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Voorbeelden uit de praktijk (Interviewverslagen)  

Cliëntentoets wijzigingen Participatiewet Breed Offensief  

Respondent 1  

Vrouw 31 jaar, afgestudeerd psychologie master, medische beperking, werkt 18 uur bij een 

overheidsinstelling  

Huishoudkenmerken: Samenwonend (sinds kort), geen kinderen  

Onderwerp: Medische beperking, indirecte route via werk  naar ziektewet uitkering naar UWV  Wia 

afgewezen naar  WWB naar Wajong 2010  naar werk.  

medische urenbeperking betekent niet altijd beschikbaar voor arbeid. Switchen in de keten. Moeizame 

bemiddeling naar werk met afgeronde studie.  

  

Wel studie, moeizame entree op de arbeidsmarkt als gevolg van mijn fysieke beperking. Vanaf 

mijn 15e levensjaar openbaarde zich een chronische ziekte die pas op latere leeftijd echt kon worden 

vastgesteld. Ondertussen wel alle verschijnselen en geen overzicht wat de werkelijke beperking is. Ik 

ben uiteindelijk afgestudeerd met een jaar studievertraging. Als gevolg van de medische beperking heb 

ik de studie in een aangepast studietempo afgerond, zonder extra’s zoals een stage in het buitenland 

omdat dat fysiek niet was vol te houden, geen bestuurservaring, geen netwerk van ouders. Tijdens het 

afstuderen was net de economische crisis uitgebroken. Gevolg was dat de enige optie uitzendarbeid was.   

  

Dunne lijn met de arbeidsmarkt, moeizame gang door uitkeringsland en veel fysiek ongemak. 

Na een succesvolle bemiddeling op een lbo/mbo-functie ben ik langdurig uitgevallen op werk en 

uiteindelijk in de Ziektewet gekomen. Op basis van het lage salaris was mijn arbeidsbeperking 

onvoldoende om in de WIA te komen (kwam in 35 min). Vervolgens heb ik een aantal maanden zonder 

uitkering gezeten omdat de Ziektewet ophield en ik in een re-integratietraject een ernstige opvlamming 

kreeg en er geen recht op WW bleek te zijn.   

Uiteindelijk heb ik een uitkering aangevraagd bij de gemeente. Mij werd geadviseerd om vanwege de 

medische beperking (dossier UWV) vrijwilligerswerk bij de gemeente te doen en een Wajong-uitkering 

aan te vragen. Ook hoefde ik minder te solliciteren. De gemeente durfde mij niet fulltime te bemiddelen 

naar betaalde arbeid. In de periode bij de gemeente waren er wel banen waar ze uitkeringsgerechtigden 

naar bemiddelden in het kader van de sollicitatieplicht. Mijn Wajong-aanvraag werd in eerste instantie 

afgewezen en ik vond zelfstandig een parttime baan bij een callcenter. Maar er zaten twee 

trainingsweken van 40 uur aan vast, gecombineerd met 3 uur reistijd per dag. Dit was geen gelukkige 

combinatie. Ik pikte een virus op en door de lange dagen triggerde dit weer een opvlamming. Ik kwam 

dus weer in de Ziektewet en op de armoedegrens terecht.  

  

Niemand bij UWV heeft geopperd dat Wajong misschien beter bij mij zou passen dan een 

ziektewetuitkering.  

In samenwerking met de gemeente heb ik nogmaals Wajong aangevraagd. Deze aanvraag werd 

goedgekeurd, onder andere na een conflict tussen mijn arts en UWV en het dagboek dat ik opgestuurd 

had waarin ik de soms grote invloed van mijn ziekte op mijn leven liet zien. Ik werd voor 20 uur per 

week arbeids(on)geschikt verklaard. Ondertussen was ik zo verzwakt dat UWV werkbedrijf bij mij thuis 

moest langskomen in plaats van andersom. Het lastige bij grillige ziektebeelden is dat je niet elke 

week/dag/maand hetzelfde kunt. Om medische redenen zijn juist de simpele (fysiek) vaak zware banen 

niet geschikt voor mij. Zelfstandig een parttime baan vinden die je ook vol kunt houden is vrijwel 

onmogelijk. Wat ik als schrijnend heb ervaren is dat niemand bij UWV heeft geopperd dat de Wajong 

misschien beter bij mij zou passen dan een ziektewetuitkering. De motivatie van UWV over hoe zij tot 20 

uur kwamen heb ik nooit erg goed begrepen en ik voelde mij ook, op mijn zwakst, een aansteller. Omdat 

ik volgens anderen toch 20 uur per week zou moeten kunnen werken.   

  

Solliciteren met een beperking naar baan zonder jobcoach en goede match op werk: zinloos. 

Twee jaar later werd ik weer opgeroepen door het werkbedrijf. Daar spraken we af dat ik op Werk.nl een 
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cv zou aanmaken en ik naar vacaturecafés zou gaan. Dat was wel goed om buiten te komen en anderen 

te ontmoeten. Door mijn ziekte is dat niet zo eenvoudig. Ook het reizen naar het vacaturecafé was best 

een opgave. Mede omdat ik mijn energie goed moet spreiden en de uitnodigingen erg kort vooraf 

verzonden worden. Vervolgens heb ik via het vacaturecafé best regelmatig banen aangeboden gekregen. 

