de maatschappij. Het eenvoudigweg dwingen van werkgevers 

om mensen met een beperking aan te nemen, vergroot volgens Christina de kansen en 

mogelijkheden om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan.   

Moritz, eveneens Duits en jonggehandicapte, is het met Christina eens. Ondanks dat hij voorheen 

principieel tegen een dwangmaatregel was “ik wil aangenomen worden op basis van mijn 

kwaliteiten, niet op basis van een dwangmaatregel”, is hij nu een voorstander
4
. “Toen uit de 

praktijk bleek dat het informeren en `verleiden´ van werkgevers niet voldoende was om de 

koudwatervrees weg te nemen, is mij duidelijk geworden dat een quotumregeling gewoonweg 

noodzakelijk is. Natuurlijk reken ik erop dat we de regeling in de toekomst, met de doorvoering 

van een meer inclusieve benadering bij opvoeding en onderwijs, niet meer hoeven te gebruiken. 

Maar voor nu zie ik geen beter alternatief”. 

 

Ook in Nederland is de verbetering van de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een 

beperking een actueel en urgent onderwerp. De afgelopen jaren is het aantal jongeren met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering sterk toegenomen. De meeste van deze jongeren hebben geen 

betaalde baan, terwijl een groot deel van hen wel goed in staat is om te werken
5
. Verder is uit 

onderzoek gebleken
6
, dat niet alleen de toeleiding naar werk aandacht verdient, maar dat we ook 

                                                           
1 Zeit Online, 19 augustus 2010, artikel van Peter Ilg `Trotz Quote zu wenig Jobs für Behinderte´; 
2 Duitsland maakt in de wet onderscheid naar gehandicapte en `ernstig´gehandicapte personen 

(Schwerbehinderte) op basis van een schaal die loopt van 20 tot 100. Schwerbehinderte personen 

hebben een score van 50 of hoger. Daarnaast kunnen personen met een score tussen de 30 en de 50 

gelijk gesteld worden aan de categorie Schwerbehindert, wanneer zij zonder die gelijkstelling geen 

werk kunnen vinden/hun werkplek niet kunnen behouden. Ongeveer 10% van de Duitse bevolking 

wordt aangemerkt als `schwerbehindert´. Ongeveer de helft daarvan is ouder dan 65 jaar; 
3 Lichamelijke beperking gekenmerkt door misvorming (bijv. `korte armpjes`) of afwezigheid van één of 

meer ledematen; 
4 Reactie op artikel van Peter Ilg in de Zeit Online, 19 augustus 2010, `Trotz Quote zu wenig Jobs für 

Behinderte´; 
5 Mariette Brukman, Cora van Horssen en Luuk Mallee (2009). Nieuw denken, nu doen, inzending 

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2009; 
6 Cora van Horssen, Marieke Blommesteijn en Mariette Brukman (2009). De Wajonger als werknemer, 
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meer oog moeten hebben voor het behouden van werk; terwijl het percentage werkende jongeren 

met een beperking laag is, is de uitval onder deze groep hoog. „Als we niets doen, barst de 

Wajongregeling uit haar voegen”, waarschuwde Paul de Krom, 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. „Op dit moment komen twee 

schoolklassen jongeren per dag in de fuik van een uitkering terecht. Dat is sociaal onacceptabel. 

En financieel onhoudbaar”
7
. 

 

De nieuwe Wet Wajong die sinds 1 januari 2010 van kracht is, is volgens de staatssecretaris een 

stap in de goede richting. Het belangrijkste doel van deze vernieuwing is om jongeren met een 

beperking te ondersteunen bij het vinden en houden van een baan bij een reguliere werkgever. 

Het recht op arbeidsondersteuning staat centraal. Daarbij past ook dat het niet langer gaat over 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, maar gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Maar volgens de 

staatssecretaris „moet er meer gebeuren”
8
. Zoals bijvoorbeeld het informeren en stimuleren van 

werkgevers. De werkgever is tenslotte degene, die uiteindelijk de ruimte moet bieden aan de 

jongeren met een beperking. Om werkgevers over de drempel te krijgen, zijn er steeds meer 

initiatieven te vinden op het vlak van voorlichting, uitwisseling van ervaringen tussen werkgevers 

en collectieve afspraken. Zo heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) samen met UWV en 

CrossOver de Wajong Wijzer voor werkgevers (www.wajongwijzer.nl) gelanceerd. Deze website 

vormt een handreiking voor werkgevers, leidinggevenden en collega's met tips die kunnen helpen 

om Wajongers in dienst te houden. In de Commissie Werkend Perspectief hebben de 

verantwoordelijke instanties afgesproken dat over vier jaar 100.000 werkzoekende 

arbeidsgehandicapten een baan moeten hebben. Daarnaast zijn er nog talrijke andere initiatieven 

te benoemen, zoals bijvoorbeeld de Wajong promotieteams van CNV Jongeren 
9
, 

het Community Breakfast van het Revalidatiefonds
10

 en het Programma Cultuuromslag Wajong
11

. 

 

Toch blijft het de vraag of al deze en andere goede initiatieven de koudwatervrees bij (voldoende) 

werkgevers kunnen wegnemen. Want ondanks dat het imago van Wajongers onder werkgevers sterk 

is verbeterd, is het aantal werkgevers met een of meer Wajongers in dienst nauwelijks gestegen: 

“44 Procent van de werkgevers wil best een Wajonger in dienst nemen”, aldus Bert Doek van de 

RWI. “Maar slechts 4 procent heeft ook daadwerkelijk een Wajonger aan het werk”
12

. 

Het huidige beleid en de nieuwe maatregelen bieden blijkbaar nog steeds onvoldoende garanties 

voor de verbetering van de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een beperking. 

Maar hoe kunnen we werkgevers dan wel zover krijgen hun koudwatervrees te overwinnen? Moeten 

we, nu gebleken is dat alleen stimuleren en `verleiden´ niet werkt, overgaan tot het dwingen van 

werkgevers? 

 

In deze bijdrage aan het junior position paper wordt verkend in hoeverre een quotumregeling de 

houding van werkgevers kan veranderen en daarmee de arbeidsparticipatiemogelijkheden van 

jongeren met een beperking kan verbeteren. Dit gebeurt door de vergelijking te trekken met 

Duitsland, waar werkgevers als gevolg van bepalingen in de Gelijke Behandelingswetgeving (onder 

                                                                                                                                                                          
Regioplan, Amsterdam. 

7 Trouw, 14 december 2010, artikel van redactie economie `Site helpt Wajonger aan werk´; 
8 Idem (7); 
9 Voor meer informatie over dit project, zie: http://www.cnvjongeren.nl/project-training/wajong-

werkt-30/; 
10 Voor meer informatie over dit project, zie: 

http://www.revalidatiefonds.nl/index.php/revalidatiefonds-mainmenu-33/nieuws-mainmenu-

34/340-een-baan-dankzij-het-community-breakfast.html; 
11 Voor meer informatie over dit project, zie: http://www.ikkan.nl/werkgevers/documenten/90; 
12 Zie: Wajongwijzer moet werkgevers overtuigen – http://www.binnenlandsbestuur.nl/wajongwijzer-

moet-werkgevers-overtuigen.524347.lynkx. 

http://www.cnvjongeren.nl/project-training/wajong-werkt-30/
http://www.cnvjongeren.nl/project-training/wajong-werkt-30/
http://www.revalidatiefonds.nl/index.php/revalidatiefonds-mainmenu-33/nieuws-mainmenu-34/340-een-baan-dankzij-het-community-breakfast.html
http://www.revalidatiefonds.nl/index.php/revalidatiefonds-mainmenu-33/nieuws-mainmenu-34/340-een-baan-dankzij-het-community-breakfast.html
http://www.ikkan.nl/werkgevers/documenten/90
http://www.binnenlandsbestuur.nl/wajongwijzer-moet-werkgevers-overtuigen.524347.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/wajongwijzer-moet-werkgevers-overtuigen.524347.lynkx
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andere) worden verplicht, om een bepaald aandeel van hun medewerkers te laten bestaan uit 

personen met een beperking. Aangezien het om een verkenning gaat, bevat deze bijdrage geen 

„kant en klaar‟ advies. Wel worden in deze bijdrage concrete handvatten gegeven voor een 

eerlijke en gezonde discussie over het wel of niet invoeren van een quotumregeling in Nederland. 

 

Leeswijzer 

Allereerst wordt kort beschreven, hoe de regeling in Duitsland wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt 

ingegaan op de doeltreffendheid van de regeling in Duitsland, oftewel de vraag of de 

quotumregeling in Duitsland heeft geleid tot een verbetering van de arbeidsparticipatie-

mogelijkheden van jongeren met een beperking. Daarna worden de nadelen van een 

quotumregeling besproken. Ter afsluiting volgt een conclusie met een puntsgewijze weergave van 

concrete aanknopingspunten voor de discussie over het wel of niet invoeren van een 

quotumregeling in Nederland. 

 

Uitvoering quotumregeling in Duitsland 

Duitsland is een land dat zich kenmerkt door een sterke anti-discriminatiewetgeving. De focus 

hierbij ligt niet alleen op de doelgroep, maar juist ook op de werkgever. Als gevolg van bepalingen 

in de gelijke behandelingswetgeving wordt werkgevers bijvoorbeeld een aantal verplichtingen 

opgelegd, zoals verplichtingen ten aanzien van het aanpassen van de werkplek, de bereikbaarheid 

van het werk en het aanpassen van werkschema‟s. In het Sozialgesetzbuch is tevens geregeld dat 

alle werkgevers met een gemiddeld personeelsbestand van minimaal twintig werknemers de plicht 

hebben om mensen met een handicap passende arbeid aan te bieden. Het percentage mensen met 

een handicap is gerelateerd aan de grootte van het bedrijf. Bedrijven met meer dan twintig 

medewerkers moeten minimaal vijf procent gehandicapten in dienst hebben. 

 

Werkgevers die aan al deze wettelijke verplichtingen voldoen, krijgen hiervoor een vergoeding. 

Ook krijgen ze een compensatie voor de eventuele lagere arbeidsproductiviteit van werknemers 

met een beperking. De benodigde financiële middelen komen uit het Ausgleichsabgabe-fonds. Dit 

fonds is weer opgebouwd uit de boetes (Ausgleichsabgabe) die werkgevers betalen, wanneer ze 

niet aan de quotumregeling voldoen. Het is bij de wet geregeld dat werkgevers die niet aan de 

quotumregeling voldoen, per niet gerealiseerde werkplaats, maandelijks een bepaald 

compensatiebedrag dienen te betalen
13

. 

 

Volgens Bizer (2000) heeft de Duitse quotumregeling dan ook twee functies: "in de eerste plaats 

werkt de quotumregeling als een sociale norm, waarmee de belangrijkste uitgangspunten van de 

gelijkebehandelingswetgeving kunnen worden geconcretiseerd. Om deze normatieve functie van 

de quotumregeling kracht bij te zetten, vormt de quotumregeling in de tweede plaats de basis 

voor de Ausgleichsabgabe. Deze Ausgleichsabgabe kan als drukmiddel, maar ook als vergoeding/ 

compensatieregeling worden ingezet: werkgevers die niet aan de quotumregeling voldoen, worden 

daarvoor middels de Ausgleichsabgabe beboet. Werkgevers die wel aan de criteria voldoen, krijgen 

vanuit het Ausgleichsabgabefonds een vergoeding/ compensatie.
14

   

 

De werkgevers die onder de quotumplicht vallen, zijn verplicht jaarlijks (deadline ligt op 31 

maart) de gegevens van het voorgaande kalenderjaar aan te leveren
15

. De Bundesagentur voert op 

                                                           
13 De hoogte van de Ausgleichsabgabe bedraagt per maand en onbezette verplichte arbeidsplek tussen 

de 105 en 260 Euro; 
14 Kilian Bizer (2000). Die Integration von Schwerbehinderten in die Arbeitswelt; Eine 

institutionenökonomische Analyse der Anreizsituation von Akteuren. Sofia-Diskussionsbeitrage zur 

Institutionenanalyse Nr. 00-6. Darmstadt; 
15 Annette Icks, Frank Wallau, Heide Fischer-Steege, Michael Richter & Michael Schorn (2006). 

Ermittlung bürokratischer Kostenbelastungen in ausgewählten Bereichen. IMF, Bonn; 
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basis van deze gegevens de regeling uit en berekent dus per werkgever, of deze werkgever een 

boete moet betalen en zo ja, hoe hoog de boete is (Koller e.a, 2005)
16

. 

  

Doeltreffendheid quotumregeling Duitsland 

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de Duitse quotumregeling heeft geleid tot een 

verbetering van de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een beperking. 

In Nederland is tot nu toe altijd nog afgezien van het invoeren van de verplichting om een bij de 

wet vastgesteld aantal gehandicapten per bedrijf aan het werk te hebben. Dit heeft te maken met 

twijfels die bestaan over de doeltreffendheid van een quotumregeling. Zo is bijvoorbeeld in het 

internationale onderzoek `Opti-Work´ (2008)
17

 naar voren gekomen, dat in landen waar gebruik 

wordt gemaakt van een quotumsysteem, werkgevers een weerstand blijken te ontwikkelen tegen 

het systeem en er alles aan doen om er onderuit te komen. Een ander internationaal onderzoek 

(OSA, 2008
18

, uitgevoerd in opdracht van UWV) bevestigt deze resultaten en toont aan dat in een 

aantal Europese landen de quotumregeling wordt omzeild, omdat deze kan worden afgekocht. 

Door te beschrijven in hoeverre de Duitse quotumregeling de deelname van arbeidsgehandicapten 

in regulier werk heeft bevorderd, wordt in deze paragraaf (indirect) ingegaan op de in Nederland 

bestaande twijfels en daarmee input geleverd aan de discussie over de doeltreffendheid van een 

quotumregeling. 

 

Uit onderzoek van de Bundesagentur für Arbeit naar de ontwikkeling van de “Pflichtquote” is 

gebleken, dat bij werkgevers in de publieke sector het aandeel mensen met een beperking is 

gestegen van 5,4 procent in 2003 tot 6,1 procent in 2008
19

 (tabel 1). Bij werkgevers in de private 

sector is het aandeel sinds 2007 gestagneerd op de 3,7 procent. Gemiddeld is het aandeel van 

mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt gestegen met 0,3 procent. Volgens de 

Bundesagentur een significante stijging. De Bundesregierung heeft dan ook in haar jaarverslag 

(juni 2009)
20

 aangegeven, dat de quotumregeling, in combinatie met de Ausgleichsabgabe een 

positieve werking heeft gehad op de arbeidsintegratie van mensen met een beperking. 

 

Tabel 1: Ontwikkeling Beschäftigungsquote 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tesamen (%) 

 

4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 

Private  

sector (%) 

3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 

Publieke  

secor (%) 

5,4 5,6 5,7 5,9 6,o 6,1 

Bron: Statistik der BA, Schwerbehinderte Menschen in Beschäftigung 

 

                                                           
16 Koller, Schnabel en Wagner (2005). Arbeitsrechtliche Schwellenwerte und betriebliche 

Arbeitsplatzdynamik: Eine empirische Untersuchung am Beispiel des Schwerbehindertengesetzes - 

Diskussionspapiere No. 40. Friedrich- Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg; 
17 B.A.G. van Lierop (2008). Opti-Work: Optimising Strategies for Integrating People with Disabilities 

into Work. Project coordinator organisation: iRv, Institute for Rehabilitation Research. Organisation 

name of lead contractor for this deliverable: Work Research Centre. 
18 I.W.C.M. Borghouts-van de Pas, F.J.L. Pennings (2008). Arbeidsparticipatie van jongehandicapten, een 

onderzoek naar Europese systemen en praktijken, OSA, Tilburg; 
19 Statistik der BA, SGB III+SGB II. De cijfers van 2008 zijn de meest recente cijfers. Pas in 2012 zullen 

nieuwe cijfers gepubliceerd worden; 
20 Bericht über die Lage von Menschen mit Behinderungen für die 16. Legislaturperiode; 
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Onderzoek van de Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
21

 bevestigt deze 

stijging. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het aantal gehandicapten dat aan het werk 

is, is gestegen van 854.464 in 2002 tot 949.536 in 2007. Ook is gebleken dat het aantal werkloze 

gehandicapten is afgenomen van 197.000 in 2006 tot 164.138 in 2008 
22

. 

