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Samenvatting
In deze afstudeerscriptie worden de onderzoeksresultaten neergelegd die door middel van het doen
van gericht onderzoek tot uiting zijn gekomen door de centrale vraag te analyseren en bestuderen. Dit
onderzoek is gebaseerd op diverse methoden van onderzoek. Er is literatuurstudie verricht,
inhoudsanalyse gedaan, er zijn diverse interviews afgenomen vanuit de praktijk (kwalitatief onderzoek)
en er is een vragenlijst ingevuld door 8 jonggehandicapten met een visuele beperking. Tevens zijn er
ook jaarverslagen en praktijkdocumenten geraadpleegd zoals onderzoeksrapporten die in de context
raakvlakken kenden met het onderwerp dat centraal staat in deze scriptie. De meest belangrijke stukken
zijn derhalve opgenomen als bijlage in dit onderzoek.
De centrale vraag gaat dieper in op het sociaal juridisch onderdeel op het gebied van de positie en
participatie van jonggehandicapten met een visuele beperking/handicap op de arbeidsmarkt. In
paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 wordt de centrale vraag als volgt omschreven: ‘op welke wijze kan de
(re)-integratie van personen met een visuele beperking, die ook na de wetswijziging van 1 januari 2015
nog steeds onder de Wajong vallen, worden vergroot (door het inzetten van maatregelen gericht op de
huidige beperkingen die zij ondervinden), met als doel het vinden en blijven behouden van werk’.
In de Nederlandse samenleving wordt er steeds meer de nadruk gelegd op het feit dat iedereen naar
vermogen dient deel te nemen aan het arbeidsproces. Personen met een (visuele) handicap vallen daar
dus ook onder. Nu het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in de periode tussen 2015
en 2018 druk doende is met het her-indiceren van het volledige bestand aan Wajongers, zal er voor een
steeds grotere groep die een uitkering ontvangt in het kader van de Wet
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten
(Wajong)
arbeidsvermogen
worden
vastgesteld. Dit omdat er steeds meer gekeken wordt naar de mogelijkheden die iemand nog heeft dan
dat er wordt uitgegaan van de beperking die iemand heeft. Enkel voor de personen die duurzaam
arbeidsongeschikt blijken te zijn, zal de participatie op de arbeidsmarkt niet gelden omdat zij door hun
handicap of ziekte simpelweg niet in staat zijn om te kunnen werken.
De Wet Wajong streeft ernaar om ook personen met een ziekte, beperking of handicap werkzaam te
kunnen laten zijn op de arbeidsmarkt. Dit wil zij bereiken door personen met een arbeidsbeperking te
(re)-integreren op de arbeidsmarkt. Hiervoor kent deze wet diverse (re)-integratiemiddelen, variërend
van instrumenten gericht op de werkgever en werknemer, tot aan instrumenten die zijn toegespitst op
het zelfstandig ondernemen. Naast de middelen die bovengenoemde wet biedt om de positie van
personen met een (visuele) handicap te versterken, heeft het kabinet ook nog diverse
stimuleringsmaatregelen vormgegeven waarmee zij de participatie op de arbeidsmarkt van
arbeidsbeperkten wil bevorderen, namelijk de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze
wet ziet toe op het feit dat zowel de overheid als de marktsector tot en met 2026 gezamenlijk zorg
dragen voor het creëren van in totaliteit 125.000 banen voor arbeidsbeperkten. Tevens heeft deze wet
een sanctionerend onderdeel richting werkgevers als zij het gestelde quotum niet halen. Dit in de vorm
van een geldelijke sanctie.
Er wordt door de wetgever een juridisch kader geschetst om de (re)-integratie en participatie van
personen met een (visuele) handicap te waarborgen. Maar hoe ziet dit er vervolgens uit in de praktijk?
Dit onderdeel wordt in het onderzoek nader geïnventariseerd en gedefinieerd door de ervaringen en
belemmeringen te schetsen waar de medewerkers (arbeidsdeskundigen) van het UWV, de visueel
beperkten zelf, maar ook de werkgever(s) mee worden ‘geconfronteerd’ op het gebied van de
participatie en (re)-integratie op de arbeidsmarkt van deze doelgroep.