Dat waren banen die eigenlijk geen van allen passend waren. Het ging veelal om (fulltime) productie 

draaien, waarbij geen onderbrekingen mogelijk waren. Er werd niet gekeken of de banen een match 

waren met mijn beperking en opleiding. De banen waren bovendien slecht betaald en reiskosten werden 

niet betaald. Daarnaast voelde het accepteren van werk als een verplichting. Werk weigeren is natuurlijk 

juridisch niet mogelijk. Ook vreesde ik ervoor om met mijn nog zeer matige tot slechte conditie deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt. Ik woonde destijds alleen en ik had geen huishoudelijke hulp maar wel een 

hoop ziekenhuisbezoeken. Als ik iets ondernam dan moest ik nog veel uitrusten.   

  

Ik ben het geworden en dat was even schrikken.  

Stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM) heeft mijn cv gevonden op Werk.nl. Zij hebben contact 

met mij opgenomen voor een intakegesprek. We hebben een eerste gesprek gehad en we hebben toen 

samen een profiel opgesteld. Vervolgens hebben we een meet en greet gehad met een 

overheidsinstelling. De coach van SWOM was daarbij. Hij vertelde me dat het gesprek goed was gegaan. 

Ikzelf had dat niet door. Mijn zelfvertrouwen is behoorlijk ingezakt omdat je zolang langs de kant staat. 

En door je isolement maak je niet zoveel mee. De meeste mensen praten toch over werk. Ik ben het 

geworden en dat was even schrikken. Dat ben je niet gewend. Ik heb een generieke introductiecursus 

gehad. Dat duurde drie dagen. Dat was nog best spannend, maar heb ik goed doorstaan. Dat is goed 

voor je contacten met collega’s en je weet iedereen beter te vinden. Inmiddels is mijn aanstelling met 

een jaar verlengd. Integratie met leeftijdsgenoten is nog wel een ding. Sinds kort weet ik dat er een app 

is op het werk voor mensen onder de 35 jaar. Ik ben daar nog niet voor uitgenodigd. Daarnaast heb ik in 

mijn huidige functie weinig contact met leeftijdgenoten.   

  

Van mijn manager en een aantal collega’s heb ik meer begrip gekregen dan van heel UWV. Ik 

heb een coach van SWOM. Het is heel fijn dat die goed kan uitleggen welke regelingen, subsidies en 

instrumenten voor mij beschikbaar zijn. Eens per week heb ik contact met mijn coach. Dan bespreken 

we hoe het gaat, welke knelpunten ik ervaar en welke mogelijke oplossingen er zijn. Ook heb ik een 

interne begeleider op het werk waar ik eenmaal per drie weken mee afspreek en soms per e-mail contact 

mee heb. Dat is heel handig voor alle interne formulieren en interne contacten in de organisatie. Ook is 

dit heel normaal binnen de afdeling: elke nieuwe jonge medewerker krijgt een mentor. Van mijn 

manager en een aantal collega’s waar ik veel contact mee heb, heb ik meer begrip gekregen dan van 

heel UWV. Mijn manager stimuleert ook in allerlei praktische zaken als scholing en zoekt naar 

oplossingen.   

  

Met een beperking moet werk je met name door je partner worden gegund!  

Scholing is nog wel lastig. Voor veel scholing kom ik vanwege mijn functie niet in aanmerking. Ook 

verder solliciteren is lastig. Als je naar een andere baan of ander type werk wilt wordt beschikbaarheid 

een issue. Met een beperking moet werk je met name door je partner worden gegund. Het is niet altijd 

lonend. De energie die je op je werk verliest moet thuis worden opgevangen met hulp. De hulp die ik 

thuis inhuur is soms duurder dan wat ik verdien met de combinatie uitkering en salaris. Ik heb het 

voordeel dat ik geen studieschuld heb omdat mijn ouders hebben bijgesprongen.   

  

De huidige regelingen moedigen niet aan om transparant te zijn over je beperking.  

Via verschillende wetgeving ben ik nu begeleid naar werk. De route naar werk is hobbelig en waar ik nu 

voor vrees is de toegang tot een uitkering. Mensen met een beperking zijn overgeleverd aan de 

Participatiewet met vermogenstoets. Die levert weinig op voor chronisch zieken en of jongeren met een 

beperking die geen arbeidsverleden maar wel enige arbeidscapaciteit hebben. Ik heb willekeur ervaren of 

de gemeente je wil helpen aan een passende baan waarmee je uit de Participatiewet kunt komen. Ik ben 

bang dat jongeren hierdoor gaan liegen over hun mogelijkheden, niet open en eerlijk kunnen 

communiceren over wat zij nodig hebben op de werkvloer en zo in een cirkel terechtkomen van niet 

passend werk, ontslag en uitkering via gemeente/UWV.   
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Overige observaties  

 

Dienstverlening van UWV gaat uit van een utopie  

Bij UWV gaan ze er altijd vanuit dat medicatie perfect aanslaat, je hulp thuis perfect is geregeld, je vol 

energie 20 uur inzetbaar bent, werk en zorg prima kunt regelen en dat iedereen zich ook perfect houden 

aan de werktijden. Ook ben je perfect mobiel. UWV lijkt zich alleen te bekommeren om de financiën.   