 

Er zijn echter ook tegengeluiden te horen. In een vervolgstudie naar de effecten van de 

quotumregeling in Duitsland 
23

, toont Nils Braakmann (2008) aan dat de arbeidsparticipatie 

mogelijkheden van jonggehandicapten door de quotumregeling zich noch verbeterd, noch 

verslechterd hebben. De stijging van 0,3 procent is volgens deze studie te gering en kan daarom 

niet als significant worden beschouwd. In onderzoek van Diery e.a (1997)
24

 onder ruim 800 

personeelsmanagers en vertrouwenspersonen van mensen met een beperking is aangetoond, dat de 

boetes die bedrijven moeten betalen, wanneer ze niet aan plichtquotum voldoen, voor veel 

bedrijven geen grote betekenis hebben. Ook in het onderzoek van Verick (2004)
25

 is aangetoond, 

dat de financiële prikkels (compensaties en boetes die via de Ausgleichsabgabe worden verstrekt) 

niet sterk genoeg waren, om de arbeidsintegratie van gehandicapten te kunnen verbeteren: gezien 

de relatief lage boetes, hebben veel bedrijven ervoor gekozen zich `af te kopen´.   

 

De vraag of de Duitse quotumregeling doeltreffend is, kan op basis van de diverse elkaar 

tegensprekende onderzoeken, helaas niet eenduidig worden beantwoord.   

 

Mogelijke nadelen quotumregeling 

Naast de doeltreffendheid, is het voor de discussie over het wel of niet invoeren van een 

quotumregeling ook van belang om na te gaan of (en welke) nadelen aan de quotumregeling 

kleven. In de brief van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 oktober 

2009 aan de Tweede Kamer, is een aantal belangrijke nadelen genoemd. 

 

Hoewel ervaringen in Duitsland en Oostenrijk laten zien dat quota de deelname van arbeidsgehandicapten in 

regulier werk kan bevorderen, behoren zij tot de weinige landen met een quotasysteem. Een belangrijke 

reden hiervoor is dat registratie van gehandicapten – een voorwaarde voor de quotumregeling in deze 

landen – door veel landen, waaronder de Scandinavische, wordt gezien als discriminerend en 

stigmatiserend. Daarnaast menen veel landen dat de kosten van dwang en handhaving niet opwegen tegen 

de baten van een verhoogde arbeidsparticipatie.
26

 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de in de brief genoemde nadelen. Daarnaast wordt ook nog 

                                                           
21 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2009). Chancen der beruflichen Teilhabe behinderter Menschen besser 

nutzen - Stellungnahme „Gesamtkonzept zur beruflichen Teilhabe behinderter Menschen“ (BT-Drs. 

16/11207); 
22 Aangezien de Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gebruik heeft gemaakt van 

andere datasets dan het onderzoek van de Bundesagentur für Arbeit, kunnen de cijfers tussen de 

beide onderzoeken afwijken. 
23 Nils Braakmann (2008). Wirkungen der Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Arbeitnehmer * 

Erkenntnisse aus der Einführung des "Gesetzes zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

Schwerbehinderter". In: Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung, Jg. 41, H. 1, S. 9-24; 
24 Diery, H., Schubert, H.-J. & Zink, K. J. (1997). Die Eingliederung von Schwerbehinderten in das 

Arbeitsleben aus der Sicht von Unternehmen – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In: 

Mitteilungen aus der Arbeitsmarktund Berufsforschung 30, S. 442-454; 
25 Sher Verick (2004). Do Financial Incentives Promote the Employment of the Disabled? IZA, Bonn. 
26 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het 

bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning - 31 780 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, Nr. 45, Aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 15 juli 2009; 
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een derde nadeel beschreven. Dit derde nadeel gaat over de remmende werking van de Duitse 

quotumregeling op de groei van Duitse ondernemingen; een veelgehoord (en daarom ook 

onderzocht) tegenargument in de Duitse politiek. Per nadeel wordt bekeken in hoeverre deze 

standhoudt, dan wel op basis van het Duitse voorbeeld kan worden verworpen. 

 

1. Registratie van schwerbehinderte in Duitsland: discriminerend en stigmatiserend? 

Een aparte arbeidsregeling voor mensen met een beperking kan zowel voor- als nadelen hebben. 

Het voordeel van zo´n aparte regeling, waarvoor een registratie van de doelgroep een voorwaarde 

is, is dat de doelgroep beter in beeld kan worden gebracht. Hierdoor is gericht beleid mogelijk. 

Anderzijds kan opname in een aparte arbeidsregeling zorgen voor discriminering en stigmatisering 

van betrokkenen en grotere problemen om weer aan de slag te komen. 

 

Uit onderzoek van het Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 

(Forschungsbericht 287a, Sozialforschung, 2004) naar de wijze waarop mensen met de 

groeistoornis achondroplasie omgaan met hun beperking, is gebleken dat 31,7 procent van de 

onderzoeksgroep ervoor kiest hun beperking te benoemen in de sollicitatiebrief. 13,4 Procent is 

principieel tegen het benoemen van hun beperking. 

 

Citaten van voorstanders: 

– “Behinderung angeben. Beim Vorstellungsgespräch nachfragen, ob es schon mal jemanden 

mit Behinderung gab. Viele Betriebe kennen die Fördermöglichkeiten nicht”. 

– “Niemals verheimlichen, dass man kleinwüchsig ist. Dem Arbeitgeber aber verdeutlichen, 

dass man die gleichen Leistungen erbringen kann, wenn man den geeigneten Ausbildungsplatz 

hat”. 

 

Citaten van tegenstanders: 

– “Die Qualifikation ist für den Arbeitsplatz wichtig, die Behinderung ist nicht Anlass der 

Bewerbung”. 

– “Ich habe meinen Kleinwuchs und meinen Schwerbehindertenstatus im Bewerbungsschreiben 

nie erwähnt. Das kann man im Vorstellungsgespräch immer noch tun. Auf diese Weise 

kommt es aber wenigstens zu einem Vorstellungsgespräch”. 

 

2. Leidt de Duitse quotumregeling tot extra administratieve lasten? 

Uit onderoek van het Institut für Mittelstandsforschung Bonn (2006) is gebleken, dat Duitse 

werkgevers de administratieve lasten ten gevolge van de quotumregeling en de daarbij behorende 

Ausgleichsabgabe inderdaad als negatief ervaren 
27

. In dit onderzoek is gemeten, hoeveel tijd de 

werkgevers nodig hadden voor hun administratie van beide regelingen. Opvallend is, dat er grote 

verschillen zijn gevonden in tijdsinvesting tussen de deelnemende ondernemingen. Bij de 13 

bedrijven die hebben meegewerkt, heeft een bedrijf slechts 11 minuten nodig gehad, terwijl een 

ander bedrijf 24 uur kwijt was. Dit grote tijdsverschil wordt veroorzaakt door verschillende 

factoren, zoals: 

• het aantal gehandicapte werknemers, dat een bedrijf in dienst heeft; 

• de wijze waarop de administratie wordt gevoerd (handmatig of met een speciaal 

softwareprogramma); 

• en, indien een speciaal softwareprogramma wordt gebruikt, de vaardigheid om met dit 

programma te werken. 

 

Gezien het kleine aantal bevraagde ondernemingen (n=13), moeten de uitkomsten als indicatief 

                                                           
27 Annette Icks, Frank Wallau, Heide Fischer-Steege, Michael Richter & Michael Schorn (2006). 

Ermittlung bürokratischer Kostenbelastungen in ausgewählten Bereichen. IMF, Bonn. 
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worden geïnterpreteerd. Er kan op basis van dit onderzoek dan ook geen inschatting worden 

gemaakt van de administratieve lasten voor Nederlandse werkgevers bij eventuele invoering van 

een quotumplicht. Om na te kunnen gaan welke administratieve lasten voor Nederlandse 

ondernemingen aan een quotumregelgeving verbonden zouden kunnen zijn, moet daarom nader 

onderzoek worden verricht.   

 

3. Heeft de Duitse quotumregeling een negatief effect op de groei van ondernemingen en 

arbeidsplaatsen? 

De grenswaarde die bij de quotumregeling en de Ausgleichsabgabe (regelingen gelden voor 

bedrijven, vanaf 20 werknemers) wordt gehanteerd, heeft volgens het Institut der deutschen 

Wirtschaft
28

 een remmende werking op de groei van ondernemingen. Ondernemingen die net 

onder de grenswaarde zitten, breiden hierdoor volgens het Institut der deutschen Wirtschaft 

minder snel uit, dan wanneer de quotumregeling niet zou bestaan. Twee andere Duitse 

onderzoeken spreken deze resultaten echter weer tegen. In de reeds genoemde onderzoeken van 

Verick (2004)
29

 en Diery (1997)
30

 is immers aangetoond, dat de boetes die bedrijven moeten 

betalen, wanneer ze niet aan plichtquotum voldoen, voor veel bedrijven geen grote betekenis 

hebben. 

 

Vanwege deze elkaar tegensprekende bevindingen hebben Koller e.a (2005) besloten om met meer 

gedetailleerde datasets te onderzoeken of de quotumregeling een negatief effect heeft op de 

groei van ondernemingen. Uit hun onderzoek is gebleken, dat de quotumregeling inderdaad een 

licht negatief effect heeft op de groei van ondernemingen die net onder de grenswaarde van 

twintig werknemers zitten en willen uitbreiden. Uit hun onderzoek is echter ook gebleken dat de 

regeling geen negatief effect heeft op het aantal arbeidsplaatsen bij ondernemingen die precies 

op de grens zitten van twinig werknemers. Met andere woorden; dat deze ondernemingen het 

aantal arbeidsplaatsen niet terugbrengen, om de quotumplicht te kunnen ontduiken. 

  

 “Descriptive as well as multivariate analyses suggest that employment growth is slightly dampened if firms 

stand just before this threshold and do not have a sufficient number of disabled employees (i.e. would have 

to pay the penalty when crossing the threshold).There is, however, no indication that firms in a similar 

situation above the threshold reduce employment in order to avoid the penalty.”
31

 

 

 

Conclusie 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de invoering van een quotumregeling in 

Nederland, is op basis van het Duitse voorbeeld verkend in hoeverre een quotumregeling de 

houding van werkgevers kan veranderen en daarmee de arbeidsparticipatiemogelijkheden van 

jongeren met een beperking kan verbeteren. Door elkaar tegensprekende onderzoeksresultaten, is 

het echter moeilijk te bepalen, hoe effectief de Duitse quotumregeling is en of de nadelen van 

deze regeling opwegen tegen de voordelen. 

                                                           
28 Institut der deutschen Wirtschaft (1998). Arbeitsrecht: Gesetzliche Stolpersteine. In: iwd 

(Informationsdienst des 

 Instituts der deutschen Wirtschaft), Nr. 30 vom 23. Juli 1998, S. 6Ð7; 
29 Sher Verick (2004). Do Financial Incentives Promote the Employment of the Disabled? IZA, Bonn; 
30 Diery, H., Schubert, H.-J. & Zink, K. J. (1997). Die Eingliederung von Schwerbehinderten in das 

Arbeitsleben aus der Sicht von Unternehmen – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In: 

Mitteilungen aus der Arbeitsmarktund Berufsforschung 30, S. 442-454; 
31 Lena Koller, Claus Schnabel und Joachim Wagner (2005). Arbeitsrechtliche Schwellenwerte und 

betriebliche Arbeitsplatzdynamik: Eine empirische Untersuchung am Beispiel des 

Schwerbehindertengesetzes, University of Lüneburg, Working Paper Series in Economics, No. 13. 



85 

 

 

Het finale antwoord op de vraag of Nederland wel of geen quotumregeling moet invoeren, is op 

basis van het Duitse voorbeeld daarom niet te geven. De vergelijking met Duitsland heeft wel een 

aantal concrete aanknopingspunten voor discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

opgeleverd. Zo is uit deze bijdrage gebleken, dat: 

– vervolgonderzoek nodig is, om te bepalen of de regeling doeltreffendheid is; 

– om na te kunnen gaan, welke administratieve lasten voor Nederlandse ondernemingen aan 

een quotumregelgeving verbonden zijn, vervolgonderzoek nodig is; 

– de quotumregeling een licht negatief effect heeft op de groei van ondernemingen, die net 

onder de grenswaarde van twintig werknemers zitten en willen uitbreiden, maar dat de regeling 

geen negatief effect heeft op het aantal arbeidsplaatsen bij ondernemingen die precies op de 

grens zitten van twinig werknemers. Met andere woorden; dat deze ondernemingen het aantal 

arbeidsplaatsen niet terugbrengt, om de quotumplicht te kunnen ontduiken. 
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Drs. Janelle Sallons  

 

 

Janelle Sallons is klinisch neuropsycholoog en oprichtster van Jongerenpraktijk Believe. 

Jongerenpraktijk Believe is een psychologenpraktijk voor jongeren en Jongvolwassenen (12 – 27 

jaar); gespecialiseerd in jongeren en jongvolwassenen met een beperking, met als doel het 

vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongere/jongvolwassene om zo 

(duurzame) (re)integratie tot de maatschappij, c.q. arbeidsmarkt, te vergemakkelijken. 

Daarnaast is Sallons zelf Wajonger (2003), chronisch ziek (reuma) en rolstoelafhankelijk.  
 

 

 

Participeren. Meedoen. Woorden die vaak worden gebruikt als men het heeft over jongeren met 

een beperking. Vooral op het gebied van arbeid wordt er veel gediscussieerd over hoe de 

participatiegraad van jongeren met een beperking verhoogd kan worden. Maar participeren, hoe 

wordt dat nu mogelijk gemaakt?  

Als student klinische neuropsychologie kreeg ik de gelegenheid om mijn stageperiode door te 

brengen in het speciaal basis- en voortgezet- onderwijs. Een bijzondere gebeurtenis daar ik zelf 

vanwege een zwaar revalidatieprogramma vier jaar speciaal basisonderwijs heb genoten.  

Na mijn herstel stroomde ik uit, terug naar het regulier onderwijs. Hoewel ik hier snel weer een 

ernstige terugval meemaakte, een waardoor ik uiteindelijk rolstoelafhankelijk zou worden, werd 

ervoor gekozen mij in het regulier onderwijs verder te laten gaan. Ik werd door zowel de leraren 

als door de leerlingen goed opgenomen, ook in het voortgezet onderwijs had ik dit geluk. Er werd 

rekening gehouden met lokaalwisselingen in mijn lesrooster en het schoolgebouw dat nog in 

aanbouw was werd voorzien van de benodigde voorzieningen. Toen de tijd zich daarvoor 

aandiende verdiepte ik mij net als mijn medeleerlingen in het aanbod van vervolgopleidingen en 

net als veel van mijn medeleerlingen koos ik ervoor te gaan studeren.  