Tevens zal er in worden gegaan op de sociaal agogisch aspecten die (mogelijk) een rol spelen bij
personen die een visuele handicap hebben in relatie tot het vinden en behouden van werk.
Aan het einde van dit onderzoek zullen er vervolgens conclusies worden getrokken en aanbevelingen
ter verbetering worden gedaan, gebaseerd op alle relevante verzamelde onderzoeksinformatie die in
de voorgaande hoofdstukken aan bod zijn gekomen.
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Voor- en dankwoord
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie genaamd ‘Vini, Vidi, Vici’. Deze scriptie is geschreven in het kader van
mijn afstuderen. Ik volg het Sociaal Juridisch Uitstroomprofiel binnen de Hogere Juridische Opleiding
(HJO). Deze opleiding is onderdeel van de faculteit Management en Recht van Zuyd Hogeschool te
Sittard. Na het voltooien van deze opleiding, maakt mij dit tot sociaaljuridisch dienstverlener.
De keuze voor dit profiel is voortgevloeid uit mijn hieraan gerelateerde vooropleiding als Juridisch
Medewerker MBO niveau 4. De motivatie betreffende het feit dat ik juist voor dit specifieke profiel heb
gekozen, vindt zijn oorsprong in het feit dat ik graag mensen wil ondersteunen die niet (volledig)
zelfstandig kunnen opkomen voor hun juridische belangen. Dit omdat ze dikwijls door alle wetten en
regels die in Nederland gelden totaal geen overzicht meer hebben waarop ze wel of geen beroep
kunnen doen. Daarnaast spreekt het sociale aspect binnen het juridisch kader mij enorm aan en dan
met name het cliëntcontact. Dit is voor mij nader tot uitdrukking gekomen gedurende mijn
derdejaarsstage bij een bewindvoerderkantoor. Hier heb ik mogen ervaren dat de doorsnee
Nederlander die weinig kennis heeft van wet- en regelgeving, zonder hulp van een professional op dit
gebied het spoor snel bijster raakt in de wet- en regelgeving.
De titel van mijn scriptie ‘Veni, Vidi, Vici’ is een uitspraak afkomstig uit het klassiek Latijn, die net zoveel
betekent als ‘ik kwam, ik zag, ik overwon’. Deze uitspraak is zowel voor deze scriptie alsmede voor
mezelf zeer toepasselijk. Dit wegens mijn visuele handicap die tevens ook de inspiratiebron is geweest
voor het schrijven van deze scriptie. Ik weet als geen ander hoeveel inspanning en
doorzettingsvermogen het vergt om ondanks een handicap of beperking je doelen na te streven. Het
afronden van deze HBO-opleiding is daar voor mij een goed voorbeeld van. Omdat ik met deze scriptie
iets na wil laten waar anderen motivatie, kracht en ideeën uit kunnen halen, was voor mij de keuze snel
gemaakt om juist de participatie en re-integratie van jonggehandicapten met een visuele beperking
centraal te stellen. Dit omdat er vanuit de regering toch steeds meer de nadruk wordt gelegd op het feit
dat iedereen naar vermogen dient deel te nemen aan het arbeidsproces, ongeacht een ziekte, beperking
of handicap. Ik ben ervan overtuigd dat denken in mogelijkheden kansen biedt om tot oplossingen te
komen voor problemen die je ‘ziet’. Met dit uitgangspunt in mijn achterhoofd heb ik dan ook deze scriptie
geschreven.
Het schrijven van een afstudeerscriptie is een hele taak op zich. Het vereist toewijding,
doorzettingsvermogen en vastberadenheid om tot een mooi eindproduct te komen. Daarom wil ik een
aantal mensen bedanken die mij tijdens dit proces hebben gesteund. Allereerst wil ik Harry
Pluijmaeckers, Christien Pluijmaeckers-Deckers en Marjo van Wersch bedanken. Zij zijn een grote
inspiratiebron voor mij en het onvoorwaardelijk vertrouwen dat zij in mij hebben, heeft mij de kracht
gegeven om deze laatste fase van mijn opleiding te doorstaan.
Tevens wil ik mijn scriptiedocenten de heer. Jac. Josquin en mevrouw. Yolanda. Ritsen bedanken voor
de goede begeleiding en ondersteuning die ze mij geboden hebben bij het opzetten en uitschrijven van
deze afstudeerscriptie.
Tot slot een woord van dank gericht aan alle mensen die hun medewerking hebben verleend en een
bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze scriptie.
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Lijst met afkortingen
Afkorting