 

 

 

Je voelt je een probleem, in plaats van iemand met een probleem die op een juiste manier 

geholpen wil worden.  

Door de bejegening van uitkeringsinstanties, gemeenten en UWV, krijgen jongeren met een beperking 

een zeer negatief zelfbeeld. Je bent onvoldoende productief. Je bent een uitkeringstrekker. Je bent 

beperkt inzetbaar en je bent iemand uit een moeilijk bemiddelbare groep. Kortom, je voelt je een 

probleem in plaats van iemand met een probleem die op een juiste manier geholpen wil worden. Dit 

vraagt veel veerkracht om je iedere keer weer op te laden om naar een werkgever te gaan. Zeker als je 

een medische beperking hebt. Je hebt wel meer aan je hoofd. Daarnaast heb je op grond van 

bovengenoemde punten niet echt perspectief op meer.   

  

Dat gebrek aan perspectief leidt ertoe dat criminaliteit op de loer ligt. In mijn voormalige woonomgeving 

zie ik dat prostitutie voor kwetsbare vrouwen niet ver weg is. Ook is er een oververtegenwoordiging van 

mensen in de statistieken voor zelfdoding en kennen veel jongeren met een beperking, mede als gevolg 

van gebrek aan zingeving, een verhoogde verslavingsproblematiek. Meer inzet van arbeid kan 

voorkomen dat deze jongeren hierin verzeild raken en zij meer structuur in hun leven krijgen. Ook gaat 

men er in het algemeen vanuit dat mensen die een hoge opleiding hebben afgerond ook dermate 

zelfredzaam zijn dat zij zelf een parttime of voltijd baan kunnen regelen. Dat is niet zo. Ook met een 

beperking kun je een hoge opleiding afronden, maar de route naar werk kan problematisch zijn.   

  

Omdat je niet weerbaar bent, komt dreigende taal extra hard binnen. Zo heb ik echt een fobie voor post 

van UWV en/of gemeenten en ook het openen van de brievenbus geeft mij angsten. Omdat deze brieven 

vaak financieel onheil betekenen. Ook word je paranoia van de voorwaarden die door instanties worden 

gesteld. Bijvoorbeeld: als ik vrijwilligerswerk accepteer om uit mijn isolement te komen, kunnen ze 

aannemen dat ik inzetbaar ben. Dat leidt er weer toe dat de gemeente en of Werk.nl mij gaat 

bemiddelen naar productiebaantjes, die weer niet passen bij mijn beperking. 

 

 

Respondent 2   

Datum: 22 mei 2019  

Relatie breed offensief: vanuit functie als jobcoach. Over toegang en bereikbaarheid van 

voorzieningen bij gemeenten.  

Onderwerp: In de functie loop ik veelvuldig tegen barrières bij gemeenten aan bij het doen van 

aanvragen voor onze doelgroep (hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking. Terwijl wij vooraf al 

veel werk hebben verricht.   

  

Barrières bij gemeenten  

Als ik een jobcoach-aanvraag doe bij de gemeente voor onze doelgroep (hoogopgeleide jongeren met 

een arbeidsbeperking), dan kom ik een reeks van barrières tegen. Voor een goede match spreken wij 

kandidaten, stellen samen een profiel vast en bieden wij ondersteuning bij de gesprekken met de 

werkzoekende en de werkgever. We kijken naar de eisen van de werkgever en passen het pakket 

zodanig aan dat hij of zij goed op de werkplek past. Daarnaast voorzien we de werkgever van een 

begeleidingsplan voor de werkzoekende en begeleiden we de werkzoekende op de werkplek.  Als wij na 

een gesprek met een kandidaat en werkgever een gesprek aan gaan met gemeente X, dan komen we in 

een Kafkasituatie terecht. Als we al ver zijn met een werkgever, dan kost het heel veel moeite om 

ondersteuning aan te vragen bij een gemeente. Omdat ze zelf niet de regie hebben, weten gemeenten 

niet goed hoe ze met dit verzoek om moeten gaan. Vaak nemen ze een beslistermijn van zes weken. De 
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tijd die beslissingen vergen en de onzekerheid of de voorziening wel wordt toegekend, zijn niet echt een 

stimulans. Dit vormt een administratieve drempel om als organisatie een aandeel te nemen in de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen bij bemiddeling. Omdat het buiten 

de gemeentelijke route om was, was het nog een hele tour om een aanvraag voor een voorziening te 

doen. Wij zijn tot op heden nog in onzekerheid of de voorziening wordt toegekend. De werknemer kan 

wel aan de slag op de vacature. Er wordt veel geduld gevraagd van werkgever, werknemer en 

bemiddelaar. Werkgevers zullen dit al gauw uitleggen als gedoe.    