Ook al liep ik tijdens mijn studie vaker tegen obstakels aan dan mijn gezonde medestudenten; ik 

keek uit naar de kennismaking met het werkveld. Vrijwel direct na aanvang van de stage wilde ik 

mij verdiepen in de toekomstperspectieven die de leerlingen hebben. Het speciaal onderwijs 

bestaat uit vier verschillende clusters. In deze vorm van onderwijs zitten leerlingen met visuele (1) 

en/of auditieve beperkingen (2), lichamelijke en/of psychische beperkingen of chronische ziekten 

(3), psychiatrische gedragsbeperkingen (4). Kortom allerlei beperkingen waarvan wordt geacht dat 

zij deelname aan het regulier onderwijs zouden verhinderen.  

Na aanmelding van een leerling voor het speciaal onderwijs wordt door de Commissie van 

Begeleiding alle beschikbare informatie over die leerling verzameld om te komen tot een 

individueel handelingsplan. Er wordt al in een vroeg stadium bepaald wat de mogelijkheden van 

een leerling zijn en welk toekomstperspectief hierbij zou passen. Sommige VSO-scholen 

(voortgezet speciaal onderwijs) bieden hun leerlingen vanaf zestien jaar begeleiding in het zoeken 

naar verdere opleidings- en arbeidsmogelijkheden. Of deze jong-arbeidsbeperkte leerlingen een 

plek weten te vinden op de arbeidsmarkt lijkt veelal te worden bepaald door het niveau van de 

leerling en in welke mate er, bij studie of werk, in bijzondere behoeften van de leerling kan 

worden voorzien
1
. 

 

Uitstroom  

Leerlingen kunnen het VSO afsluiten met een certificaat/kwalificatie op MBO-niveau 1 of een 

competentie portfolio (voor de dagbesteding/activiteitencentra). Een zeer gering aantal leerlingen 

uit het VSO stroomt door naar regulier beroeps- of vervolgonderwijs.  

                                                           
1 Dit punt komt uit een gesprek in het kader van mijn stage, wat ik in mijn stageverslag heb verwerkt. 
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Hoewel jongeren met een beperking op het MBO nog gebruik kunnen maken van een 

leerlinggebonden financiering (LGF), lijkt deze voorziening in de praktijk toch te kort te schieten. 

MBO-studenten met een beperking melden zich onvoldoende bij studiebegeleiders of –adviseurs. 

Studiebegeleiders of –adviseurs geven daarnaast aan niet altijd over voldoende kennis van 

beperkingen te beschikken om de zorgbehoevende leerling de juiste ondersteuning te kunnen 

bieden.  

In het hoger onderwijs is het LGF niet beschikbaar ook al is uit recente onderzoeken gebleken dat 

ruim 15% van de studenten in het hoger onderwijs een functiebeperking heeft (Onbelemmerd 

Studeren - Inspectie van Onderwijs; 2010). Van deze 15% ondervindt minimaal de helft van deze 

studenten (50.000-60.000) beperkingsgerelateerde problemen tijdens het studeren. Hoewel de 

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet Gelijke Behandeling 

op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/cz) een wettelijk kader bieden om studeren 

met een beperking mogelijk te maken, lijkt dit kader in de praktijk ontoereikend.  

Geen van de onderzochte onderwijsinstellingen voldoet over de gehele breedte van de organisatie 

aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan goede onderwijsmogelijkheden voor studenten 

met een functiebeperking. Veel voorzieningen worden in het hoger onderwijs nog maar beperkt 

aangeboden of zijn bij de doelgroep gewoonweg niet bekend. Daarnaast blijkt deskundigheid ten 

aanzien van de functiebeperking bij docenten, begeleiders en andere betrokkenen volgens 

studenten zelf vaak te kort te schieten (Onbelemmerd Studeren – Inspectie van Onderwijs; 2010).  

Het grootste obstakel tijdens mijn studie was mijn stageperiode. De universiteit bood vaste 

stageplaatsen aan op instellingen waarmee zij nauw samenwerkten, dus besloot ik mij voor een 

dergelijke plaats aan te melden. Ik had de instelling van mijn keus reeds bezocht, dus wist dat de 

toegankelijkheid geen probleem was. Als je was ingedeeld bij de stage-instelling van jouw keuze, 

mocht je een sollicitatiebrief schrijven om je keus te motiveren. Bij indeling op een van de vaste 

stageplaatsen was de kans groot dat je stage ook daadwerkelijk op die plek plaats zou vinden. Het 

solliciteren was slechts een „formaliteit‟. Omdat je als sollicitant met een beperking niet verplicht 

bent je beperking te melden besloot ik pas na het schrijven van mijn brief door te geven dat ik 

rolstoelafhankelijk ben. Mijn stagebegeleider van het VU gaf dit door aan de stage-coördinator van 

de instelling (De Bascule). Tot zover gaf geen enkele partij aan dat er reden waren om van de 

sollicitatie af te zien. Goed voorbereid ging ik uiteindelijk naar het gesprek, tegen verwachting in 

werd ik afgewezen. Tijdens het gesprek werden mij bijzondere vragen voorgesteld, vragen 

waarvan ik mij afvroeg of mijn medestudenten die ook hadden gekregen. „Wat zou je doen als een 

van de kinderen geen zin heeft in een onderzoek en in een boom klautert? Het is duidelijk dat 

jijzelf er niet achteraan kan!‟ Hoewel ik enigzins begrip op kon brengen voor deze vraag als test 

voor mijn probleemoplossend vermogen, was de volgende situatieschets zeer opmerkelijk te 

noemen. Eén van de psychologen met wie ik het gesprek had vertelde dat kinderen zo nu en dan 

nogal kwetsende uitspraken kunnen doen. Zo had een van de cliëntjes die hij onder behandeling 

had hem ooit „Dracula‟ genoemd omdat hij spitse hoektanden had. De psycholoog benadrukte dat 

ik mij er goed bewust van moest zijn dat kinderen harde en kwetsende uitspraken kunnen doen. 

Het gesprek liet bij mij een naar gevoel achter, een gevoel dat werd bevestigd toen ik van de 

directeur van De Bascule (die geen enkel ander moment van de sollicitatie betrokken was) een 

zeer naar geformuleerde brief ontving met een afwijzing. Er werd beweerd dat ik gedurende het 

gesprek zou hebben aangegeven geen interesse te hebben in het werken met kinderen met een 

psychiatrische achtergrond (ookal was mijn afstudeerrichting neuropsychologie van het kind), ik 

had geen ervaring met het behandelen van kinderen met psychiatrische stoornissen (zoals 

meerdere studenten) en men had de indruk dat ik de stage „slechts‟ zag als een onderdeel dat bij 

de studie hoort. Vervolgens werd van mij gevraagd dat ik een consulent in zou schakelen die nader 

kon onderzoeken of stage lopen voor mij bij hun instelling überhaupt wel haalbaar was.  

Er volgde een behoorlijke discussie tussen mij en De Bascule; waarbij ik gelukkig kon rekenen op 

bijstand van mijn stagebegeleider en vooral mijn studentendecaan. Ik besloot af te zien van deze 

stageplek en ging opzoek naar iets anders. Na lang zoeken vond ik uiteindelijk, met een wachttijd 
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van 9 maanden, een plek in het speciaal basis- en voortgezetonderwijs (Heliomare Onderwijs). 

Hoewel deze stage niet geheel vlekkeloos verliep ben ik zeer dankbaar voor de ervaring die ik daar 

op heb mogen doen. Gedurende mijn stage heb ik niet alleen kennis gemaakt met het werkveld 

van de neuropsycholoog, maar ook met mezelf als professional. Ik heb tijdens deze stage beter 

zicht gekregen op de invloed van mijn beperkingen. Ik kan geen zware testkoffers (voor 

psychologisch onderzoek) tillen, in mijn voorbereiding van onderzoek dien ik niet alleen het 

onderzoek voor te bereiden, maar ook de inrichting van de ruimte en een lange reistijd naar mijn 

werk kan een dag belastender maken.  

Ik heb geleerd wat mijn capaciteiten zijn en dat ik mijn ambities soms wat beter moet doseren om 

mijn gezondheid niet in gedrang te brengen. Maar wat ik vooral heb geleerd is in mezelf te blijven 

geloven en mij niet te laten ontmoedigen door onbegrip of onwetendheid van anderen.  

 

Arbeidsmarkt  

Jongeren zijn een zeer kwetsbare groep als het om werkgelegenheid gaat. Bij economische 

terugval is dit vaak de eerste groep die getroffen wordt; als nieuwkomers op de arbeidsmarkt 

hebben zij vaak een tijdelijk contract. Na het inzakken van de economie in het derde kwartaal van 

2008 is de werkloosheid onder jongeren flink opgelopen (CBS). Actief en volwaardig deelnemen 

aan de maatschappij is voor jongeren van belang. Verschillende sociaal-economische en andere 

wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat de eerste ervaringen op de arbeidsmarkt een 

verregaande invloed hebben op het latere werkzame leven. Zo kan jeugdwerkloosheid leiden tot 

schade aan loopbaan en inkomen op langere termijn (Unemployed & Scarred for Life, Mooi-Reci; 

2008).  

Voor jongeren met een beperking geldt de kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt des te meer.  

Jongeren met een beperking en studenten die tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken, kunnen 

via de Wet WaJong ondersteuning krijgen bij het vinden van werk bij een (reguliere) werkgever. 

De uitvoering van deze voorziening is in handen van het UWV.  

In 2003 stroomde ik in de Wajong. Ik maakte bij aanvang van mijn studie gebruik van het openbaar 

vervoer en stapte later vanwege de grote onbetrouwbaarheid van de treinassistentie over op 

taxivervoer. Helaas was het taxivervoer niet de verwachte verbetering, dus kreeg ik een auto-

voorziening van het UWV. Naast mijn voltijd studie lukte het mij helaas niet om er naast te 

werken, dus besloot ik een Wajong-uitkering aan te vragen. Hoewel bij de Wajongkeuring en 

herkeurig volledig arbeidsongeschikt werd bevonden, ging ik na mijn afstuderen enthousiast aan 

het solliciteren. Ik zag mijn uitkering als een noodvoorziening, ik wilde dolgraag zelfstandig aan 

een inkomen komen.  

Helaas verliep de banenjacht minder voorspoedig dan ik had gehoopt. Net als mijn oud-

medestudenten liep ik aan tegen het gebrek van het hebben van werkervaring. In tegenstelling tot 

mijn medestudenten vond ik echter niet zo makkelijk een tijdelijke andere baan. Waar mijn oud-

medestudenten bij gebrek aan beter nog terecht konden in baantjes in de horeca of kledingzaken 

bleef die mogelijkheid voor mij uit. Uiteindelijk wende ik mij tot het UWV voor ondersteuning bij 

het zoeken naar een baan. Het UWV had immers gesteld dat ik binnen twaalf maanden na mijn 

afstuderen een baan moest hebben wilde ik mijn autovoorziening behouden. Hoewel ik begrip kon 

opbrengen voor die stelling vond ik het uitermate teleurstellend dat het UWV mij niet direct 

ondersteuning heeft aangeboden.  

Hoewel het UWV mij classificeerde als „zeer moeilijk plaatsbaar‟, vanwege de combinatie van mijn 

forse immobiliteit en hoog opleidingsniveau, boden zij mij toch de mogelijkheid om een IRO-

traject te volgen. Het re-integratiebureau dat mijn IRO opzette bood mij een baan aan als 

Jobcoach voor Wajongers. Aanvankelijk was ik heel enthousiast, maar al gauw kreeg ik door dat de 

baan minder raakvlakken had met mijn vakgebied als neuropsycholoog. Desalniettemin besloot ik 

volledig voor de baan te gaan. Ik wilde immers graag aan het werk. Ik besloot dat deze baan een 

goede gelegenheid was om een arbeidsritme te krijgen en werkervaring op te doen. Na een stage- 

en bijscholingscursus Jobcoaching van 3 maanden werd mij een jaarcontract aangeboden.  
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Jammer genoeg kwamen ik en het re-integratiebedrijf niet tot een overeenstemming over mijn 

contract. Ik werd erg aan banden gelegd binnen het bedrijf en kreeg daar weinig 

doorgroeimogelijkheden voor terug. Het re-integratiebedrijf zou mij na mijn aanstelling 

jobcoaching blijven bieden, kreeg loonkostensubsidie, maar weigerde mij een WO-starterssalaris 

te betalen of verder te onderhandelen over het contract. Het UWV deelde mijn bezwaren over 

deze aanpak en liet mij door een andere re-integratiebedrijf begeleiden in een nieuw IRO-traject.  

In mijn jobcoach-stage werd het mij langzaam duidelijk dat ik graag wat wilde betekenen voor 

jongeren zoals ik er zelf eentje was; jongeren die met het juiste steuntje in de rug successen 

weten te boeken. Als jobcoach zat ik voor mijn gevoel niet op de juiste plek, de juiste begeleiding 

en ondersteuning wilde ik in een eerder staduim aan kunnen bieden. Het idee voor een eigen 

praktijk was geboren. Op basis van mijn vakkennis en persoonlijke ervaringen stelde ik een 

dienstenpakket samen waarbij de focus ligt op ondersteuning bieden op gebied van onderwijs én 

persoonlijke ontwikkeling.  

 

Duurzame uitstroom – de basis  

Als de overheid wil dat (jong-)arbeidsbeperkten duurzaam uitstromen vraagt dat om proactief 

beleid. Regelingen ter bevordering van de participatie van (jong-) arbeidsgehandicapten zou zich 

niet moeten beperken tot regelingen aangaande re-integratie en de toegankelijkheid van de 

arbeidsmarkt. Ook in het onderwijs zal het een en ander moeten gebeuren om een betere 

aansluiting met de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.  

Duurzame uitstroom is alleen haalbaar met een goede basis. Een basis die bij veel jongeren met 

een beperking ontbreekt. Momenteel verlaten te veel jongeren met een beperking het onderwijs 

zonder een startkwalificatie. Een grote groep (jong-)arbeidsbeperkten beland regelrecht van de 

schoolbanken in een uitkeringspositie (Betere toekomst voor VSO-leerling, Krijsen & Leverink; 

2010). Dat kan anders. Sterker nog, dat moet anders. Het regulier onderwijs kan toegankelijker, 

het speciaal onderwijs kan beter. Waar nu vaak pas in een re-integratietraject wordt bekeken 

waar interesses en talenten van een (jong-)arbeidsbeperkte liggen zou dit veel eerder kunnen 

gebeuren. Jongeren met een beperking en hun ouders zouden betere voorlichting kunnen krijgen 

over hun mogelijkheden en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Meer jongeren 

met een beperking zouden met de juiste begeleiding kunnen instromen in het reguliere (V)MBO, 

HBO en WO. Met de juiste begeleiding en (financiële) ondersteuning kunnen de kansen op het 

succesvol afronden van een studie aanzienlijk worden verhoogd. Goede coaching, langere 

studieduur (indien nodig), studiefinanciering voor studeren in deeltijd (vanwege beperkte 

belastbaarheid van jonggehandicapte), en tegemoetkoming in de extra kosten die een 

jonggehandicapte maakt ten opzichte van een „gezonde‟ student, vormen het juiste  

instrumentarium. (Jong-)arbeidsbeperkten dienen verschoond te blijven van verhoging van het 

collegegeld als zij door hun beperking langer over de studie doen.  