Uitleg

AAW
Bv.
c.a
c.q.
d.d.
HJO
ICF
Jo.
MvT
PW
SJD’er
UMCG
UWV
Wajong
WHO
WWB

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Bijvoorbeeld
circa
casu quo
De dato
Hogere Juridische Opleiding
International Classification of Functioning, Disability and Health
Juncto
Memorie van Toelichting
Participatiewet
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Universitair Medisch Centrum Groningen
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
World Health Organization
Wet Werk en Bijstand
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Begrippenlijst
Begrip
Agogische aspecten

Definitie/verklaring
Aspecten bij het doelbewust veranderen
van het (sociaal) gedrag van personen of
groepen

Arbeidsdeskundige

Een deskundige die beoordeelt in welke
mate Iemand geschikt is om te werken die – al
dan niet in overleg met andere
deskundigen – een traject vaststelt
voor (re)-integratie

Arbeidsparticipatie

deelname aan het arbeidsproces

Arbeidsondersteuning

Ondersteuning bij het zoeken, verkrijgen
en behouden van werk

Arbeidsongeschikt

Iemand die door ziekte, handicap of
gebrek niet in staat is om te werken

Arbeidsongeschiktheid stelsel

Het geheel aan wetten en regels die iets
zeggen/regelen over
arbeidongeschiktheid

Arbeidsbeperking

Een belemmering die het uitvoeren van
arbeid bemoeilijkt

Arbeidsproductiviteit

De gemiddelde productie per
werknemer gedurende een bepaalde
periode

Arbeidsvermogen

De mate waarin iemand in staat is
om te kunnen werken

Cognitief

Het vermogen om iets te leren of
begrijpen

Compensatie

Het aanvullen van iets ongunstigs met
iets ‘positiefs’

Coping

De manier waarop iemand met alle
voorkomende problemen en
stressvormen omgaat.

Diversiteit

Verschillendheid

Duurzaam

Langdurig / voor altijd

Emancipatie

Het streven naar gelijke rechten/
behandeling en zelfstandigheid

Gedrag

Verwijst naar acties of reacties met
betrekking tot de omgeving.

Herindicering

Het opnieuw formeel vaststellen van de
aard en mate van de handicap/beperking

Hoofdpijler(s)

Iets of iemand waarop iets steunt of
gebaseerd is
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Ingezetene

Iemand die in Nederland woont

Inkomenssuppletie

Aanvulling op het inkomen wanneer
dit lager is dan dat volgens het UWV
verdiend kan worden

Inkomensvoorziening

Een (wettelijke) voorziening die
toeziet op het ontvangen van inkomen
als de persoon zelf niet in staat is zelf
inkomen te verkrijgen door het verrichten
van arbeid

Impasse

Een situatie waarin een proces vastloopt
en moeilijk op te lossen is

Instroom

De personen die in een bepaalde periode
zijn toegelaten tot de Wet Wajong

Jonggehandicapt

Iemand die op jonge leeftijd door een
ziekte, handicap, gebrek of aandoening
gehandicapt is geworden

Loondispensatie

Een werkgever hoeft minder loon te
betalen omdat zijn werknemer door ziekte
of handicap minder werk aan kan

