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JONGGEHANDICAPTEN
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Accent op regio bij Participatiewet
Jonggehandicapten komen moeilijk
aan werk. De Participatiewet biedt
ruimte voor regionale invulling.
door Irmgard Borghouts

In het Brabants Dagblad stond
een belangrijke brief van Nik van
Hoogstraten (BD 26 februari). Hij
heeft een permanente hersenaandoening en wil dolgraag participeren op de arbeidsmarkt. Het participeren in een betaalde baan
wordt hem, zoals hij zelf aangeeft, in de Nederlandse maatschappij onmogelijk gemaakt. Ik
vrees dat hij niet de enige jonggehandicapte is voor wie dit geldt.
Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari, is de integratie van nieuwe jonggehandicapten op de arbeidsmarkt de verantwoordelijkheid van gemeenten.
De vraag is in hoeverre gemeenten dit kunnen gaan waarmaken.
Gemeenten hebben daar nog niet
de benodigde expertise voor, zijn
zeer afhankelijk van bedrijven en
moeten bezuinigen. Het zou beter
zijn om de krachten regionaal te
bundelen en naar innovatieve oplossingen te zoeken.
Met de inwerkingtreding van de
Participatiewet is het sociale zekerheidslandschap voor jonggehandicapten gewijzigd. Nieuwe

“

Gemeenten
hebben de taak om
jonggehandicapten
aan het werk te
helpen maar dat is
bijna onmogelijk

de

jonggehandicapten die in staat
zijn om (gedeeltelijk) te werken,
stromen vanaf nu de Participatiewet in en ontvangen dus geen
Wajong-uitkering. Gemeenten
hebben de taak om deze groep
aan het werk te helpen, maar dat
is in de huidige situatie een haast
onmogelijke opdracht.
Enerzijds heeft dat te maken met
de kenmerken van de nieuwe
doelgroep voor gemeenten. De
Wajongpopulatie is een zeer
gemêleerde groep. Van hoogopgeleide mensen met een fysieke beperking tot jongeren met verstandelijke beperkingen die nauwelijks onderwijs hebben kunnen
volgen. Vaak is er sprake van
meervoudige problematiek.
Anderzijds zijn gemeenten uitermate afhankelijk van werkgevers.
Gemeenten zullen oog moeten
hebben voor het standpunt van
werkgevers, wil de missie om
meer jonggehandicapten aan regulier werk te krijgen kans van slagen hebben. Wat beweegt werkgevers om banen aan te bieden aan
een groep die de werkzaamheden
waarschijnlijk minder productief
kan uitvoeren dan reguliere werknemers? Als werkgevers al een positieve grondhouding hebben,
dan moet er ook werk zijn. Er is
nog steeds sprake van een crisis
op de arbeidsmarkt, waarvan het
einde nog niet in zicht is. Het water staat bij bedrijven zoals V&D,
Blokker of Schoenenreus, maar
ook bij veel andere MKB-bedrijven, tot aan de lippen. Ze hebben
grote moeite werkzekerheid te
bieden aan het eigen personeel,
laat staan dat ze nu banen kunnen creëren voor groepen die ver

bants Dagblad wil ik even reageren op het voortreffelijke stuk
over Wim van Vugt uit Drunen
met de zebravink. In Brabant zijn
duizenden inwoners aangesloten
bij een vereniging en landelijke
bonden. Vaak wordt daar door de
milieuverenigingen en media negatief over gedaan. Eindelijk eens
een keer een goed stuk.
Ik denk dat ik namens alle leden
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en de Algemene
Bond van Vogelhouders het Brabants Dagblad mag bedanken
voor zo’n positief bericht.
Theo Schelle
Voorzitter Vogelvereniging Zang en Kleur
Geffen

䡵 De Melson Groep uit Papendrecht helpt jongeren met een verstandelijke beperking aan werk door aan bedrijven ’werkfruit’ te leveren. foto Vidiphoto/ANP

van arbeidsgehandicapten. De veronderstelling van de overheid dat
de Quotumregeling als een
zwaard van Damocles boven het
hoofd van werkgevers hangt en
ze zich daardoor gedwongen voelen om jonggehandicapten aan te
nemen, is een illusie. Vooralsnog
lijken bedrijven zich niet al te
druk te maken. Bedrijven zien

wel wat er op hen afkomt en kunnen besluiten de boete af te kopen.
In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over garantiebanen
en de oprichting van 35 regionale
werkbedrijven die een schakel vormen tussen mensen met een
arbeidsbeperking en werkgevers.
In nader op te richten Werkka-

naam en wachtwoord ingeven op
DigiD. Waarschijnlijk (99 procent
kans) heeft J. Schilders erin toegestemd dat de browser (Internet
Explorer of Google Chrome) het
wachtwoord moest opslaan en zodoende wordt dat weer getoond
wanneer de site opnieuw wordt
bezocht. In de instellingen van de
browser kun je dat weer ongedaan maken. Zoek hiervoor naar
de ‘opgeslagen wachtwoorden’ óf
wachtwoorden beheren of iets
dergelijks.

ten doorfactureert aan de opstalen/of inboedelverzekeraars of indien van toepassing de aansprakelijkheidsverzekeraar. Indien een
ambulance wordt opgeroepen,
wordt deze rit óók doorberekend
aan de zorgverzekeraar.
Mijn schatting is dat de premieopslag fractioneel is om deze kosten te kunnen dekken om zodoende een gezonde basis voor hulpverlening te creëren.
Politiek, doe er dus uw voordeel
mee.