Participeren. Meedoen. Woorden die vaak gebruikt worden als het gaat over jongeren met een 

beperking. Ik heb als jongere met een beperking een opleiding weten te voltooien. Universitair 

opgeleid, jong, goed gemotiveerd; op papier een aanwinst voor de arbeidsmarkt. In de praktijk zag 

men dat anders. Vele jongeren met een beperking staan te trappelen om mee te doen. Vaak is het 

hen allen niet duidelijk hoe. Bij (jong-)arbeidsbeperkten wordt nog te vaak gekeken naar het feit 

dat zij „iets‟ niet kunnen. Te vaak is hun onvermogen/onkunnen de basis waarop beslissingen over 

hun toekomst gebaseerd worden. Te weinig krijgen jongeren met een beperking de kans om zich te 

ontwikkelen in een omgeving in écht recht doet aan hun capaciteiten, passies en talenten.  

Participeren. Meedoen. Lang niet altijd een kwestie van niet kunnen of niet willen, maar een 

kwestie van de kans krijgen. De kans krijgen om te leren hoe je je eigen kansen kunt creëren.  
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DE OVERGANG VANUIT HET SPECIAAL ONDERWIJS NAAR DE ARBEIDSMARKT 

 

Ir. Drs. Jeroen Stok 

 

 

Voormalig beleidsmedewerker ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als dossier de 

arbeidsvoorbereiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Opgeleid als Civiel 

ingenieur en bestuurskundige.  
 

 

 

Ruim twee jaar geleden kwam ik als buitenstaander terecht in de wereld van het speciaal 

onderwijs. Ik had net mijn deeltijdstudie Bestuurskunde afgerond, en tot die tijd had ik me bij een 

ingenieursbureau voornamelijk bezig gehouden met riolering, water en wegverhardingen. Privé 

was ik alleen nog maar in aanraking gekomen met regulier onderwijs en van de Wajong had ik zelfs 

nog nooit gehoord.  

 

De eerste maanden bij het ministerie van OCW heb ik daarom veel tijd besteed aan werkbezoeken. 

Verschillende scholen, arbeidstrainingscentra, UWV en gemeenten lieten mij zien hoe het 

onderwijs georganiseerd is, hoe leerlingen besproken en begeleid worden, en waar de jongeren 

uiteindelijk een werkplek vinden. Deze werkbezoeken gaven me inzicht in hoe wij de 

ondersteuning van deze jongeren georganiseerd hebben, en gaven daarmee input voor hoe ik mijn 

werk moest doen.  

Waarschijnlijk belangrijker nog is dat deze werkbezoeken me inzicht gaven in de kracht van 

succes. In ieder werkveld heb je wel uitspraken die tot vervelends toe herhaald worden. In het 

speciaal onderwijs is dit „focus op wat de leerling wel kan, niet op wat de leerling niet kan‟. En 

dat is waar. Niets is motiverender dan de dingen die je na de nodige inzet wel kunt en begrijpt. 

Door opvolgende kleine successen, zoals een afgeronde stage of een behaald branchecertificaat, 

worden uiteindelijk grote successen mogelijk, zoals een baan of mbo diploma. Die successen 

houden de leerling gemotiveerd. De trots die volgt op het succes was op de werkbezoeken 

overduidelijk zichtbaar en was de afgelopen twee jaar de belangrijkste stimulans in mijn werk. 

Onderstaand zal ik de belangrijkste hoofdlijnen van dit werk, en mijn toekomstverwachting op het 

gebied van de overgang van speciaal onderwijs naar de arbeidsmarkt schetsen.  

 

Voor een groot aantal jongeren in het speciaal onderwijs is de overstap van onderwijs naar arbeid 

moeizaam. Het SER advies “Meedoen zonder beperkingen” uit 2007 stelt: “De overgang van school 

naar werk is nog niet overal en altijd even soepel. Nog te vaak verlaten leerlingen de school 

zonder dat zij uitzicht hebben op een baan of een andere vorm van participatie.” 

Arbeidsgehandicapte jongeren die voor dit advies geinterviewd zijn constateren ook zelf een 

tekortkoming in het voortgezet speciaal onderwijs. “Een deel van hen noemt als voordeel van het 

speciaal onderwijs dat het een ontspannen en beschermd klimaat biedt. Tegelijkertijd werd de 

keerzijde van deze kenmerken geschetst: het speciaal onderwijs biedt voor sommigen te weinig 

uitdaging, een te laag niveau en een te laag tempo. Daardoor vonden zij de aansluiting met het 

vervolgonderwijs dan wel de arbeidsmarkt niet optimaal.”(SER, Meedoen zonder beperkingen, 

2007).  

 

In alle gesprekken met docenten, stagebegeleiders en andere experts werd duidelijk dat het 

schakelmoment van onderwijs naar arbeid cruciaal was voor het latere succes van een jongere. De 

jongere verlaat op dat moment de relatief vertrouwde omgeving van de school en moet zich zien 

te redden op de nieuwe werkplek. Dit gaat om een aantal redenen vaak niet goed.  

In de voorbereiding van de jongere was (en is) het onderwijs vaak nog onvoldoende 

arbeidsmarktgericht. Veel scholen richtten zich hoofdzakelijk op algemeen vormende vakken en 
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arbeidsvoorbereiding nam in het onderwijsprogramma een beperkte rol in. Gelukkig is hierin 

echter een duidelijke kentering zichtbaar. Mede door de mogelijkheid van een ESF (Europees 

Sociaal Fonds) subsidie hebben veel scholen zelf de overstap gemaakt naar een meer 

arbeidsgericht programma. De ene school heeft dit echter professioneler georganiseerd dan de 

andere, en er zijn nog een aantal scholen die achterblijven. Om arbeidstoeleiding in het speciaal 

onderwijs een wettelijke basis te bieden en verder te structureren is daarom een wetsvoorstel in 

voorbereiding. Het wetsvoorstel „kwaliteit speciaal onderwijs‟ structureert het vso onderwijs in 

drie mogelijke uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Leerlingen in het 

profiel vervolgonderwijs zijn in staat om een regulier diploma te halen. Omdat scholen voor 

speciaal onderwijs vaak maar klein zijn, zal dit vaak in samenwerking met een reguliere school 

worden vormgegeven. De leerlingen in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht zijn niet in staat 

om een regulier diploma te halen, maar zijn wel prima in staat om op de arbeidsmarkt te 

functioneren. Zij worden in dit uitstroomprofiel dan ook zo goed als mogelijk voorbereid op die 

arbeidsmarkt. Stage is dan ook een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. De 

leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding zijn niet in staat om een diploma te behalen of te 

functioneren op de arbeidsmarkt. Het onderwijs in dit uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op 

het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten. 

Doordat voor iedere leerling bij aanvang van het voortgezet speciaal onderwijs een 

ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld, wordt inzicht verkregen in de potentie van leerlingen 

en het uiteindelijke door de school bereikte resultaat. Het onderwijs in het voortgezet speciaal 

onderwijs wordt daardoor meer gericht op opbrengsten en is ook beter onderling vergelijkbaar.  

 

Ook aan de kant van werkgevers kan nog een hoop verbeteren. Recente gegevens geven aan dat er 

veel bereidheid bij werkgevers is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 

Zo blijkt bijvoorbeeld uit de eerste rapportage van de Wajongmonitor dat, ondanks de 

economische crisis, het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever aan de slag gaat 

toeneemt. Ook blijkt dat 93% van de werkgevers die UWV heeft benaderd, geïnteresseerd te zijn in 

een Wajonger. Toch blijkt het in de praktijk nog vaak lastig. Scholen slagen er over het algemeen 

goed in stageplekken voor hun leerlingen te vinden, maar een arbeidsplaats, en zeker een vast 

contract, is moeilijker te realiseren. Ook gesprekken met oud-leerlingen leren dat het niet altijd 

eenvoudig is een baan te vinden, en zeker niet om een baan te houden. Intensieve begeleiding 

door de jobcoach, maar zeker ook door de werkgever, is noodzakelijk om de eerste hobbels te 

overwinnen. Niet alleen de leidinggevende moet hierbij goed geinformeerd zijn over de 

mogelijkheden van de jongere, maar ook collega‟s op de werkvloer zullen zich flexibel op moeten 

stellen.  

In de „nieuwe‟ Wajong heeft UWV een aantal voorzieningen gecreëerd voor werkgevers. 

Werkgevers en Wajongers worden bij elkaar gebracht op de website „wajongwerkt.nl‟ en ook de 

proefplaatsing en een aantal financiele voordelen voor de werkgever zijn positieve ontwikkelingen. 

Zij kunnen de drempel voor werkgevers verlagen om jongeren met een beperking in dienst te 

nemen.  

 

Met maatregelen aan alleen de kant van het onderwijs of alleen de kant van de arbeidsmarkt zijn 

we er alleen niet. Juist de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt is voor deze jongeren een 

cruciaal punt. De vertrouwde omgeving wordt ingeruild voor een nieuwe omgeving waar andere 

regels gelden en waar collega‟s minder goed bekend zijn met je beperkingen. Juist op dit 

overgangsmoment is de kans op uitval groot. De afgelopen jaren is daarom veel gedaan om dit 

overgangsmoment voor de jongeren zo klein mogelijk te maken. Getracht is UWV, werkgevers, 

gemeente en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Goed voorbeeld hierbij is het 

werkgesprek dat arbeidsdeskundigen van het UWV sinds dit jaar met vso-leerlingen uit het laatste 

jaar voeren. In deze gesprekken wordt gekeken wat de leerling kan en wil, en waar na het verlaten 



93 

 

van de school mogelijke ondersteuning nodig is. Op deze manier raken UWV en leerling al eerder 

met elkaar bekend, voordat de leerling uitvalt of in de Wajong terecht komt.  

Een tweede goed voorbeeld is de pilot waarbij vso-scholen en de „kenniscentra beroepsonderwijs 

en bedrijfsleven‟ met elkaar in contact worden gebracht. Scholen kunnen hierdoor gemakkelijker 

stage- en werkplekken vinden of hun leerlingen aangepaste certificaten aanbieden. De 

kenniscentra kunnen op hun beurt invloed uitoefenen op het onderwijsprogramma, zodat de 

vaardigheden van de nieuwe werknemers beter aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt.  

 

De laatste ontwikkeling op het gebied van overgang onderwijs arbeidsmarkt is het concept 

„werkscholen‟. Scholen, gemeente, UWV, zorgpartners en werkgevers gaan hierbij nog beter 

samenwerken om iedere jongere op de voor hem of haar beste plek te krijgen. In sommige regio‟s 

gaat deze samenwerking natuurlijk al goed, maar op heel veel plekken is deze samenwerking er 

nog niet of nauwelijks. De gemeente zal bij de werkschool een belangrijke rol krijgen als 

verbindende factor. Voor werkgevers vormt de gemeente immers een duidelijk en eenduidig 

aanspreekpunt. Door de reeds bestaande contacten met werkgevers en de relatie met UWV op het 

werkplein kan de gemeente scholen daarnaast erg behulpzaam zijn bij het vinden van stage- en 

arbeidsplekken. De gemeenten hebben zelf ook belang bij deze actieve rol. Omdat zij 

verantwoordelijk worden voor de jongeren na het verlaten van de school, zijn zij gebaat bij een zo 

goed mogelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wat de rol van het Rijk wordt bij de 

werkschool is nog onduidelijk, maar duidelijk is wel dat scholen, gemeenten, UWV, werkgevers en 

de zorg niets in de weg staat om de samenwerking verder op te zoeken. 

 

De afgelopen jaren is dus veel in gang gezet om de overgang naar werk vanuit het speciaal 

onderwijs te verbeteren. De komende jaren zullen echter toch moeilijke jaren worden. De 

voorgenomen bezuiniging op het speciaal onderwijs betekent dat scholen inventiever en 

effectiever met hun geld om moeten gaan. Dit zal voor een aantal scholen en een aantal regio‟s 

niet eenvoudig zijn. Ook de middelen van UWV en gemeenten voor reintegratie zullen aan 

bezuiniging onderhevig zijn. De neiging van een ieder om zich terug te trekken op zijn eigen 

terrein en alleen zijn eigen taak uit te voeren zal daarom groot zijn. Wanneer onderwijs zich 

alleen met lesgeven bezighoudt, UWV en gemeente zich alleen bekommeren om uitkeringen en 

reintegratie en werkgevers pas in beeld komen bij de sollicitatie, zal een groot deel van de 

jongeren uit het speciaal onderwijs buiten spel komen te staan. Dat is niet alleen een drama voor 

de jongeren zelf, maar een groot drama voor de maatschappij als geheel. Werkgevers hebben in 

een vergrijsde toekomst er immers alle belang bij dat deze doelgroep opgeleid wordt tot bekwame 

en loyale werknemers. Ook UWV en gemeenten zijn er niet bij gebaat als deze jongeren thuis 

komen te zitten en uitkeringslasten toenemen. Juist nu met minder geld betere resultaten gehaald 

moeten worden is het van belang dat deze partijen elkaar opzoeken. Constructies als de 

werkschool waarbij regionale actoren intensief samenwerken met een gezamenlijk doel zijn dan 

ook de toekomst. Dit vraagt echter wel veel van deze regionale actoren. Er moet niet alleen over 

de schutting gekeken worden, soms zullen ook verantwoordelijkheden of budgetten tijdelijk aan 

de buurman afgegeven moeten worden. Dit vraagt lef en inventiviteit en zal zeker niet altijd even 

makkelijk gaan.  

Het kabinet heeft als uitgangspunt een kleinere overheid en een grotere eigen 

verantwoordelijkheid voor de burger. Voor de doelgroep waar we het nu over hebben zal het niet 

altijd mogelijk zijn om die eigen verantwoordelijkheid ten volle te pakken. Af en toe zal extra 

hulp van ouders, leraren, arbeidsdeskundigen of collega‟s nodig. Die extra hulp is er gelukkig 

meestal in overvloed. Niet eerder ben ik zoveel gemotiveerde en gepassioneerde mensen 

tegengekomen als bij mijn werkbezoeken voor het ministerie van OCW. Dus hoewel de komende 

jaren ongetwijfeld zwaar worden, blijf ik voor de toekomst toch positief gestemd. Linksom of 

rechtsom slagen deze mensen er namelijk in om het beste voor hun leerlingen te bereiken. 
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SOCIALE ZEKERHEID OVER DE SCHUTTING 

 

IJmert Muilwijk MSc 

 

 

IJmert Muilwijk is voorzitter van CNV Jongeren. Arbeidsparticipatie van jongeren met een 

beperking is een belangrijk speerpunt voor CNV Jongeren. Na het afronden van een 

studie milieukunde is IJmert betrokken geraakt bij lange termijn vraagstukken rondom 

duurzaamheid. Hierbij is een bijzondere interesse ontstaan in de toekomst van de sociale 

zekerheid en de rolverdeling tussen overheid, burgers en maatschappelijk middenveld. 
 

 

 

Introductie 

Recente debatten over het samenvoegen van regelingen in de sociale zekerheid leiden tot veel 

verontwaardiging en controverse. Ook de overheidsbezuiniging op de uitkeringen voor jongeren 

met een beperking is onderwerp van hevige maatschappelijke kritiek. Wat maakt dit zo 

controversieel? Waarom verschillen de meningen? Wat zijn de achterliggende oorzaken? Is het een 

verschillend beeld van de realiteit? Of zijn er fundamenteel verschillende waarden die leiden tot 

een verschil van inzicht?  