Loonsuppletie

Een aanvulling op het inkomen wanneer
Iemand in de Wajong minder verdient dan
dat hij/zij zou kunnen verdienen

Kokervisus

Vernauwing van een deel van het
gezichtsveld. Dit leidt tot een beperking
van het zicht tot een rond of kokervormig
gebied

Maatmaninkomen

Inkomen per uur dat een ‘gezond’
persoon met arbeid gewoonlijk verdient

Macroniveau

Zaken die zich afspelen op landelijk
niveau

Marktsector

Bedrijven in alle bedrijfstakken met
uitzondering van overheid, gezondheiden welzijnszorg, verhuur van onroerend
goed en delfstoffen winning

Medisch geobjectiveerd

Vastgesteld op medische basis/gronden

Mesoniveau

Zaken die zich afspelen op en rondom
de doelgroep van deze scriptie namelijk
de jonggehandicapten met een Wajong
uitkering
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Microniveau

Zaken die zich afspelen rondom de
doelgroep van deze scriptie, namelijk de
jonggehandicapten met een Wajong
uitkering

Participatie

Actieve deelname aan

Participatiesamenleving

Een samenleving waarbij iedereen actief
deelneemt

Peildatum

Een tijdstip op een tijdlijn dat aangeeft
wanneer er met iets is gestart

psychologie

Academische discipline die zich bezig
houdt met innerlijk leven en gedrag van
mensen

Quotum

Vastgestelde hoeveelheid

Rechthebbende

Iemand die recht heeft op een
bepaald iets

Re-integratie

Het geheel aan maatregelen dat erop
gericht is een arbeidsongeschikte
werknemer terug te laten keren naar werk

Signaalfrequentie

De mate waarin een probleem of
situatie zich voordoet

Signaalernst

De ernst van een bepaalde situatie of
probleem

Sociaal Akkoord

Overeenkomst tussen de regering,
werkgevers en werknemers over sociaal
economische onderwerpen

Sociaal zekerheidsstelsel

Het geheel aan wetten en regels dat
inkomen en/of verzorging garandeert aan
mensen die blijvend of tijdelijk hier zelf niet
in kunnen voorzien

Sociologie

De studie van de sociale relaties
tussen mensen en in het bijzonder
de politieke, culturele, religieuze en
economische aspecten van menselijke
samenlevingen

Starterskrediet

Financiële lening voor personen
(met een beperking) die een eigen bedrijf
willen starten

Stimuleringsmaatregelen

Middelen of maatregelen die er zijn om
jonggehandicapten aan te zetten tot het
zoeken, vinden en behouden van werk

Verdiencapaciteit

Hetgeen dat iemand met een ziekte,
handicap of beperking nog aan
inkomsten kan verdienen
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Opmerkingen vooraf en afbakening
Om het leesgemak van deze afstudeerscriptie te bevorderen wordt hieronder kort de afbakening
weergegeven.
In dit onderzoek staat niet ter discussie of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
zich houdt aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de Wet Wajong en andere nationale
en internationale regelgeving op het gebied van arbeidsparticipatie en discriminatie van personen met
een (visuele) handicap. Tevens geldt dit ook voor alle anderen deelnemers zoals werkgevers en reintegratiebureaus e.d. Dit zou een ander onderzoek tot stand hebben gebracht. Wel wil ik hier nog de
kanttekening plaatsen dat het gegeven van discriminatie wel, maar in een andere context, kort aan de
orde komt.
Er wordt tevens ook niet (dieper) ingegaan op de Participatiewet, andere wet- en regelgeving en
voorzieningen omtrent arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid die eventueel beschikbaar zijn voor
personen met een (visuele) handicap. Dit omdat het simpelweg te omvangrijk is om dit allemaal in kaart
te brengen en dit bovendien een andere context kent.
Voor een correcte benadering van de context waarin dit onderzoek is geschreven, is het van belang te
weten dat het UWV onder andere zorg draagt voor de uitvoering van de Wet
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Hieronder valt bijvoorbeeld het
beoordelen van de uitkeringsaanvragen, arbeidsbemiddeling, opstarten van (re)-integratietrajecten, de
beoordeling van aanvragen in het kader van de voorzieningen behorende bij de (re)-integratie etcetera.
De termen visueel gehandicapt en visueel beperkt zullen telkens worden gebruikt als alles omvattend.
Een vanzelfsprekendheid hierin is dat er verschillende vormen en gradaties mogelijk zijn op het gebied
van bovengenoemde termen. Beide termen hebben dezelfde strekking en worden afwisselend van
elkaar gebruikt om zo een dynamisch en leesbaar stuk te creëren.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
In de Nederlandse participatiesamenleving wordt er steeds meer nadruk gelegd op het feit dat iedereen
een steentje bijdraagt aan de maatschappij. Het verrichten van arbeid valt daar ook onder. De regering
is van mening dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, dienen te deel te nemen aan de
arbeidsmarkt