Zeker als je landelijk werkt, heb je niet alleen met gemeente X te maken, maar ook met gemeente Y. Er 

is echter een grote gelijkenis. Gemeenten hebben geen ervaring met hoger opgeleiden. Mensen met een 

beperking worden al gauw naar werk bemiddeld dat voorhanden is. Dat wil zeggen productiearbeid. Met 

het beginsel passende arbeid is er formeel ook geen mogelijkheid om dit soort werk te weigeren. Hoewel 

iedereen wel weet dat bemiddeling van mensen met een beperking en een opleiding meer tijd kost door 

werkplaatsaanpassing en begeleiding. De wetgeving geeft die tijd in de vorm van zoektijd niet. Wij 

merken dan ook dat de standaard dienstverlening van gemeenten weinig te bieden heeft voor mensen 

met een beperking die zich hebben ontwikkeld. Zij vallen door de gebrekkige match ook uit en falen keer 

op keer. Dit leidt tot een werkplekinflatie; ze worden onterecht naar een steeds lagere functie bemiddeld.  

Toen we een onze kandidaat met een beperking (leed aan ernstige depressies en borderline) bij de 

universiteit hadden geplaatst was het nog niet eenvoudig om hem met een voorziening aan de slag te 

krijgen. Hij had inmiddels de indicatie banenafspraak en één van zijn uitspraken was “Jullie hebben meer 

voor mij gedaan dan de rest bij elkaar om uit de ellende te komen”.  

De kandidaat wil beginnen als administratief medewerker en dan zijn uren uitbreiden. Hiervoor hebben 

we, in overleg met cliënt en werkgever, een stappenplan ontwikkeld. De kandidaat heeft een 

begeleidingsplan en, om te voorkomen dat hij zichzelf voorbij loopt, is het verstandig om hem tijdig af te 

remmen. Ook is het belangrijk om de juiste toon aan te slaan bij het geven van feedback. Wij overleggen 

samen met de werkgever hoe dat het beste ingestoken kan worden om te voorkomen dat er 

misverstanden ontstaan. Wel moet er serieus feedback gegeven kunnen worden als sommige dingen niet 

goed gaan. Juist deze coaching van werkgever en werknemer leidt ertoe dat contracten worden verlengd 

en dat arbeid duurzaam kan worden. Hiervoor is een goede coach die ervaring met je heeft en jouw 

individuele gebruiksaanwijzing kent belangrijk.   

Na onze intake en bemiddeling wilden wij de jobcoachaanvraag bij de gemeente indienen en hier werden 

we door de gemeente ernstig gewantrouwd. “Jullie willen alleen maar bonnetjes declareren”. Dit terwijl 

we al heel wat stappen hadden gezet zonder enige afspraak. Vaak willen ze ook nog dat je op kantoor 

langskomt om uit te leggen hoe de aanvraag eruit ziet. Dat betekent nog meer reiskosten en uren om te 

voldoen aan de administratieve plichten van de gemeente. Dat moet echt eenvoudiger en sneller 

kunnen.  

Hierdoor worden kansen op de arbeidsmarkt gemist.   

De regels om ondersteuning aan te vragen en te verantwoorden (rapportage) verschillen per gemeente.  

Je moet overal zelf achteraan bellen en je hebt verschillende schakels nodig om de persoon te bereiken. 

 

 

Respondent 3   

Datum: 22 mei 2019  

Betreft: De rol van werk voor welbevinden, zingeving en structuur in het leven.  

Onderwerp: niet goed ingezet talent leidt tot problemen. Arbeid leidt tot zingeving.  

  

Ik heb een beperking in de vorm van ADHD. Hierdoor heb ik een lage concentratieboog. Toch heb ik 

MBO, Luzac en een studie via de Open Universiteit afgerond met ondersteuning en zonder medicatie. In 

mijn jeugd had ik problemen thuis. Ik heb ook een tijdje in een gezinsvervangende instelling gezeten. Ik 

ben iemand die goed dingen kan regelen. Zo kon ik, ondanks dat het niet was toegestaan, toch een kat 

op de kamer hebben en ook heb ik wel een vriendin op mijn kamer gehad. Ik ben dus gewend om dingen 

zelf te regelen. In het reguliere onderwijs heb ik me lang staande kunnen houden dankzij de coaching 

van mijn toenmalige vriendin. Die gaf hulp bij belangrijke punten zoals papers schrijven en andere 

studievaardigheden   

  

In een crisis raken zonder werk en steun drijft jongeren naar criminaliteit.  
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Toen die relatie uitging, stond ik er alleen voor. Het is toen een tijd heel slecht met me gegaan. Er waren 

ook drugs in mijn omgeving en ik heb toen heel veel verschillende dingen gebruikt. Dat werd op een 

gegeven moment een kostbare aangelegenheid. Ik ging me steeds slechter verzorgen. Mensen liepen in 

een boog om mij heen. Ik ben benaderd door de Stichting Studeren en Werken Op Maat (SSWOM). Eerst 

heb ik peer-coaching gedaan en nu ben ik doorbemiddeld naar een andere baan. Ik ben nu in de dertig 

en heb een ingewikkeld leven achter de rug. Ik ben heel blij met de kans die ik momenteel krijg. Ik ben 

slim, maar door mijn beperking kan ik geen lange termijn-doelen stellen. Zo is criminaliteit en drugs 

geen lange termijn-doel. De combinatie met intelligentie maakt dat ik me heel gefocust met de 

verkeerde dingen heb bezig gehouden.   