In dit artikel wordt de grondslag onder het conflict over sociale zekerheid en in het bijzonder de 

arbeidsparticipatie van jonggehandicapten uitgeplozen. Dit wordt gekoppeld aan de huidige 

politieke ontwikkelingen. Hoe kan het dat de liberale politieke stroming veel aan populariteit 

gewonnen heeft? En waarom zijn regelingen in de sociale zekerheid niet meer untouchable?  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen & Sociale zekerheid  

Het sociale zekerheidsvraagstuk kan gedefinieerd worden als de strijd om het alloceren van 

verantwoordelijkheden in het voorzien van inkomen en werk voor mensen die daar niet als vanzelf 

zelf in kunnen voorzien. Het vraagstuk bevindt zich daarmee op twee niveaus: (1) filosofisch/ 

ethisch en (2) bestuurskundig/ politiek. Een filosofisch vraagstuk in de zin dat er gekeken wordt óf 

er überhaupt een verantwoordelijkheid is voor mensen die niet een volwaardig eigen inkomen 

kunnen verdienen. Wanneer het antwoord „ja‟ is op deze vraag, rijst de vraag op welk niveau deze 

verantwoordelijkheid neergelegd moet worden (i.e. overheid, maatschappelijke organisaties of 

gezin). Om deze strijd te duiden wordt een aantal macro-maatschappelijke trends aangegeven in 

de onderstaande paragrafen. 

 

1. Liberalisering & globalisering  

Het politieke landschap in Nederland is altijd verdeeld. Bij iedere verkiezing wordt gesproken over 

een „aardverschuiving‟. Doorgaans valt dit sterk te relativeren wanneer er vanuit een breder 

tijdsperspectief naar gekeken wordt. Echter, over de grenzen van verkiezingen heen kijkend zijn 

er wel macrotrends zichtbaar in het politieke landschap. Na decennia verzorgingstaat is er een 

trend naar minder overheid en meer eigen verantwoordelijkheid. Dit kan het beste geobjectiveerd 

worden door cijfers. Uit onderzoek van Goudzwaard en De Jong (2006)
1
 zien we dat in de jaren ‟80 

en ‟90 de totale uitgaven aan sociale zekerheid rond de 24% van het Bruto Binnenlands Product 

(BBP) lag. In eerste decennium van de 21
e
 eeuw lag dit gemiddeld rond de 19%. Voor een deel is 

deze reductie te verklaren door efficiëntere en effectievere inzet van middelen. Daarnaast liggen 

er ook fundamentelere oorzaken aan ten grondslag. Los van linkse of rechtse kabinetten die door 

de jaren heen komen en gaan is er een stille ontwikkeling gaande naar wat omschreven kan 

worden als „liberalisering‟. In tegenstelling tot uitbreiding van verantwoordelijkheid van de 

                                                           
1 Goudzwaard K. & De Jong P. (2006) Sociale Zekerheid in macro perspectief. In: Sociale Zekerheid voor 

het oog van de meester, Opstellen voor professor F. M. Noordam 
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overheid voor sociale „zekerheid‟, moet het individu dat gebruikt maakt van sociale zekerheid en 

zijn of haar omgeving meer verantwoordelijkheid nemen.  

Deze constatering werpt de vraag op wat hiervoor de achterliggende redenen zijn. In de aanleiding 

van het rapport „De verzorgingsstaat herwogen‟ van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (2006) wordt hier op illustratieve wijze invulling aan gegeven: “Aan het begin van 

de eenentwintigste eeuw staat de verzorgingsstaat voor nieuwe uitdagingen: internationalisering 

van de economie, europeanisering van het bestuur, vergrijzing en ontgroening van de bevolking, 

en een grotere sociaal-culturele differentiatie van burgers”. Niet voor niets begint dit rapport over 

de verzorgingstaat met internationalisering. Liberalisering lijkt sterk vervonden aan globalisering. 

Landen worden meer inter-connected. Dit heeft consequenties voor de vrijheid die je als land hebt 

in het vormgeven van je sociale zekerheidstelsel. Internationale concurrentie noodzaakt landen 

om kostenverhogend beleid op arbeid en kapitaal te drukken. Ondanks het feit dat we als 

Nederland een soevereine staat zijn worden onze kaders deels internationaal bepaald. Het 

drukken van belastingen wordt als noodzaak gezien voor het op peil houden van de Nederlandse 

concurrentiekracht. Dit tast logischerwijs de mogelijkheden aan voor een sterke financiële 

herverdeling in de richting van mensen met een beperking. 

Toch leidt dit gelukkig niet van de een op andere dag tot een liberale economie. Het 

egalitaristische politieke denken is diep verweven met de Nederlandse samenleving. In 

tegenstelling tot het Angelsaksische model van de VS vindt het overgrote deel van de Nederlanders 

een sterke herverdeling van inkomen via een progressief belastingstelsel wenselijk. Vanuit 

overheidswegen wordt veel steun gegeven aan mensen in achterstandposities. Ondanks de 

controverse over recente bezuinigingen op de sociale zekerheid zet Nederland internationaal 

gezien sterk in op uitkeringen en re-integratie. Uit cijfers van de OECD blijkt zelf dat Nederland in 

internationaal vergelijk veel geld uitgeeft aan wat wordt aangeduid als „arbeidsongeschiktheid‟.  

 

Land  Uitgaven Arbeidsongeschiktheid     

% van BBP  

Nederland  4,1 

Zweden  5,2 

Verenigd Koningrijk  2,5 

 

Tabel 1: Uitgaven Arbeidsongeschiktheid % van BBP 2001(Bron: OECD cijfers in WWR rapport 2006) 

 

 

2. Individualisering  

Naast liberalisering is er ook een ontwikkeling richting meer individualisering. Dit brede begrip 

kent veel verschillende definities. Een definitie van Wolters is dat het om een ontwikkeling in de 

samenleving gaat waarbij het individu en zijn behoeften meer centraal komen te staan. Het 

individu wordt niet langer vooral gezien als onderdeel van grotere gehelen, zoals het gezin, maar 

als op zichzelf staand wezen.  
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Het containerbegrip individualisering manifesteert zich op diverse wijze. Heel concreet uit het 

zich in het aantal alleenstaanden in Nederland. 

 

Figuur 3: Ontwikkeling en prognose van het aantal alleenstaanden, 1995-2050 (Bron: CBS 

bevolkingsstatistiek 1995-2009; CBS Huishoudprognose over 2008-2050). 

 

In zekere zin kan gesteld worden dat het stelsel van uitkeringen er aan bijgedragen heeft dat 

individuen zich los konden rukken aan sociale verbanden waar ze anders levenslang van afhankelijk 

zouden zijn. Jongeren met een beperking blijven in landen zonder een sociaal zekerheidstelsel 

vaak noodzakelijkerwijs lang bij familie wonen of zijn overgeleverd aan bittere armoede wanneer 

ze niet in staat zijn voor een eigen inkomen te zorgen. Het op het individu toegesneden sociale 

zekerheidbeleid is dan ook winst. Echter, dit heeft als neveneffect wel dat de zorg voor werk en 

uitkeringen voor mensen met een beperking voorgoed bij de overheid komt te liggen. Wanneer 

deze overheid vervolgens de uitkeringen en re-integratiemiddelen verschraalt ontstaat er een 

verantwoordelijkheidsvacuüm tussen maatschappij en overheid.  

 

3. Over de schutting  

De mix van liberalisering en individualisering is een gevaarlijke cocktail. Door liberalisering wordt 

er een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd leidt 

individualisering tot verzwakking van verbanden waarin die eigen verantwoordelijkheid 

opgevangen kan worden. Heel concreet zien we dit terug in het plan van het kabinet Rutte om 

naar een huishoudinkomentoets te gaan. Niet de overheid, maar in eerste instantie het huishouden 

is verantwoordelijk voor de zorg voor iemand die niet een eigen inkomen kan verdienen, i.e. een 

jongere met een beperking. Op zichzelf een terechte gedachte. Waarom anonieme sociale 

zekerheid via ingewikkelde belastingsystemen wanneer het ook in eigen kring opgevangen kan 

worden? Toch zit er een addertje onder het gras. Na decennia verzorgingstaat kan deze 

verantwoordelijkheid niet zomaar weer terug over de schutting gegooid worden. In een 

geïndividualiseerde samenleving hebben veel mensen niet de mogelijkheid om terug te vallen op 

familie of andere sterke verbanden. Instituten als kerken en andere verenigingen kunnen niet 

zomaar de rol op zich nemen die ze voor de opbouw van de verzorgingstaat hadden. Ook de 

ontwikkeling tot maximale arbeidsparticipatie maakt de mogelijkheden van mantelzorg vaak 

beperkt.  

 

Ook de harde bezuinigingen op het UWV zijn een voorbode dat er meer van de samenleving zelf 

verwacht wordt als het gaat om jongeren met een beperking aan het werk te krijgen. Natuurlijk 

wordt er gesteld dat alles netjes overgedragen gaat worden naar de gemeente, maar iedereen 
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weet dat een dergelijke overdracht gepaard zal gaan met sterke verschraling van middelen voor 

re-integratie. Het zorgen voor werk voor jonggehandicapten wordt echter niet als vanzelf 

opgepakt door de samenleving. In de economie van de 21
e
 eeuw waar alleen plek lijkt voor 

schapen met vijf poten nemen bedrijven niet zomaar de rol van de overheid over bij het plaatsen 

van jongeren met een beperking. Hiervoor zal de samenleving langzaam klaar gemaakt moeten 

worden.  

 

Het geforceerd terugleggen van verantwoordelijkheid in een samenleving die daar niet meer op 

ingericht is leidt er onherroepelijk toe dat mensen tussen wal en schip gaan vallen. Eén van de 

twee ontwikkelingen (liberalisering of individualisering) op zichzelf hoeft niet direct schadelijk te 

zijn. Immers, de zekerheid die een verzorgingstaat kan bieden blijkt in de praktijk ook beperkt. 

Wanneer de budgetten het niet meer toelaten wordt er keihard gesneden in uitkeringen. Het idee 

dat de samenleving veel zelf kan oplossen is een vruchtbare gedachte. Ook individualisering heeft 

Nederland goede dingen gebracht. De twee ontwikkelingen samen vormen echter een gevaarlijke 

bedreiging.  

 

Internationaal 

Nederland is niet uniek in haar strijd rond het alloceren van verantwoordelijkheden in de sociale 

zekerheid. In Engeland voert minister president Cameron een nieuw beleid onder de vlag „Big 

society‟. Big Society staat voor meer ruimte voor burgers, gemeenten en maatschappelijk 

middenveld. Tegelijkertijd is de regering van David Cameron bezig met een bezuinigingsoperatie 

die juist gemeenten en het maatschappelijk middenveld drastisch beperkt. Cameron wil wel de 

baten van verantwoordelijkheid terugleggen bij de samenleving, maar wil niet de kosten dragen 

voor wat er voor nodig is om deze verantwoordelijkheden goed terug te leggen.   

 

In de VS wordt in die zin een consistenter beleid gevoerd. Terwijl in de jaren 80 in veel westerse 

democratieën een verzorgingsstaat is opgebouwd, is in de VS de overheidsbemoeienis in de sociale 

zekerheid beperkt gebleven. Uit de controverse rondom de nieuwe zorgwet die Obama in 2010 

goedgekeurd heeft gekregen blijkt duidelijk een grote terughoudendheid ten opzichte van iedere 

overheidsinterventie. Tegelijkertijd zet de opkomst van tentenkampen van mensen die door de 

economische crisis hun huis uitgezet zijn en nergens op terug kunnen vallen veel Amerikanen aan 

het denken.  

 

Lange termijn agenda 

Moeten we dan alles bij het oude houden? Nee. Een immer groeiende overheid is geen alternatief. 

In Griekenland heeft de wal het schip gekeerd. Na jaren uitstel van elk type hervorming moeten ze 

nu onder druk van het IMF verplicht hervormen. Als Nederland moeten we dit voorblijven. Ook de 

vakbeweging heeft hierin een rol. Niet door tegen alle voorstellen voor hervorming van de sociale 

zekerheid te zijn, maar door met eigen visie te komen. Na jaren van verzorgingstaat en 

individualisering kan je niet in één keer weer de bal bij de samenleving neerleggen. Dit zou 

betekenen dat mensen zonder goed sociaal netwerk tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd mag 

dit niet het argument zijn om de gehele sociale zekerheid bij de overheid neer te leggen. Daarmee 

wordt de samenleving steeds meer afhankelijk van regelingen die uiteindelijk op lange termijn 

geen echte zekerheid kunnen bieden. Een lange termijn agenda is nodig waarin duidelijk komt te 

staan wat de samenleving de komende decennia kan verwachten. Immers, ook onder linkse 

kabinetten in de afgelopen vijftien jaar zijn de overheidsuitgaven aan sociale zekerheid gekort. Er 

moet door alle partijen eerlijk erkend worden dat er linksom of rechtsom verantwoordelijkheden 

teruggelegd gaan worden bij de samenleving. De vraag is hoe dit tijdig en effectief neergelegd kan 

worden. Noem het een samenlevingagenda, in plaats van een politieke agenda. Een agenda waarin 

staat wat je niet gaat doen in plaats van wat je wel gaat doen.  
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In deze meerjarenagenda moet de samenleving klaargemaakt worden voor het feit dat jongeren 

met een beperking niet voor spek en bonen mee doen met financiering van de overheid. De 

meerwaarde van deze waardevolle groep op de arbeidsmarkt moet onder de aandacht gebracht 

worden. Een belangrijke stap daarbij is om de koudwatervrees bij bedrijven door gebrek aan 

kennis over de doelgroep weg te nemen. Concreet kunnen jongeren met een beperking dit zelf 

oppakken door bij deze bedrijven langs te gaan. Sociale partners hebben hierin een belangrijke 

rol. Het toegenomen aantal CAO-afspraken over het plaatsen van mensen met een 

arbeidsbeperking is hiervoor een mooi begin. Echter, ook binnen de vakbonden moet dit nog veel 

sterker op de agenda. Nu blijkt dat veel van deze afspraken niet nagekomen worden en dat het 

niet de hoogste prioriteit heeft. Ten slotte zal ook bij de jongeren zelf de knop om moeten. 

Natuurlijk, wanneer je niet kan werken moet er altijd een sociaal vangnet zijn. Wanneer de 

arbeidsparticipatiemogelijkheden er wel zijn moeten deze omarmd worden. Dit moet gestimuleerd 

worden door een strenge, maar rechtvaardige regeling. In de Wajong die begin 2010 in werking is 

getreden zitten dergelijke incentives. Wanneer iemand wel kan, maar niet wil werken wordt de 

uitkering stopgezet. Alleen met deze gezamenlijke inzet vanuit alle sferen van de samenleving 

kunnen we er voor zorgen dat minder overheid niet perse minder welzijn hoeft te betekenen.  

 



99 

 

DE BEPERKINGEN VAN DE TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKT 

 

Hoe niet de handicap, maar de arbeidsmarkt jongeren met een handicap
1
 beperkt 

 

 

Drs. Nico Blok 

 

 

Nico Blok is als econoom afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn afstudeeronderzoek 

Wajongers in dienst van reguliere werkgevers onderzocht hij, in opdracht van FNV Bondgenoten, 

welke factoren het belangrijkst zijn voor Wajongers om een reguliere baan te bemachtigen en voor 

werkgevers om een Wajonger aan te nemen. Momenteel is hij werkzaam bij Kennis- 

Innocatiecentrum CrossOver, dat als doel heeft “zoveel mogelijk jongeren met een 

functiebeperking zelfstandig laten worden en een eigen plaats in de maatschappij laten vinden”. 