1.1 Aanleiding
De wetswijziging die heeft plaatsgevonden per 1 januari 2015 betreffende
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de invoering
Participatiewet (PW) per die datum, is de aanleiding tot het schrijven van deze scriptie.

de Wet
van de

De wet Wajong wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).1 Een
van de belangrijke opdrachten op dit moment is het proces van herindicering van alle Wajongers (die
vóór 1 januari 2015 zijn ingestroomd) door het UWV. Specifiek houdt dit in dat de mensen met een
Wajong uitkering opnieuw beoordeeld worden op het hebben van arbeidsvermogen. 2
Van belang is daarbij dat de Wet Wajong momenteel bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een
algemeen deel, dat betrekking heeft op de nieuwe gevallen van na 1 januari 2015. Per deze datum
komen alleen nog mensen voor een Wajong uitkering in aanmerking, indien er sprake is van het
duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.3 Het tweede deel betreft de groep
Wajongers die zijn ingestroomd van 2010 t/m 2014.4 Het derde deel betreft de groep jonggehandicapten
die zijn ingestroomd vóór 2010.5
Toegelicht zei dat het onderscheid tussen het tweede en derde deel o.a. bestaat uit een verschil in de
betekenis van het begrip jonggehandicapte en een verschil in de (re)-integratiemogelijkheden.
Bovenstaand feit is voor mij de aanleiding om de problematiek op het gebied van participatie en (re)integratie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt centraal te stellen in mijn scriptie.
Uit de tabel ‘belangrijkste volumeontwikkelingen’ afkomstig uit het UWV jaarverslag 2015, blijkt dat er
in 2015 248.800 mensen een lopende Wajong uitkering ontvangen. 6 Omdat de totale doelgroep
(Wajongers) zeer omvangrijk is en de diversiteit in ‘handicaps’ (lichamelijk, geestelijk of meervoudig in
de meest brede zin van het woord) dermate groot is, heeft mij doen besluiten de doelgroep te begrenzen
tot jongeren (20 tot 27 jaar) met een visuele beperking. Uit gegevens afkomstig van de website van
Visio (expertisecentrum voor blinden en slechtzienden) blijkt dat er in 2010 ongeveer 27% van de
mensen met een visuele handicap werkzaam is in loondienst. Na de economische crisis is dit
percentage nog verder gedaald naar c.a. 22%.7 Van de volledige Nederlandse beroepsbevolking is 70%
werkzaam (8.294.000 mensen).8 Hieruit kan worden afgeleid dat de omvang (signaalfrequentie)9 van
het probleem in verhouding tot de volledige arbeidsmarkt klein is, omdat de doelgroep “maar” c.a.
320.000 mensen omvat.10 Het eerder genoemde percentage van 22% leidt echter tot de conclusie dat
de signaalernst11 desondanks groot is.