  

Werk met goede begeleiding geeft weer zin aan het bestaan.  

Ik ben heel blij dat ik me nu, met werk bij een uitvoeringsorganisatie van de overheid, kan focussen. Het 

hebben van arbeid is heel belangrijk voor mensen met een beperking. Ze houden zich dan niet bezig met 

de verkeerde dingen.   

Het hebben van een Wajong-uitkering en een financieel perspectief geeft weerstand tegen de 

verleidingen die er zijn. Ik heb een maatman en een Wajong-uitkering maar ik maak mij constant 

zorgen. Ik ben constant op mijn hoede om te voorkomen dat ik deze voorzieningen niet verlies. Het 

maakt zoveel uit. Ik ben echt bang om in de bijstand terecht te komen. Door alle angst heb ik het idee 

dat er meer nadelen dan voordelen zitten in extra uren werken. Ik werk nu 3 keer 4 uur. Dat kost mij nu 

al veel energie en leidinggevenden merken dat in de middag het foutenpercentage toeneemt. Een hogere 

belasting is nu niet reëel. Ik zit nu enkele maanden op deze baan en hoop dat ik deze kan vasthouden.   

  

Ik krijg nu goede begeleiding van mijn jobcoach en intern begeleider. We kunnen hierdoor voorkomen 

dat spanningen oplopen en ook is het fijn dat de jobcoach mijn gebruiksaanwijzing kent. Ik ben 100 

procent afgekeurd maar ben toch blij dat ik aan de slag kan.   

Het is ook fijn als je iets van ervaringscertificaten kan opbouwen in het werk wat je nu wel doet. Dan 

wordt het duidelijker voor de werkgever en de werknemer waar je talenten liggen. Je weet waar je aan 

moet werken en waar je trots op kunt zijn. Het belangrijkste van meedoen is dat je met vrienden weer 

kan praten over zinvolle dingen. Ook is het een betere binnenkomer als je op zoek ben naar een relatie 

dat je betekenisvol werk doet.   

 

 

Respondent 4  

Datum: 22 mei 2019  

Onderwerp: economische zelfstandigheid  

  

Voorspoedige studie.  

Ik ben van vmbo-t naar de havo en van de havo naar hbo-bedrijfseconomie gegaan. Ik heb de studie 

met goed gevolg afgelegd. Op mijn 17e is Asperger gediagnostiseerd. Dat hielp mij op bepaalde vlakken 

mijn beperking beter te begrijpen. Eenmaal afgestudeerd had ik na enige tijd snel een uitzendbaan. Heb 

na een aantal jaren uitzendbanen werk gevonden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Hierbij deed ik data-analyses, verzorgde maandafsluitingen en leverde informatie aan diensten. Ik heb 

nog zelf een aantal cursussen gevolgd, te weten Exact online en Excel. Je bent in het huidige tijdperk al 

gauw aangewezen op flexibele banen. Dat is met Asperger moeilijker in te vullen en te organiseren. 

Uiteindelijk belde SWOM die samen met mij een profiel hebben opgesteld en een analyse gemaakt van 

mijn sterke en zwakke punten. Ook hebben ze geholpen bij de entree op de werkplek en de sollicitatie 

procedure. Op dit moment werk ik 28 uur naar volle tevredenheid.   

  

Toen ik een goede baan had, ben ik op mijzelf gaan wonen. Veel veranderingen in korte tijd. 

Om een baan te behouden is het hebben van structuur en het kennen van mijn gebruiksaanwijzing een 

belangrijke voorwaarde. In het afgelopen jaar is mijn leven op een aantal fronten drastisch veranderd. 

Zo ben ik op mijzelf gaan wonen. Dat is een hele grote gebeurtenis. Ik woonde eerst in een gemeente 

hier verderop. Dit is een wat grotere stad met een goede openbaar vervoer-verbinding naar mijn werk.   

  

Mijn beperking draag ik altijd met mij mee.   
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Ik heb mijzelf ingeschreven bij de woningbouwvereniging en samen met mijn coach een begroting 

opgesteld, huishoudboekje gemaakt, en heb regelmatig buddy gesprekken. Al deze stappen heb ik 

genomen om zelfstandig te gaan wonen. Ik heb gekeken om een huis te kopen, inclusief hypotheek en 

aflossing ervan. Het op mijzelf wonen en dat allemaal uitzoeken heeft me veel meer zelfvertrouwen 

gegeven. De coach helpt mij structuur en overzicht te creëren. Ik heb dezelfde coach voor werk en privé. 

Het is heel belangrijk om iemand te hebben die je op alle fronten kan helpen en met je meedenkt. Mijn 

beperking draag ik immers altijd met mij mee. Ik werk nu 28 uur en heb met alle veranderingen in zowel 

werk als privé alles redelijk op orde. Omdat ik bij een overheidsorganisatie werk en ze tevreden over mij 

zijn, verdien ik meer dan het WML. Ik heb een indicatie banenafspraak gehaald. Dit heeft mij geholpen 

om een goede coach te krijgen. Zonder deze coach had ik al deze stappen niet zo gauw gezet. De 

indicatie heeft me ook geholpen om bij de gemeente voorzieningen aan te vragen.   