Nico Blok heeft een onbekende spierziekte en is Wajonger. 
 

 

 

Inleiding 

In diverse onderzoeken en adviezen wordt het belang van werk voor de persoon zelf verwoord. Met 

werk verdient de persoon een inkomen, krijgt hij sociale contacten en kan hij zich persoonlijk 

ontwikkelen. Werk brengt „status‟ met zich mee en zorgt voor een binding met de samenleving.
2
 

Daarnaast worden ook demografische ontwikkelingen als argument genoemd om meer mensen 

(zowel met als zonder arbeidshandicap) naar werk te leiden. Nederland vergrijst in hoog tempo. 

De prognose is dat er in 2040 4,6 miljoen 65-plussers zullen zijn, ten opzichte van het huidige 

aantal van 2,6 miljoen. De potentiële beroepsbevolking van 20- tot 65-jarigen die nu 10,1 miljoen 

mensen bedraagt, zal naar verwachting dalen tot 2040 met 0,8 miljoen. De „grijze druk‟ zal dus 

toenemen.
3
 Deze demografische ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor het aanbod van 

arbeid, maar ook op de uitgaven aan AOW, pensioenen en gezondheidszorg.  

De Nederlandse overheid streeft naar een hogere arbeidsparticipatie van jongeren met een 

handicap, en dat zij „werken naar vermogen‟. Daarnaast is een hogere arbeidsparticipatie van 

jongeren met een handicap enerzijds nodig om de gevolgen van de vergrijzing deels op te vangen 

en anderzijds het beroep op toekomstige Wajong-uitkeringen te verminderen.
4
 Een hogere 

arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap (en specifiek de Wajongers) wordt ook 

door de huidige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom als argument 

genoemd om de toekomstige grijze druk te verminderen. Staatssecretaris De Krom ziet de 

                                                           
1 Hoewel volgens wetenschappelijke definities een „beperking‟ niet per definitie een „handicap‟ 

betekent en deze definities daarmee een minder grote negatieve connotatie toedichten aan de term 

„beperking‟ dan aan de term „handicap‟, gebruik ik zelf liever de term „handicap‟. Ieder mens heeft 

beperkingen. Daarmee is naar mijn mening een onderscheid tussen „mensen met een beperking‟ en 

„mensen zonder beperking‟ een dubieus onderscheid dat mensen met een handicap stigmatiseert als 

„beperkt‟ en mensen zonder handicap betitelt als „onbeperkt‟. 
2 Klerk, M. de, (2007), Meedoen met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2007, pag. 68 ; SER 

(2007), Advies „Meedoen zonder beperkingen: Meer participatiemogelijkheden voor 

jonggehandicapten‟, (advies van de Sociaal-Economische Raad aan de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid), pag. 140 ; Stichting van de Arbeid (2005), Werktop van kabinet en Stichting van de 

Arbeid, d.d. 1 december 2005, Publicatienummer 8/05,  pag. 8 
3 CBS (2010), Persbericht: Tempo vergrijzing loopt op 
4 Borghouts-Van de Pas, I.W.C.M. Pennings, F.J.L. (2008), Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: 

Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken 
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toekomstige krapte op de arbeidsmarkt als kans om mensen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.
5
 

 

De vraag is echter in hoeverre het arbeidsaanbod van jongeren met een arbeidshandicap 

overeenkomt met de arbeidsvraag op de (toekomstige) arbeidsmarkt. Naast vele individuele 

successen van jongeren met een handicap die al wel regulier werken zijn er immers een aantal 

arbeidsmarktontwikkelingen, die de (toekomstige) arbeidskansen voor een deel van de potentiële 

werknemers met een arbeidshandicap verminderen. Twee van deze ontwikkelingen zullen 

hieronder beschreven worden: de ontwikkeling van de kenniseconomie en de voortdurende 

globalisering. 

In dit artikel zal ik niet ingaan op de vraag of deze ontwikkelingen op zichzelf tegengegaan zouden 

moeten worden, en of deze ontwikkelingen überhaupt tegengegaan zouden kunnen worden of dat 

deze ontwikkelingen als niet-beïnvloedbaar moeten worden gezien. Ik zal alleen ingaan op de 

vraag: constaterende dat deze ontwikkelingen zich voordoen, wat voor gevolgen heeft dit voor 

jongeren met een arbeidshandicap?  

 

De ambities om een toonaangevende kenniseconomie te worden 

In 2000 werd in de Lissabon Strategie verwoord dat de Europese Unie in 2010 de meest dynamische 

en concurrerende kenniseconomie ter wereld zijn moest zijn. Dit was noodzakelijk om in te 

kunnen spelen op de mondiale ontwikkelingen, zoals globalisering, vergrijzing en andere 

opkomende kenniseconomieën. De hoofddoelen van deze Strategie werden in de meeste landen 

niet behaald, waarbij de financiële crisis als belangrijke reden hiervoor genoemd werd.
6
 In 2010 is 

voor het komende decennium wederom een EU-strategie opgesteld, als vervolg op de Lissabon 

Strategie. Nog steeds wordt een grote rol toegedicht aan kennis en innovatie.
7
 

Aansluitend bij deze Europese ontwikkelingen wordt ook in Nederland de kenniseconomie als 

noodzakelijk gezien om bij te blijven op het wereldtoneel. In de motie Hamer werd de ambitie 

uitgesproken om onderwijs en wetenschap in Nederland tot de mondiale top vijf te laten horen, 

mede vanwege het belang van onderwijs, kennis en innovatie voor duurzame economische groei.
8
 

Deze motie werd kamerbreed ondersteund. Deze ambitie om in de top 5 van de kenniseconomieën 

te geraken werd ook in de Troonrede van 2010 benoemd, net zoals in het gezamenlijk manifest 

van VNO-NCW, NWO, KNAW, TNO, MKB Nederland en VSNU. Daarnaast zijn ook de SER en de MBO-

raad groot voorstander van een verdere ontwikkeling van de kenniseconomie.
9
 

 

Voor het begrip „kenniseconomie‟ ontbreekt een eenduidige definitie. Samengevat valt onder 

het begrip „kenniseconomie‟ zowel technische kennis (onderwijs, onderzoek en innovatie) als 

niet-technische kennis (sociaal-culturele kennis, zoals creativiteit en praktische ervaringen), 

waarbij de technische kennis als belangrijkst wordt gezien om van een kenniseconomie te 

                                                           
5 Schmidt, M. (2010), ”Het antwoord is altijd: werk”, interview Binnenlands Bestuur met 

staatssecretaris Paul de Krom 
6 European Commission (2010), Commission Staff working document, Lisbon Strategy evaluation 

document 
7 European Commission (2010), Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

pag. 8-9 
8 Motie Hamer (2009). kamerstukken 32123-10 en 27406-153 
9 Bourgonje, A. (2080), Flexibilitijden: naar een flexibele arbeidsmarkt in 2020, pag. 15-18 en pag. 59-

64 
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kunnen spreken.
10

 In de Kennismonitor 2010 worden productiviteit en innovatie als 

belangrijkste outputindicatoren gezien, en worden de volgende vijf pijlers als belangrijkste 

voor de Nederlandse kenniseconomie gezien: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap, 

infrastructuur en overheid. Voor deze kenniseconomie wordt „kennis‟ zowel als belangrijkste 

product gezien, alsook als belangrijkste productiefactor. Dit wordt niet alleen in diverse 

onderzoeken van (kennis)instituten uitgesproken
11

, maar blijkt bijvoorbeeld ook uit de definitie 

van „kenniseconomie‟ zoals in 1996 door de VN opgesteld is: “an economy whose most 

important elements are the possession,control, production and utility of knowledge and 

intellectual resources”. 

 

Welke consequenties heeft deze ontwikkeling van de kenniseconomie, en de steeds grotere waarde 

die hieraan gehecht wordt, voor jongeren met een arbeidshandicap? Hoewel onder „kennis‟ ook 

praktische ervaringskennis valt, zijn het vaak de technische kennisaspecten (onderzoek, onderwijs, 

innovatie) die in de maatschappelijke spotlights staan. Daarnaast speelt er nog iets anders: hoewel 

in de Kennismonitor 2010 verwoord wordt dat het aantal banen waarvoor weinig scholing nodig is 

de laatste twintig jaren niet afgenomen is, dat het SCP in “afzienbare tijd geen grote daling in het 

aantal laaggeschoolde banen” verwacht en dat het SCP concludeert dat daarom een VMBO-diploma 

ook voldoende kan zijn, worden in deze Kennismonitor vier zaken benoemd die mijns inziens van 

groot belang zijn voor een deel van de jongeren met een arbeidshandicap:
12

 

1) De kenniseconomie vraagt andere kwaliteiten van mensen dan in de industriële samenleving, 

zoals intellectuele kracht, creativiteit en analytisch vermogen. Producten en diensten worden 

complexer. Samengevat: door de kenniseconomie bestaat het leven uit meer complexiteit en 

vergt dus meer van mensen. 

2) Hoewel het aantal laaggeschoolde banen niet afgenomen is, is het percentage laaggeschoolde 

banen ten opzichte van het totaal aantal banen in Nederland wel fors afgenomen: van 40 

procent in 1987 naar 30 procent in 2008. 

3) De positie van hoger opgeleiden is “in allerlei opzichten” beter dan de positie van lager 

opgeleiden (algemene leefsituatie, gezondheid, arbeidsmarktsituatie, vertrouwen in andere 

mensen en politiek, hun zienswijze op hun eigen positie en scholingsmogelijkheden). 

4) Omdat de ontwikkeling van kennis zo snel gaat, is voortdurend bijleren noodzakelijk om „bij te 

blijven‟.  

Ook in diverse andere onderzoeken wordt het belang van constante bijscholing benoemd, als 

“noodzakelijk voor iedereen” (sic!) om “te blijven bijscholen (leven lang leren)” vanwege 

voortdurend toenemende eisen aan kennis en vaardigheden
13

, als een oplossing om de 

arbeidsproductiviteit te verhogen en de arbeidsmarkt te dynamiseren
14

, of als middel voor de 

werknemer zelf om aantrekkelijker te worden en te blijven voor werkgevers
15

. 

 

                                                           
10 Raspe, O. Oort, F. Van, Bruijn, P. De, (2004), Kennis op de kaart: ruimtelijke patronen in de 

kenniseconomie, pag. 130-131 ; Arnoldus, M. Steenhoven, J. van den (2010), Voorbij de tegenstelling in 

een slimmer Nederland: Kenniseconomie Monitor 2010, pag. 22-23 
11 Arnoldus, M. Steenhoven, J. van den (2010), Voorbij de tegenstelling in een slimmer Nederland: 

Kenniseconomie Monitor 2010, pag. 23 ; KIA (2010), Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020, pag. 8 ; 

Weel, B. ter, Horst,A. van der,Gelauff, G. (2010), The Netherlands of 2040, pag. 90 
12 Arnoldus, M. Steenhoven, J. van den (2010), Voorbij de tegenstelling in een slimmer Nederland: 

Kenniseconomie Monitor 2010, pag. 44 
13 KIA (2010), Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020, pag. 18 
14 Werkgroep Concurrentiekracht Innovatieplatform (2010), Nederland 2020: terug in de top 5; De 

economische agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend, pag. 74 
15 Genabeek, J. van, Gründemann, R. Wevers, C. (2007), De toekomst werkt: mens en bedrijf in 2020, 

benoemd in diverse artikelen en interviews 
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De productiefactor kennis en/of voortdurende bijscholing is echter niet voor iedereen 

toegankelijk.  

Het overgrote deel van de jongeren met een verstandelijke handicap is niet in staat om te voldoen 

aan de almaar voortdenderende stoomlocomotief die de kenniseconomie heet. Veel jongeren met 

een verstandelijke handicap hebben de capaciteiten om een opleiding op (voortgezet) speciaal 

onderwijs of praktijkonderwijs te behalen, maar missen de capaciteiten om een VMBO-opleiding te 

kunnen behalen. Laat staan dat zij zich „hun hele leven lang‟ kunnen bijscholen wat betreft 

kennis. Niet alleen omdat zij niet de verstandelijke vermogens hebben om „voortdurend‟ te leren, 

maar ook omdat momenteel de opleidingsmogelijkheid ontbreekt. Wanneer zij een VSO-opleiding 

of praktijkopleiding afgerond hebben, en ze zouden op latere leeftijd zich willen omscholen of een 

extra opleiding willen volgen (bijvoorbeeld, omdat ze een ander werk willen gaan doen), dan is er 

geen aanbieder van omscholing of aanvullende opleiding voor mensen die afhankelijk zijn van 

speciaal- of praktijkonderwijs. Dat betekent dat veel mensen met een verstandelijke handicap 

uitgeleerd zijn na hun VSO- of praktijkonderwijs. Voortdurende bijscholing is eenvoudigweg niet 

„toegankelijk‟ voor hen. 

 

Daarnaast zijn er jongeren die wel de potentie hebben om hun technische kennis aan te boren (ze 

hebben de kennis al, maar worden beperkt in het inzetten van deze kennis) of te ontwikkelen (ze 

hebben de kennis nog niet, maar kunnen deze kennis wel verwerven) en waar bijscholing ook nog 

eens tot de mogelijkheden behoort, maar waarbij onvoldoende stilgestaan wordt dat zij hiervoor 

extra ondersteuning en/of faciliteiten nodig hebben. Voor een deel van de jongeren met een 

psychische handicap geldt dat zij veel prikkels ervaren in de opleidingsomgeving of werkomgeving 

(dat wil dus zeggen: de omgeving waar hun kennis geacht wordt ontwikkeld of aangeboord te 

worden), of beperkt worden omdat ze een andere wijze van informatieverwerking of interactie 

met hun omgeving hebben dan volgens de normen van wat „gebruikelijk‟ (lees: geaccepteerd) is. 

Voor een deel van de mensen met een lichamelijke handicap geldt dat ze vanwege hun beperkte 

energie, of vanwege de ontoegankelijkheid van de werk- of opleidingsomgeving (gebouw, 

werkplek) of de ontoegankelijkheid van materialen (boeken, computers, websites, enzovoorts) 

beperkt worden. Voor deze „groepen‟ geldt, dat zij vaak wel voldoende IQ hebben om technische 

kennis aan te kunnen boren of te kunnen ontwikkelen, maar dat dit alleen mogelijk is als zij 

hierbij ondersteund en/of gefaciliteerd worden.  

 

De hierboven geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de kenniseconomie zijn dus zeker niet 

positief voor een groot deel van de jongeren met een arbeidshandicap. Niet alleen hebben relatief 

veel jongeren met een arbeidshandicap geen, een zeer beperkte of een lage opleiding afgerond
16

, 

maar ook is de toegang tot de belangrijkste productiefactor, kennis, niet toegankelijk voor een 

deel van deze jongeren. Daarbij komt dat voor een deel van deze jongeren het „leven lang leren‟ 

in het huidige systeem niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Globalisering en de effecten op laaggeschoolde banen 

Door globalisering neemt de internationale handel in goederen en diensten toe, evenals de 

uitwisseling van kennis en de migratie van werknemers. Nederland heeft veel te danken aan de 

globalisering, zo wordt verwoord in bijvoorbeeld diverse SER-publicaties, door het kabinet en door 

het CPB.
17

  

De vraag blijft echter of de genoemde positieve gevolgen (economische groei, hogere 

werkgelegenheid, gestegen inkomen per persoon) voor alle lagen van de Nederlandse bevolking 

                                                           
16 Kooiker, S.E. (2006), Jeugd met beperkingen: rapportage gehandicapten 2006, pag. 69 en 72-73 
17 Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2009), Uitgebreide kabinetsreactie op het 

SER-advies „Duurzame globalisering: een wereld te winnen‟ (document EZ/BEB/HPG/8184373), pag. 1 ; 

Weel, B. ter, Horst,A. van der,Gelauff, G. (2010), The Netherlands of 2040, pag. 34 en pag. 66 
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geldt. Volgens de SER zijn er twee belangrijke kenmerken aan de huidige globaliseringsgolf: er is 

een verbreding (meer landen, bijvoorbeeld China en India, beïnvloeden de mobiliteit en 

uitwisseling) en er is een verdieping (bedrijfsprocessen en –activiteiten worden opgesplitst en 

uitbesteed, ofwel via outsourcing ofwel via offshoring).
18

 Het is zonder meer aannemelijk dat dit 

gevolgen heeft voor bepaalde groepen werknemers. 