1

Klosse & Vonk 2015, p. 121.
Boetzelaer-gulyas 2015, p. 199.
3 Hoofdstuk 1 Wajong.
4 Hoofdstuk 2 Wajong.
5 Hoofdstuk 3 Wajong.
6 ‘UWV Jaarverslag 2015’, uwv.nl (zoek op jaarverslag 2015), p. 7. Zie tevens de tabel in bijlage 1.
7 ‘Visie en missie’, visio.org (ga naar visie en missie onder werken in het hoofdmenu).
8 Zie de tabel in bijlage 2 van dit document.
9 Roos 2011, p. 42 e.v.
10 ‘Slechtziend of blind’, visio.org (ga naar slechtziend of blind).
11 Roos 2011, p. 42 e.v.
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Deze scriptie zal de vorm aannemen van een advies dat zowel voor werkgevers als voor de visueel
jonggehandicapte inzichten en handvaten kan aanreiken ter bevordering van de (re)-integratie en
participatie op de arbeidsmarkt van de doelgroep.

1.2 Probleemstelling
Zoals in de inleiding reeds is verwoord, is slechts 22% van de visueel beperkte mensen in Nederland
werkzaam in loondienst.12 Het probleem is dus dat ondanks alle mogelijkheden die de Wet Wajong biedt
op het gebied van (re-)integratie13, naar schatting slechts een kwart van de hoofddoelgroep werkzaam
is.
De hoofddoelgroep waar de problematiek op het gebied van deelname aan het arbeidsproces zich op
toespitst zijn de personen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen, maar toch mogelijkheden
hebben om te werken. Specifiek in het kader van deze scriptie betreft dit de uitkeringsgerechtigden in
het kader van de Wet Wajong, welke een visuele beperking hebben. Tevens is er naast de
hoofddoelgroep ook nog een nevendoelgroep. Dit zijn de werkgevers die mensen met een beperking in
dienst willen nemen, maar hier vaak huiverig tegenoverstaan omdat er bij deze groep onvoldoende
kennis en deskundigheid is op het gebied van (re)-integratiemogelijkheden. Ook de beeldvorming van
werkgevers met betrekking tot mensen met een (visuele) beperking is een van de belemmerende
factoren.
De oorsprong betreffende het ontstaan van de problematiek op het gebied van (re)-integratie is niet
eenduidig te herleiden. Wel kan er gesteld worden dat het een probleem van alle dag betreft, dat zich
gaandeweg de uitvoering van de wet in de praktijk is gaan uiten. De op 1 januari 1998 ingevoerde
Wajong biedt diverse middelen tot (re)-integratie die de instroom van mensen met een beperking dient
te bevorderen. Het hierboven genoemde percentage maakt zichtbaar dat het beoogde doel dat vanuit
de Wajong wordt nagestreefd, namelijk de (re)-integratie van personen met een ziekte of handicap op
de arbeidsmarkt, maar voor een deel wordt behaald.
De aanleiding om deze problematiek centraal te stellen is de constatering dat de Wet Wajong in theorie
stelt dat iedereen naar vermogen kan c.q. dient te (re)-integreren/participeren op de arbeidsmarkt. In de
praktijk gebeurt dit tot nu toe nog niet in de mate zoals de wetgever dit voor ogen heeft. Tevens speelt
de herindicering die het UWV in de periode tussen 2015 en 2018 uitvoert eveneens een rol op het
gebied van de hierboven genoemde problematiek. Het ‘gevolg’ van deze herindicering is namelijk dat
er voor een grotere groep Wajongers arbeidsvermogen vastgesteld gaat worden, omdat er gekeken
wordt naar wat wel nog binnen de mogelijkheden van de beperking past. Als er niets zal veranderen
aan de positie van mensen met een (visuele) beperking op de arbeidsmarkt, zal wellicht uiteindelijk de
werkloosheid onder jongeren met een (visuele) beperking die een Wajong uitkering ontvangen alleen
maar verder oplopen en in ieder geval een structureel probleem blijven.