  

Meer routes bij dienstverlening door verschillende instanties!  

Er zouden meer routes door de dienstverlening bij UWV, Gemeenten en belastingdienst moeten worden 

aangelegd. Nu zijn het allemaal aparte sporen. Je moet zelf maar uit zoeken wat nu effect heeft op wat. 

Het aanvragen van een voorziening is niet eenvoudig. Je moet echt allemaal verschillende dingen weten, 

van de woningbouw en over de juiste vinkjes op het belastingformulier. Omdat je het niet dagelijks doet, 

is een foutje zo gemaakt. Ik heb bijna alles op eigen kracht gedaan, met ondersteuning van een coach.  

  

De toekomst.  

Ik neem nu ook deel aan het pensioenlab. Hierbij is mij duidelijk geworden dat het belangrijk is om vanaf 

dag één een pensioen op te bouwen. Het zou verplicht moeten zijn voor iedereen. Het moet 

overdraagbaar en toekomstbestendig zijn. Ook moet de communicatie naar de deelnemer beter worden. 

Je krijgt tegenwoordig bijna nergens meer zo snel een vast contract. Om wat op te bouwen worden we 

geacht steeds zelfredzamer te zijn. Ik probeer zo veel mogelijk te sparen om ooit een eigen huis te 

kunnen kopen. Dat valt nu niet mee. Je moet een grote aanbetaling doen en als je het voor die tijd op de 

bank hebt staan, dan hebben ze ook nog zo iets als een rendementsheffing! Dit is mij en velen een doorn 

in het oog. En remt ons zeker in de huidige tijd met lage rentes enorm af in het opbouwen van een 

dergelijke spaarpot voor de aankoop van een woning. Naar mijn idee zouden weer toe moeten naar meer 

vaste contracten. Het is anders heel moeilijk en risicovol om een eigen huis te kopen. Nog los van het 

feit of een hypotheekaanbieder je een hypotheek geeft. Uiteindelijk wil je op enig moment hypotheekvrij 

zijn. Dat is voor zover ik nu zie de beste route. Gelukkig zit ik aan de goede kant van de streep, maar 

dan nog is het zelfs moeilijk om voldoende middelen te sparen voor een eigen huis.   

 

 

Respondent 5  

Datum: 24 mei 2019  

Onderwerp: jobcoach   

  

Wij verzorgen de bemiddeling voor jongeren met een beperking. Wij matchen daarbij mensen met een 

beperking met vacatures van de overheid. Dat valt voor een jobcoach op dit moment niet mee.  

  

Bij iedere gemeente is de procedure anders geregeld.  

‘Het is niet toegankelijk en kost veel kostbare tijd met een onzekere afloop!’  

Als je een kandidaat met potentie op het oog hebt dan zoek je per gemeente uit hoe de ondersteuning is 

geregeld. Als je als jobcoach afspraken wilt maken met een organisatie over een cliënt voor bijvoorbeeld 

een voorziening, dan blijkt niemand de juiste persoon te kunnen vinden. Nu is het bij iedere gemeente 

anders geregeld, dus wil je tot zaken komen heb je een hele zoektocht af te leggen.   

  

Gemeenten h ebben in de praktijk weinig ervaring met externe jobcoach organisaties. Onze 

indruk is dat de gemeenten die wij benaderen weinig of geen ervaring hebben met externe partijen. 

De dienstverlening is daarom volstrekt ontoegankelijk voor een jongere die zelf een jobcoach wil 

aanvragen. De voorziening is of dichtgetimmerd via een aanbesteding of ze gebruiken een interne 

jobcoach. Ruimte voor een andere oplossing is niet één, twee, drie voorhanden.   
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Voor werkgevers is het praktisch als ze uit kunnen gaan van een arrangement voor jobcoach. Bij UWV 

heb je dat, bij gemeenten moet je iedere keer opnieuw kijken wat het arrangement is.   

−  Hoe wordt de noodzaak voor een jobcoach beoordeeld?  

−  Hoe wordt de jobcoach vergoed?  

−  Om welke bedragen gaat het, wanneer wordt er betaald?  

−  Wat is de reikwijdte?   

−  Valt monitoren van jongeren op de werkplek er ook onder?  

−  Coaching van de werkgever?  

−  Hoe wil de gemeente de verantwoording en rapportage ontvangen?  

Het is van belang dat de aanvraag en toekenning snel worden behandeld. Het komt soms voor dat we 

drie maanden bezig zijn. Soms willen de gemeenten ook nog eerst een uitgebreid gesprek met de 

jobcoach. Omdat wij landelijk werken kan dat een hele reis zijn met bijkomende kosten. Zonder 

voorziening kan er niet gestart worden en loopt de kandidaat risico op financiële schade. Dit is ook niet 

uit te leggen aan een werkgever. Die wil zijn vacature vervullen.   