Rianne van Teeffelen
Oss

Jan van Helvoort
Sint-Michielsgestel

velt en Drees, die het uitstekend
hebben gedaan. Deze mensen hadden visie, waren doortastend en
hadden een goed team medewerkers naar wie ze meestal goed luisterden. In hun tijd gingen de veranderingen ook snel. Goed, je had
geen snelle media als Twitter,
Facebook etc., maar de wereld
was in en na de Tweede Wereldoorlog volop in beweging.
Kortom er is geen algemene regel
te bedenken voor een politicus
voor aanblijven of opstappen op
oudere leeftijd. Wel kan zo’n persoon in de problemen komen als
blijkt dat hij een grote stroom informatie niet meer kan behappen
en geen grip meer heeft op het onderwerp. Als voorbeeld wordt genoemd minister Ivo Opstelten die
regelmatig een abominabel hakkelende presentatie geeft en uitspraken doet waar je broek van afzakt.
Hij is als burgemeester van Dalen, Doorn, Delftzijl, Utrecht, Tilburg en Rotterdam een goed bestuurder geweest. Maar a.u.b. stop
er eens mee. Genoeg is genoeg.

van de arbeidsmarkt afstaan.
De Participatiewet biedt gemeenten de kans om financiële instrumenten voor werkgevers in te zetten. Daarvan moeten we niet te
veel verwachten. Uit onderzoek
blijkt dat het bereik en het gebruik van instrumenten zoals
loonkostensubsidie en loondispensatie gering is. De economi-

Blussen

woord dat haaks staat op levenslang. Ik hoop dat die wet er komt.
Dat zou menselijk zijn.
Jan van Drie
Oss

Voortreffelijk
Als trouwe abonnee van het Bra-

Te oud?
䡵 Konrad Adenauer foto ANP

Vugt uit Drunen. foto Joris Buijs/Beeld Werkt
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sche theorie dat loonkostensubsidie een prijsprikkel is waardoor arbeid goedkoper wordt en werkgevers daardoor eerder een baan aanbieden aan mensen die niet volledig productief zijn, blijkt in de
praktijk niet te kloppen. Meer factoren spelen bij werkgevers een
rol als het gaat om het wel of niet
aannemen en in dienst houden

DigiD
Naar aanleiding van de ingezonden brief van J. Schilders (BD 25
februari) het volgende. Natuurlijk
waren de gebruikersnaam en het
wachtwoord niet vooringevuld
op DigiD op internet, dat doet
geen enkele instantie. Wij moeten ook altijd opnieuw gebruikers-

De bezuinigingsdrift treft nu ook
de brandweer. Maar liefst 40 miljoen dient er te worden bezuinigd, wat dan ook meteen weer
een positieve vorm van participatie, hét toverwoord van dit kabinet, oplevert.
Binnenkort vormen de wijkbewoners weer eensgezind een lange
rij met gevulde emmertjes om de
ontstane brand te blussen terwijl
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de gealarmeerde brandweer met
paard en wagen toesnelt. Gedupeerden worden liefdevol in de
wijk opgevangen en slapen tijdelijk bij de buren.
Verbroedering, alleen al door bezuiniging! Kan het nog mooier?
Om dit sprookje voortijdig in de
kiem te smoren wil ik voorstellen
dat de brandweer haar uitrukkos-

Te oud voor de politiek is maar
net hoe je het bekijkt. Terecht
merkt Niels Klaassen in zijn prima benadering van dit vraagstuk
in het BD (27 februari) op dat jonge mensen sneller anticiperen op
veranderingen dan de oude garde.
Maar ook hier bevestigen de uitzonderingen de regel dat er genoeg oudere staatslieden zijn zoals Adenauer, Churchill, Roose-

B. Kuilman
Boxtel

mers is het de bedoeling dat gemeenten, UWV en sociale partners gaan samenwerken, maar dit
staat nog in de kinderschoenen.
Sterker nog: het komt nog niet
van de grond.
Maar wat moet er dan wel gebeuren? In de eerste plaats kennisoverdracht van de bestaande expertise die bijvoorbeeld bij het
UWV, maar ook bij bedrijven en
andere organisaties beschikbaar is
over de beperkingen waar jonggehandicapten al vroegtijdig in hun
leven mee worden geconfronteerd. Het is voor gemeenten onmogelijk op lokaal niveau alle benodigde expertise over alle beperkingen en aandoeningen in huis
te hebben. Gemeenten moeten in
ieder geval niet opnieuw het wiel
uit gaan vinden.
De sprong van uitkering naar regulier werk blijft voor jonggehandicapten bovendien vaak te groot.
Een oplossing die niet in de Participatiewet is voorzien is een door
gemeenten, UWV, bedrijven, sociale werkvoorziening en uitzendbureaus op te richten ‘tussenstation’, waarin jonggehandicapten
letterlijk en figuurlijk kunnen
werken aan hun arbeidstoekomst
en waarin rekening gehouden
kan worden met hun interesse en
hun arbeidsvermogen. De Arbeidsstichtingen zoals die in verschillende vormen in Oostenrijk
bestaan, zouden als inspiratie kunnen dienen. Mensen stromen
voor maximaal vier jaar in een Arbeidsstichting in met behoud van
uitkering, ontvangen een toeslag
en ook bedrijven dragen bij.
De Participatiewet biedt ruimte
voor regionale invulling. Gebruik
die ruimte dan ook door te komen met innovatieve oplossingen
in plaats van illusiepolitiek te bedrijven.

Dr. Irmgard Borghouts is als senior-onderzoeker arbeidsmarkt en sociale zekerheid verbonden aan
ReflecT/Tilburg University
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De Kwestie van vandaag:
Kalveren die op stal worden
vetgemest verdienen niet
het dierenwelzijnskeurmerk
Reageren? Op de internetsite
bd.nl
kunnen bezoekers hun antwoord op
de Kwestie beargumenteren.
Of via mail:
kwestie@bd.nl
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