In ditzelfde onderzoek van de SER is verwoord dat de inkomensverschillen binnen landen 

toenemen, door de combinatie van technologische ontwikkeling en het door globalisering 

versnelde specialisatieproces. Hierdoor is het rendement op onderwijs toegenomen, waardoor de 

inkomensverschillen tussen hoog- en laagopgeleide mensen groter geworden zijn. In Nederland zijn 

bepaalde lagere branches bijna geheel verdwenen, bijvoorbeeld de textielindustrie en de zware 

scheepsbouw. Hierdoor zijn vooral laaggeschoolde productiewerkers getroffen. Welke werknemers 

in de toekomst positieve of negatieve consequenties ondervinden, is wellicht lastiger te 

voorspellen, doordat de huidige globalisering zich kenmerkt door het opsplitsen van taken en de 

uitbesteding van processen of activiteiten en omdat een deel van de laaggeschoolde taken niet te 

automatiseren zijn.
19

 

Ook in een CPB-analyse wordt er een grotere invloed toegekend aan de mate waarin taken 

opgesplitst kunnen worden, wat beïnvloedt hoe makkelijk de taak uitbesteed kan worden, dan aan 

opleiding. Verder wordt ook de invloed van de geografische aanwezigheid van de „klant‟ benoemd. 

Wanneer de taak in dichte nabijheid van de afnemer wordt uitgevoerd, is de taak minder 

makkelijk uit te besteden en dus minder kwetsbaar. Echter, wanneer het om taken gaat waarbij 

de aanwezigheid van de afnemer niet van invloed is, speelt opleiding wel een rol: dan leidt het 

uitbesteden van taken tot een verlies van werkgelegenheid bij laagopgeleiden en een stijging van 

werkgelegenheid bij hogeropgeleiden.
20

 

 

Wat betreft de effecten van offshoring (een van de gevolgen van globalisering) voor 

laaggeschoolde banen, wordt ook in het SER-advies „Welvaartsgroei door en voor iedereen‟ een 

groter belang toegekend aan of voor de taak persoonlijk contact met de klant nodig is en of het 

vertrouwen van de werknemer van belang is voor het uitvoeren van de taak. Voorbeelden van 

dergelijke taken zijn te vinden in de horeca en het ziekenhuiswezen en functies als bewaker of 

vrachtwagenchauffeur. Er wordt met name gevreesd voor werknemers in het middensegment, die 

routinematige taken verrichten die ofwel door computers overgenomen kunnen worden, ofwel in 

het buitenland tegen lagere kosten verricht kunnen worden.
21

 Dit wordt onderschreven door het 

kabinet: ook zij zien mogelijke gevaren voor laag- en middelbaar opgeleide werknemers die 

routinematige en/of gestandaardiseerde werkzaamheden verrichten, als gevolg van toenemende 

internationale mobiliteit, handel en uitbesteding die de globalisering met zich meebrengt.
22

 

 

Wat betekent bovenstaande nu voor de kansen van jongeren met een arbeidshandicap?  

In bovenstaande passages is te lezen is dat een aantal ontwikkelingen gevaren voor een deel van 

de lageropgeleide werknemers met zich meebrengt, maar dat er desondanks „een‟ vraag naar 

laagopgeleid werk blijft bestaan. Deze vraag naar „dit‟ laagopgeleid werk heeft echter twee 

belangrijke aspecten:  

1) Het is niet-routinematig werk.  

                                                           
18 SER (2008), Advies Duurzame globalisering: een wereld te winnen, pag. 28 
19 SER (2008), Advies Duurzame globalisering: een wereld te winnen 
20 Akçomak, I.S. Borghans, L. Weel, B. ter, (2010), Measuring and interpreting trends in the division of 

labour in the Netherlands, pag. 24-25 
21 SER (2006), Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Arbeidsmarktperspectieven 

laaggeschoolden en ontwikkeling kwalificatiestructuur beroepsbevolking, pag. 35-36 
22 Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2009), Uitgebreide kabinetsreactie op het 

SER-advies „Duurzame globalisering: een wereld te winnen‟ (document EZ/BEB/HPG/8184373), pag. 27 
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2) Het is werk waarbij persoonlijk contact met de klant onmisbaar is of waarbij de werknemer 

over taken met grote verantwoordelijkheid op gebied van vertrouwen of veiligheid moet 

beschikken. Met andere woorden: die klant / opdrachtgever / patiënt is afhankelijk van deze 

werknemer, en „een foutje‟ kan leiden tot rampzalige gevolgen (bewaker, 

vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige). 

 

Uiteraard kunnen bepaalde jongeren met een arbeidshandicap zeer goed deze competenties in 

huis hebben of ontwikkelen, maar dit geldt zeker niet voor alle jongeren met een arbeidshandicap. 

Het overgrote deel van de jongeren met een verstandelijke handicap zal nooit een functie als 

bewaker, verpleegkundige of vrachtwagenchauffeur kunnen uitvoeren. Daarnaast is een deel van 

de jongeren met een verstandelijke, een psychische of een meervoudige arbeidshandicap alleen in 

staat om te werken als het werk juist alleen maar routinematig is. 

De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn misschien niet per definitie slecht voor mensen met 

een lagere opleiding, en zijn wellicht positief voor jongeren met een arbeidshandicap die wel de 

mogelijkheden hebben om gevarieerde taken uit te voeren en functies met een grote persoonlijke 

verantwoordelijkheid uit te oefenen, maar ontneemt een deel van de jongeren met een 

arbeidshandicap belangrijke kansen op werk. 

 

De gevolgen van de „verkenniseconomisering‟ en globalisering voor jongeren met een 

arbeidshandicap 

In het SER-advies „Welvaartsgroei door en voor iedereen‟ worden een aantal zaken verwoord, zoals 

de al slechte arbeidsmarktperspectieven voor laagopgeleiden (het wordt niet slechter, maar het is 

al wel „slecht‟), een dreigende polarisatie tussen hoog- en laagopgeleiden en mogelijke mismatch 

tussen vraag en aanbod van laaggeschoold werk.
23

 Toch wordt niet per definitie een negatieve 

verwachting ten aanzien van de kansen voor laagopgeleiden op de arbeidsmarkt uitgesproken. Ook 

in de (toekomstige) kenniseconomie ziet de SER kansen voor laagopgeleiden. Wel verwacht de SER 

dat de werkgelegenheid vooral zal groeien in die sectoren zal plaatsvinden waar relatief weinig 

laagopgeleide werknemers zijn.
24

 

 

Als de werkgelegenheid in hoogopgeleide sectoren groeit, terwijl de werkgelegenheid in 

laagopgeleide sectoren niet of nauwelijks groeit, dan is dat nog steeds een relatieve 

verslechtering van laagopgeleide sectoren. Aangezien, zoals gezegd, een relatief groot deel van de 

jongeren met een arbeidshandicap laag opgeleid is, zal deze relatieve verslechtering vooral hen 

raken. 

Daarnaast spelen er mijns inziens nog in elk geval vier zeer belangrijke zaken op de arbeidsmarkt 

die de kansen voor een deel van de jongeren met een arbeidshandicap verslechteren. 

 

1) Sectorale verschuiving van de arbeidsvraag: tertiairisering 

Zoals hierboven al beschreven is, zijn een aantal lagere branches geheel verdwenen. In de 

toekomst zal de vraag naar arbeid in de dienstensector stijgen, en zal de vraag naar arbeid in de 

industrie- en landbouwsector nog verder afnemen. Niet alleen is het aandeel laagopgeleiden in de 

industrie- en landbouwsector hoger dan in de dienstensector: in de dienstensector is het ook 

belangrijker dat een werknemer beschikt over sociale vaardigheden en emotionele intelligentie, 

vanwege een grotere interactie met klanten, collega‟s en patiënten. Daarnaast neemt door deze 

toename in interactie de psychosociale belasting tijdens het werk toe, niet alleen door het werk 

                                                           
23 SER (2006), Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Arbeidsmarktperspectieven 

laaggeschoolden en ontwikkeling kwalificatiestructuur beroepsbevolking, hoofdstuk 4 
24 SER (2006), Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Arbeidsmarktperspectieven 

laaggeschoolden en ontwikkeling kwalificatiestructuur beroepsbevolking, pag. 7 
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op zich, maar ook door een grotere kans op ongewenst gedrag tijdens het werk.
25

 Deze toename in 

de vraag naar het hebben van sociale en emotionele vaardigheden is voor een deel van de 

jongeren met een arbeidshandicap eenvoudigweg niet of nauwelijks weggelegd, omdat ze juist op 

dit gebied van „sociaal functioneren‟ en/of emotionele intelligentie een arbeidshandicap hebben. 

 

2) Toename van de gevraagde competenties 

Door de globalisering en de kenniseconomie nemen de eisen die werkgevers stellen aan 

werknemers continue toe, niet alleen wat betreft opleiding, maar ook wat betreft persoonlijke 

kenmerken van werknemers. In de dynamische en steeds flexibelere arbeidsmarkt zal het steeds 

minder gebruikelijk zijn om „één baan voor het leven‟ te hebben. Daarmee wordt het belangrijker 

voor een werknemer om flexibel te zijn, om mobiel te zijn (en te blijven!), om je netwerk 

minimaal op peil te houden en liefst uit te breiden. “Employability”, het vermogen van de 

werknemer om te reageren en te anticiperen op de veranderingen op de arbeidsmarkt (en in 

organisaties)
26

, lijkt steeds meer het toverwoord te worden om voortdurend interessant te blijven 

voor de werkgevers van de toekomst. „Het Nieuwe Werken‟ wordt een steeds grotere trend. 

„Metacompetenties‟ zoals leervermogen, aanpassingsvermogen, flexibiliteit en 

stressbestendigheid, worden steeds belangrijker, omdat juist deze competenties in toenemende 

mate gevraagd zullen gaan worden door werkgevers.
27

 Het gevaar bestaat dat er hierdoor een 

kloof zal ontstaan tussen zelfredzamen en niet-zelfredzamen. En dat gevaar wordt groter wanneer 

de overheid onvoldoende faciliteert om deze kloof te minimaliseren.
28

  

Deze ontwikkelingen zijn zeer interessant voor jongeren met een arbeidshandicap die zowel de 

ambities als de mogelijkheden hebben om in dit circus-der-employability voortdurend mee te 

kunnen blijven draaien. Echter, voor een grote groep jongeren met een arbeidshandicap zal dit 

onnoemlijk zwaar, zo niet onmogelijk blijken. Jongeren met een zware progressieve ziekte (zoals 

bijvoorbeeld de spierziekte van Duchenne) zullen steeds meer hinder ondervinden van hun 

medische verslechtering. Een groot deel van de jongeren met een verstandelijke handicap zal door 

beperkingen op gebied van leer- en aanpassingsvermogens veel moeite hebben om mee te kunnen 

in dit circus. De steeds grotere vraag naar het om kunnen gaan met flexibele situaties, 

stressbestendigheid en het “kermisdenken”
29

 spelen parten voor een deel van de jongeren met een 

psychische handicap. 

 

3) Verdringing 

Zoals al benoemd is de verwachting dat in de toekomst laag- en middelbaar opgeleide werknemers 

die routinematige taken verrichten, met weinig persoonlijk contact met de klant een grotere kans 

op verlies van hun baan hebben. Deze verwachting wordt ook in een arbeidsmarktanalyse van de 

RWI benoemd: tussen 2010 en 2020 neemt het aantal middelbaar opgeleide banen af – vooral de 

                                                           
25 Sanders, J. Bossche, S. van den, Wevers, C. De arbeidsmarkt in 2020, In: Genabeek, J. van, 

Gründemann, R. Wevers, C. (2007), De toekomst werkt: mens en bedrijf in 2020, pag. 30-31 
26 Bourgonje, A. (2080), Flexibilitijden: naar een flexibele arbeidsmarkt in 2020, pag. 48 
27 Sanders, J. Bossche, S. van den, Wevers, C. De arbeidsmarkt in 2020, In: Genabeek, J. van, 

Gründemann, R. Wevers, C. (2007), De toekomst werkt: mens en bedrijf in 2020, pag. 37 
28 Vros, K. Gründemann, R. De Arbeid en arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief, In: 

Genabeek, J. van, Gründemann, R. Wevers, C. (2007), De toekomst werkt: mens en bedrijf in 2020, 

pag. 62-63 
29 Bij een voormalige werkgever heeft Nico Blok met een collega twee groepsgesprekken voor 

medewerkers met een niet-zichtbare arbeidshandicap georganiseerd. Het woord „kermisdenken‟ is 

tijdens deze gesprekken gebruikt door een medewerker met een vorm van autisme en is synoniem voor 

„het denken dat werk per sé gevarieerd moet zijn, anders is het werk niet leuk‟, maar dat 

„kermisdenken‟ is vanwege een overdaad aan prikkels juist één van de struikelblokken voor deze 

persoon om goed te kunnen werken. 
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„niet-handmatige‟ middelbaar opgeleide banen.
30

 In deze RWI-analyse wordt ook verwoord dat 

vooral beroepen aan de onderkant van MBO (startkwalificatieniveau) afnemen. Volgens deze 

analyse van het RWI betekent dit dat steeds meer mensen met alleen een MBO-2 startkwalificatie 

aangewezen zijn op lager- en ongeschoold werk, en dat hierdoor lagergeschoolden steeds meer 

concurrentie krijgen en hierdoor meer mensen aan de „onderkant‟ van de arbeidsmarkt werkloos 

worden. Hierdoor dreigt “een groot maatschappelijk probleem” aan de „onderkant‟ van de 

arbeidsmarkt.
31

 Deze grotere concurrentie aan de „onderkant‟ van de arbeidsmarkt wordt nog eens 

versterkt door de toename van vraag naar specifieke vaardigheden in plaats van algemene 

vaardigheden. Hierdoor zal lager gekwalificeerde MBO-arbeid minder gevraagd worden en zal een 

deel van de „middenfuncties‟ verdwijnen. Deze mensen die hun baan verliezen, zullen niet 

allemaal kunnen doorstromen naar hoger opgeleide banen. Een significant deel van deze mensen 

zal zich dus moeten richten op lageropgeleide banen.
32

 Jongeren met een arbeidshandicap die een 

lagere opleiding afgerond hebben, krijgen hierdoor te maken met nog meer concurrentie. 

 

4) „Werknemerschap‟ van jongeren met een arbeidshandicap blijft onderbelicht 

De aandacht voor „jonggehandicapten‟ (ik blijf even in het machistische jargon) is de laatste 

decennia flink toegenomen. Tot in den treure zijn vooral de „knelpunten‟ en „beperkende 

factoren‟ van deze „moeilijke groep‟ onderzocht, geanalyseerd, becommentarieerd, beschreven, 

onderwerp geweest van conferenties, congressen, symposia, kamerstukken, debatten, enzoverder. 