  

Jobcoach als meeneembare en domein overstijgende voorziening   

Overwogen zou moeten worden of een jobcoach niet een meeneembare voorziening moet zijn voor 

mensen met bepaalde beperkingen. We tuigen nu een heel groot vertragend circus op dat niet ingesteld 

is op dienstverlening aan de cliënt. Bijvoorbeeld als je eerst op projectbasis werkt en dan weer vast, of je 

cliënt gaat verhuizen van de ene gemeente naar de andere gemeente. Op deze arbeidsmobiliteit is het 

huidige systeem niet berekend.   

Iemand coachen naar zelfstandigheid is complex. Zeker vanuit een gezinssituatie ontbreekt het aan 

middelen om een start te maken. Jongeren blijven dan ook veel langer thuis wonen. Alleen met hulp van 

specialistische organisaties is deze stap te maken. Hier kunnen organisaties als Prodeba of Balans bij 

helpen. Dit is een vak apart. In samenwerking is er veel mogelijk. We zien wel dat voorzieningen zeer 

ongelijk verdeeld zijn tussen gemeenten.   

  

Geen Russische roulette met de kansen die worden geboden!  

In beginsel zou de gemeente het adagium “bij twijfel helpt jobcoach” moeten hanteren. Risico’s op falen 

moeten zoveel mogelijk worden afgedekt. Slechte service, nazorg of PR verpest het voor andere 

kandidaten. Daarom is een jobcoach nodig om het werkpakket af te stemmen en de juiste 

gebruiksaanwijzing te leveren voor de werkgever bij het geven van aanwijzingen en 

functioneringsgesprekken. Een goede coaching van de werkgever helpt hem om feedback te geven aan 

de werknemer, zonder dat het uit de hand loopt. Bij mensen met een beperking kan de feedback soms 

heel anders binnenkomen.   

  

  
Hanteer inkoopvoorwaarden UWV en zorg voor een snelle beslissing!  

Gemeenten zouden in beginsel niet opnieuw het wiel moeten uitvinden maar de inkoopvoorwaarden van 

UWV moeten hanteren. UWV erkent de jobcoaches met wie zij zaken doen. Dit zou voldoende referentie 

voor gemeenten moeten zijn. De gemeenten hebben jongeren met een hoge opleiding weinig te bieden. 

Ze hebben de vacatures niet. Van veel jongeren horen we dat ze naar standaard werksoorten worden 

bemiddeld. Denk aan call centers of simpel productiewerk. Dat is geen match met onze doelgroep.   
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Respondent 6  

Datum: 24 mei 2019  

Onderwerp: interviewwaarde van werk op welzijn  

  

Werk en welbevinden  

Werk is heel belangrijk voor je welbevinden. Ik werk bij een ministerie en doe dat met veel plezier. Ik 

heb daar eerst op een tijdelijk project gewerkt en ben nu doorgeschoven naar een nieuwe functie. Ze zijn 

heel blij met me. Ik heb een rolstoel en de positieve feedback van mijn collega’s is dat ze me altijd 

kunnen bellen, omdat ik altijd op mijn plek zit. We hebben echt plezier in ons team en ik krijg alle ruimte 

om mij te ontwikkelen. Ik heb veel geluk gehad bij het vinden van werk na mijn studie. Via het netwerk 

van de Stichting Wij Staan op ben ik hier terechtgekomen. Wij Staan Op is een stichting die wordt geleid 

door jongeren met een fysieke beperking die zich inzet voor een inclusief Nederland.   

  

Belangrijk voor werkgevers is dat ze het juiste beeld geschetst krijgen om te bepalen of er een goede 

match is met het werk dat verricht moet worden. Ik kom heel veel mensen met een beperking tegen in 

het dagelijks leven, alleen die van mij is toevallig wat zichtbaarder.   

  

Een goede werkgever biedt ontwikkeling en groei.  

Toen ik begon kreeg ik een functie van projectondersteuner. Dat is een van de laagste functies bij het 

Rijk. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor een tijdelijke periode. Na twee jaar viel dit potje weg. Ik 

kijk in de organisatie waar nog meer werk ligt dat bij mij past. Ik ben een paar keer mee geweest op 

inspecties. Lever hand- en spandiensten bij vooronderzoek en kijk mee bij wat wel genoemd wordt het 

goed huisvaderschap. Je loopt dan tegen dingen aan die wellicht handiger kunnen. Bij ons ministerie 

zeggen ze dan: “schrijf maar op en maak een plan”. Je kunt dat zelf dingen in gang zetten. Je krijgt daar 

coaching bij. Ik heb de organisatie beter leren kennen en ik heb ook toegang tot alle functiegerichte 

scholing die binnen het Rijk beschikbaar is.   

  

Grote veranderingen in de afgelopen jaren.  

In de afgelopen periode heb ik niet alleen werk gevonden, ik ben ook op mezelf gaan wonen. Dat is nogal 

een organisatie als je een beperking hebt. Ik ben toen eerst een paar maanden op proef gaan wonen. In 

die periode ging mijn relatie uit. Dat heeft enorm aan mijn zelfvertrouwen geknaagd. Je vraagt je dan 

toch af of je het echt allemaal wel kan, ook als je er alleen voor staat. Ik heb er wel even doorheen 

gezeten toen dit mis ging en ben ook even tijdelijk opgenomen geweest. Je vecht al continu tegen je 

beperking, waarbij je soms twijfels hebt of je het gaat redden. Als dan ook je relatie nog stuk loopt dan 

wordt het teveel. Dankzij mijn werk is het me weer gelukt hier uit te komen. Door mijn inkomen heb ik 

mijn leven weer op kunnen pakken. Zo ben ik zelfstandig naar New York gegaan om vrienden op te 

zoeken. Ook een overwinning op mijzelf om weer leuke dingen te doen.   

Door mijn werk kan ik weer meedoen en voel ik mij gewaardeerd. Het geeft je ook meer steun als het 

even tegen zit.   

 

 

Interview: respondent 7   

Datum: 24 mei 2019  

Onderwerp: interview perspectief economische zelfstandigheid, impact P-wet op ouders,   

  

Van jeugd naar jongvolwassenheid: wat houdt de zorgplicht in?  

  

Je voelt je als ouders door die psychische beperking niet altijd veilig.  

Ik heb een zoon met een psychiatrische beperking en hij is daarnaast zwaar depressief. Af en toe gaat 

het zo slecht met hem, dat hij zeer agressief wordt. Op een gegeven moment was er geen deur meer 

heel in ons huis en moesten we onze slaapkamerdeur op slot doen. We slapen standaard met de 

autosleutels onder ons hoofdkussen. Mijn vrouw heeft, toen ze alleen thuis was, de politie moeten bellen. 

Zij zijn de enigen die in zo’n situatie nog wat doen. Het gedrag van onze zoon trekt een zware wissel op 

onze werk-privé balans. Onze relatie staat regelmatig onder grote druk. Je bent iedere keer op meerdere 
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fronten de bal aan het hoog houden en kunt bijna nooit ontspannen. Het komt er uiteindelijk altijd op 

neer dat we als ouders alles zelf moeten oplossen.   

  

Wat als geen school je meer wil hebben?  

Vanaf zijn 13e heeft hij ontheffing van de leerplicht omdat geen school hem meer wilde hebben. Geen 

zorginstelling is ooit verder gekomen dan een diagnose. Dat zijn inmiddels twee ordners vol met 

diagnoses. Maar een behandeling heeft hij tot nu toe niet gehad. Steeds moeten we hetzelfde verhaal 

vertellen. Voor opvang, met hulpverleners, met begeleiders, met werk, relatie etc. Een beetje veel. Hij 

was dus veel thuis en dan heb je ook als je zelf op je werk ook continu zorg hoe het met hem gaat.   

  

Indicatie beschut werk, maar begeleiding moet je zelf oplossen!  

We hebben er zelf alles aan gedaan om het beste voor hem te regelen. We hebben een indicatie Beschut 

werk gehaald en hij is ook nog snel geplaatst op een passende werkplek voor 16 uur per week. Via een 

zeer omslachtige procedure hebben we uiteindelijk ook een begeleider geregeld via een pgb.   

  

Uithuisplaatsing soms noodzakelijk: in de Participatiewet is daar niet echt over nagedacht.  

Uiteindelijk was onze zoon niet meer thuis te handhaven. Na mislukte plaatsingen via begeleid wonen 

(wilden hem niet meer hebben i.v.m. agressie) hebben we nu ook samen gezorgd voor huisvesting. Een 

woning via de woonstichting en begeleiding via het pgb. Er was echter een lange wachtlijst voor sociale 

huurwoningen. Maar na 2,5 jaar heeft hij een woning. Die komt echter grotendeels voor onze rekening 

omdat hij voor zijn 23e geen huursubsidie krijgt. En zijn Beschut werken-loon is veel te laag. Een 

aanvullende uitkering is afgewezen door de gemeente.  

  

Met dit alles is de situatie voor ons als ouders weer enigszins hanteerbaar. Daarmee is de zorg natuurlijk 

niet minder. Laatst had ik weer de hulpdiensten aan de telefoon omdat hij zichzelf weer wat had 

aangedaan. Het is heel lastig om hulpverleners te overtuigen van de ernst van de problematiek. Steeds 

zijn het weer nieuwe mensen. Overal moet je weer opnieuw in overleg; met indicatiestellingen, testen en 

keuringen. Om er na een keukentafelgesprek achter te komen dat er echt tweedelijns zorg nodig is. In 

de afgelopen jaren is dit een moeizaam traject geweest met best wat schade tot gevolg. We zijn nu bezig 

om ons leven weer op te pakken.   

  

Geen snelle en adequate hulp leidt tot schade  

We vinden dat jongeren zoals onze zoon ook de juiste begeleiding moeten krijgen en dat er niet te 

simpel over gedacht moet worden. Het uitgangspunt zelfredzaamheid gaat niet in alle gevallen op en er 

moet zorgvuldig worden gekeken naar de mogelijkheden. Ouders hebben de neiging om te zorgen, 

professionals in de tweede lijn die vaker met het bijltje hebben gehakt kunnen de gevolgen beter 

overzien.  

Nu wordt er te veel aangemodderd en wordt vaak met een grote boog om moeilijke gevallen heen 

gelopen waardoor kostbare tijd verloren gaat. Er kan veel ellende worden voorkomen als dit verbetert.   

  

  