De nadruk lag voornamelijk op wat jongeren met een handicap niet kunnen, in plaats van wat ze 

wel kunnen. Op het garanderen van een minimumbestaan, in plaats van het stimuleren van 

ontwikkelingen. 

En met resultaat! Nog steeds wordt door velen gedacht dat „de gehandicapte werknemer‟ per 

definitie minder productief is. Cijfermatig bewijs hiervoor ontbreekt.
33

 Nog steeds wordt door 

velen gedacht dat werknemers met een handicap vaker ziek zijn dan werknemers zonder handicap. 

Cijfers van het CBS wijzen uit dat 70 procent van de arbeidsgehandicapte werknemers minder 

verzuimt dan het landelijk gemiddelde verzuimpercentage (dus: het verzuimpercentage van vooral 

werknemers zonder handicap).
34

 Vele goedbedoelde initiatieven om Wajongers aan het werk te 

„helpen‟, benadrukken juist de arbeidsongeschiktheid doordat bij deze initiatieven vooral de 

„compensatieregelingen‟ zoals de premiekorting, de no-riskpolis, de loondispensatie benadrukt 

worden, of dat er beroep gedaan wordt op „het sociale imago‟ dat de werkgever zal krijgen bij het 

aannemen van een Wajonger. De nadruk ligt nog onvoldoende op de mogelijkheden en 

competenties van deze Wajongers. En als een persoon nooit gezien wordt als werknemer, dan zal 

deze persoon ook nooit als werknemer aangenomen worden.  

Onderzoek onder 26 werkgevers die Wajongers in dienst hebben, wijst uit dat alle 26 werkgevers 

hun Wajongers zien als gewone werknemers, mensen met vaardigheden en 

werknemerscompetenties, in plaats van „gehandicapten‟ die een risicovol product zijn waarvoor 

compensaties nodig zijn.
35

 Willen we dat meer jongeren met een arbeidshandicap werken in de 

toekomst, dan moeten we hen ook behandelen als werknemers en uitgaan van de vraag “Wat heeft 

deze persoon nodig om te kunnen werken?” 

 

                                                           
30 RWI (2010), Arbeidsmarktanalyse 2010, pag. 20  
31 RWI (2010), Arbeidsmarktanalyse 2010, pag. 88 en 94 
32 Sanders, J. Bossche, S. van den, Wevers, C. De arbeidsmarkt in 2020, In: Genabeek, J. van, 

Gründemann, R. Wevers, C. (2007), De toekomst werkt: mens en bedrijf in 2020, pag. 28 
33 Blok, N. (2008), Wajongers in dienst van reguliere werkgevers: Een empirisch onderzoek naar de 

belangrijkste factoren die leiden tot reguliere banen voor mensen met een Wajong-uitkering, pag. 8 
34 Krul, G. Moester, J. (2005), Arbeidsgehandicapten en verzuim, pag. 5 
35 Blok, N. (2008), Wajongers in dienst van reguliere werkgevers: Een empirisch onderzoek naar de 

belangrijkste factoren die leiden tot reguliere banen voor mensen met een Wajong-uitkering, pag. 58-

62 
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Conclusie 

Samenvattend gezegd wordt de arbeidsmarkt in de toekomst minder toegankelijk voor een groot 

deel van de jongeren met een arbeidshandicap, omdat: 

 „kennis‟, de productiefactor die steeds meer benadrukt wordt, voor deze jongeren met een 

arbeidshandicap niet of minder toegankelijk is, 

 de positie van laagopgeleiden in relatie tot hoogopgeleiden al slecht is, 

 de positie van (laagopgeleide) werknemers die routinematige taken uitvoeren, waarschijnlijk 

zal verslechteren,  

 de laagopgeleide banen die wel goede vooruitzichten hebben, minder toegankelijk zijn voor 

hen,  

 sociale vaardigheden en emotionele intelligentie steeds belangrijker worden, 

 metacompetenties (flexibele instelling, dynamisch zijn, leer- en aanpassingsvermogens), 

zelfredzaamheid en vooral „employability‟ steeds belangrijker worden, 

 concurrentie tussen werknemers die zich moeten richten op laagopgeleide banen zal 

toenemen, 

 er onvoldoende aandacht is voor „de werknemer‟ in de jongere met een arbeidshandicap en 

wat er voor hem/haar individueel nodig is om te kunnen ontwikkelen en te kunnen werken. 

 

Hoeveel jongeren met een arbeidshandicap beperkt worden door deze ontwikkelingen is moeilijk 

te zeggen, omdat veel afhangt van de zwaarte van de handicap en van de persoonlijke 

ontwikkelingsmogelijkheden. Wel kan gezegd worden dat de kenniseconomie en de globalisering 

voor een groot deel van de Wajongers grote obstakels met zich meebrengt, met name voor die 

jongeren die beperkingen hebben in hun sociale vaardigheden en/of verstandelijke vermogens. 

Hoeveel jongeren met een arbeidshandicap er zijn, is niet precies bekend, maar in 2006 werd 

geschat dat er ongeveer 100.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar een arbeidshandicap 

hebben en dat van hen ongeveer 20.000 jongeren een verstandelijke handicap hebben, waarvan 

10.000 een licht verstandelijke handicap.
36

 Wat de jongeren met een Wajong-status betreft, in de 

leeftijd van 15 tot 30 jaar hebben slechts 15.166 van deze 83.487 jongeren een lichamelijke 

handicap. Het merendeel, de overige 68.321 jongeren, heeft een verstandelijke en/of een 

psychische handicap. Van hen heeft ongeveer 26.000 een zwakzinnigheid, wat als grote 

arbeidsbeperking gezien kan worden.
37

 

  

De vraag is wat te doen om de kansen van die jongeren met een arbeidshandicap, die ernstig 

beperkt worden door de toekomstige arbeidsmarkt, te vergroten. Mijns inziens moet dat op twee 

manieren: (de voorbereiding op) de arbeidsmarkt wordt toegankelijker gemaakt en de jongeren 

worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit is niet „of-of‟; dit is „en-en‟. 

 

Aanbevelingen voor het toegankelijker maken van (de voorbereiding op) de arbeidsmarkt: 

 Het niet kunnen werken of geen scholing of opleiding kunnen volgen wordt vaak veroorzaakt 

doordat de benodigde faciliteiten niet of te laat geleverd worden
38

 of dat „de samenleving‟ 

eenvoudigweg nog niet ingericht is op jongeren met een handicap: lesprogramma‟s die niet 

worden aangepast (wel het niveau hebben, maar door de handicap niet in de verplichte 

„reguliere setting‟ mee kunnen), weigering door reguliere basisscholen van kinderen met een 

handicap, persoonlijke zorg die niet op tijd verleend wordt zodat de werknemer niet naar 

                                                           
36 Kooiker, S.E. (2006), Jeugd met beperkingen: rapportage gehandicapten 2006, pag. 21 en 71 
37 Deze cijfers zijn mij beschikbaar gesteld door de afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum van het 

UWV, waarvoor ik zeer erkentelijk ben.  
38 Bijvoorbeeld een blinde werknemer die maar liefst zes maanden op een brailleleesregel moest 

wachten en hierdoor niet kon werken. Bron: conferentie UWV over werken met een beperking, 

november 2010. 
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zijn/haar werk kan, werknemers met een „onzichtbare‟ handicap die door collega‟s niet 

begrepen worden (en dus niet geaccepteerd), etcetera. 

 Werk kan mogelijk gemaakt worden via „jobcarving‟, door niet in „functies‟ te denken, maar in 

„taken‟. Een jongere die door de arbeidshandicap niet de competenties heeft om een 

complete functie uit te voeren, maar wel de competentie heeft om één of meerdere taken 

van deze functie uit te voeren, kan hierdoor beter gematcht worden aan de werkgeversvraag. 

Deze werkgeversvraag dient wel voorop te staan. Aan welke taakvervulling heeft de werkgever 

behoefte? Wanneer het uitvoeren van deze taken naar behoren gaat, kan het takenpakket van 

de jongere uitgebreid worden met meer taken, zowel van deze functie als van andere 

functies. 

Hier zit wel een mogelijk gevaar aan vast: jobcarving kan nadelige consequenties hebben voor 

de „gewone‟ werknemers, wanneer zij door jobcarving alleen nog zware taken overhouden.
39

 

 Voor jongeren met een arbeidshandicap die niet zelfredzaam zijn, is voortdurend 

ondersteuning nodig op en/of naast het werk, zeker nu de arbeidsmarkt flexibeler wordt en 

naast het werk steeds meer gevraagd wordt om je te blijven oriënteren op de arbeidsmarkt. 

Een oplossing hiervoor kan zijn om deze jongeren die dat niet kunnen een „vast 

detacheringscontract‟ te geven, waarbij de detacheerder de jongere voortdurend 

ondersteunt, begeleidt, de arbeidsmarkt in de gaten houdt, de jongere koppelt aan 

realistische en uitvoerbare taken bij werkgevers en ook de coaching tijdens het werk verzorgt. 

Op deze manier wordt de jongere ontzorgt en kan hij/zij zich maximaal richten op het werk. 

Vanwege de detachering is deze jongere aantrekkelijker voor werkgevers, en heeft de jongere 

een „gegarandeerde werkgever‟, namelijk de detacheerder, die de jongere de nodige 

duurzame ondersteuning kan bieden, zowel tijdens de perioden van werk als tijdens de 

transitieperioden „van werk, naar werk‟. 

 Verlaag de concurrentie op laagopgeleide banen, door mensen (met en zonder handicap) die 

wel kunnen doorstromen naar hogeropgeleide banen maximaal te faciliteren om te kunnen 

doorstromen. 

 

Aanbevelingen voor het voorbereiden van jongeren met een arbeidshandicap: 

 Persoonlijke ontwikkeling en de employability van de werknemer worden steeds belangrijker. 

Daarom moeten ook jongeren met een arbeidshandicap hierin gestimuleerd en gefaciliteerd 

worden. Wanneer jongeren met een arbeidshandicap hiervoor (veel) meer tijd nodig hebben, 

bijvoorbeeld omdat zij leerproblemen hebben, een mindere conditie, scholing e.d. zwaarder is 

vanwege een overdaad aan prikkels, zij hun opleiding tussentijds moeten onderbreken door 

ziekenhuisopname, dan moet dat mogelijk gemaakt worden. Maar ook het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden, zelfredzaamheid in algemeen, en werkgerelateerdere zaken zoals 

sollicitatietrainingen, netwerkvaardigheden, benaderen van werkgevers etcetera bij jongeren 

met een handicap moet een grotere aandacht krijgen binnen opvoeding, scholing, opleiding en 

werk. 

 Ook jongeren die door hun handicap afhankelijk zijn van speciaal onderwijs of 

praktijkonderwijs, moeten in staat gesteld worden om „hun leven lang‟ te kunnen bijleren. 

Niet alleen door „training-on-the-job‟, maar ook door specifieke opleidingen gericht op deze 

jongeren met vaak verstandelijke of meervoudige handicaps. Op dit moment ontbreekt een 

                                                           
39 Een voorbeeld hiervan werd genoemd tijdens een symposium over Wajongers en reguliere werkgevers 

in februari 2011 in Elst. Een manager van een supermarktvestiging had de functies in zijn vestiging 

uitgebreid gescreend en de lichtere taken van de reguliere functies aan een aantal jongeren met een 

arbeidshandicap toebedeeld. Hierdoor waren deze jongeren met een arbeidshandicap succesvol aan het 

werk, maar hielden de „gewone‟ werknemers alleen nog de zware taken van hun functies over. 

Aangezien de lichtere taken voor deze „gewone‟ werknemers als ontspanningsmomenten gebruikt 

worden, hadden ze hierdoor veel minder ontspanningsmomenten. Hierdoor steeg het ziekteverzuim 

onder deze „gewone‟ werknemers. 
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dergelijke scholings-/ leermogelijkheid voor deze jongeren. Daardoor zijn zij meestal 

„uitgeleerd‟ na hun VSO of praktijkopleiding en zijn daardoor vaak „verplicht‟ om hun leven 

lang hetzelfde soort werk te verrichten. 

 Aangezien in de toekomst routinematige taken steeds minder gevraagd worden en er steeds 

meer vraag komt naar specifieke vaardigheden en naar generieke vaardigheden die in 

meerdere banen gebruikt kunnen worden, moeten jongeren met een handicap, wanneer dit 

voor hen mogelijk is, ook zo geschoold en opgeleid worden. 

 Daarnaast dienen werkgevers hun werknemers ook meer scholingsmogelijkheden te bieden. Als 

tegenargument wordt vaak gebruikt dat als werkgevers hun werknemers slechts voor een 

bepaalde termijn in dienst hebben, scholing van deze werknemers kostbaar en onrendabel is 

voor werkgevers. Wat hierbij vaak vergeten wordt, is dat die nieuwe werknemer die 

aangenomen wordt, ook van een andere werkgever scholing heeft gehad. Op de toekomstige 

arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt, en er steeds grotere uitwisseling van werknemers 

gaat plaatsvinden, is het daarom van belang dat alle werkgevers mee helpen aan meer 

scholingsmogelijkheden. Omdat deze werkgevers daar zelf ook profijt van zullen hebben. 

 

De kenniseconomie en de globalisering bieden mogelijkheden voor een deel van de jongeren met 

een arbeidshandicap (namelijk, die jongeren die mee kunnen komen in de voortdurend 

veranderende arbeidsmarkt en voortdurend hun employability kunnen blijven ontwikkelen), maar 

brengen negatieve consequenties met zich mee voor een groot deel van de jongeren met een 

arbeidshandicap. Dat betekent niet dat deze jongeren per definitie kansloos zijn op de 

arbeidsmarkt, maar dat dit valt of staat met de vraag: “In hoeverre zijn wij als samenleving 

bereid te investeren in deze jongeren?” Door werk aan te passen aan hun vaardigheden. Door 

deze jongeren beter voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Door hen mogelijkheden 

geven om zich voortdurend te blijven ontwikkelen, niet alleen hun vakvaardigheden maar ook hun 

persoonlijke vaardigheden. Door hen die dat nodig hebben die ondersteuning te bieden die zij 

vragen. Door hun competenties te benadrukken, in plaats van hun beperkingen. Niet alleen omdat 

dat goed voor hen is, maar ook voor de toekomstige krappe arbeidsmarkt: we hebben deze 

jongeren simpelweg nodig in de toekomst! Wanneer wij in deze jongeren durven en willen 

investeren, krijgen wij daarvoor de broodnodige werknemers terug. 
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COLOFON 

 

 

Het wassende weten 

 

„Het wassende weten‟ is een verwijzing naar twee zaken. Enerzijds verwijst deze titel naar het 

project WAS, waarvoor dit boek tot stand gekomen is. Anderzijds verwijst deze titel naar „Het 

wassende water‟, een boek van Herman de Man, waarin met het wassende water letterlijk het 

stijgende water bedoeld wordt. „Het wassende weten‟ staat hierbij synoniem naar een stijgend 

inzicht in de relatie van jongeren met een beperking en de context van de toekomstige 

arbeidsmarkt en de eventuele noodzaak van sociale zekerheidsarrangementen. Een stijgend 

inzicht dat nodig is om de kansen op arbeid voor jongeren met een beperking te verhogen. 
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