1.3 Centrale vraag en deelvragen
Dit leidt tot de volgende centrale vraag:
Op welke wijze kan de (re)-integratie van personen met een visuele beperking, die ook na de
wetswijziging van 1 januari 2015 nog steeds onder de Wajong vallen, worden vergroot (door het inzetten
van maatregelen gericht op de huidige beperkingen die zij ondervinden), met als doel het vinden en
blijven behouden van werk.
1.3.1 Aard van de centrale vraag
De centrale vraag heeft het karakter van een ‘werkt dat’ vraagstelling. Er is regelgeving en wordt de
doelstelling die de wet nastreeft ook in de praktijk gerealiseerd.
‘Visie en missie’, visio.org (ga naar visie en missie onder werken in het hoofdmenu).
Art. 2:18 tot en met art. 2:30 Wajong en art. 3:63 tot en met art. 3:69 Wajong. Zie tevens bijlage 3 van deze
scriptie.
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1.3.2 Deelvragen
Dit leidt tot de volgende deelvragen:
-

Welke personen worden tot de doelgroep visueel gehandicapt gerekend?
Hoe ziet het juridisch kader van de Wajong eruit op hoofdlijnen?
Wat verstaat men in het kader van de Wajong onder jonggehandicapt?
Op welke wijze geeft de Wajong de (re)-integratie vorm?
Met welke maatregelen wil de regering de arbeids(re)-integratie van personen met een
arbeidsbeperking vergroten?
Welke agogische aspecten zijn van belang in de hier aan de orde zijnde problematiek.
Wat is de rol van de sociaal juridisch medewerker?
Hoe komt de (re)-integratie (Wajong) tot uiting in de praktijk?
Komt de uitvoering van de wet voldoende overeen met hetgeen de wetgever als doel stelt?

1.4 Macroniveau
De afgelopen jaren heeft de overheid, welke onder andere de zorg draagt voor arbeidsondersteuning
en een inkomensvoorziening voor jongehandicapten, een grote herziening van het
arbeidsongeschiktheidstelsel doorgevoerd. Deze herziening is ingegeven door een veranderde
opvatting van de overheid en uiteraard wegens financiële redenen. Daar waar voorheen nog werd
uitgegaan van de beperkingen van mensen die arbeidsongeschikt waren verklaard, wordt nu in plaats
van de onmogelijkheden vooral uitgegaan van de mogelijkheden welke iemand nog heeft.14
Dit heeft geleid tot fundamentele wijzingen binnen het relatief groot aantal wetten op dit terrein. Zo is de
oorspronkelijke Wajong op 1 januari 2010 sterk gewijzigd met de invoering van de Wet Wajong (Wet
Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) per deze datum. Deze wet is per 1 januari 2015
nogmaals sterk gewijzigd. Per deze datum is tevens de Participatiewet ingevoerd. Deze laatste
beleidswijziging heeft tot gevolg dat de Wajong voor wat betreft nieuwe instroom na 1 januari 2015,
alleen nog maar toegankelijk is voor mensen welke duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben.
Jongeren met een arbeidsbeperking en nog aanwezig arbeidsvermogen kunnen dan wel eventueel een
beroep doen op een uitkering op grond van de Participatiewet of op studiefinanciering. 15
Ten aanzien van de rechthebbenden op grond van de Wajong (ingestroomd in de periode van 2010 t/m
2014) heeft de overheid bepaald dat deze groep de komende jaren moet worden ingedeeld (door middel
van keuring) op het wel of niet hebben van arbeidsvermogen. De regering heeft in dit kader eveneens
besloten ook de ‘oude’ Wajongers (instroom vóór 2010) actief te herkeuren.
Ten aanzien van deze ontwikkelingen is een punt dat hier nog van belang is het Sociaal Akkoord 2015,
waarin een banenafspraak is gemaakt met als doel 125.000 arbeidsbeperkten aan werk te helpen. Tot
de doelgroep behoren ook de Wajongers. Om te garanderen dat dit akkoord tot resultaat leidt, is de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op 31 maart 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. 16

1.5 Mesoniveau
Hier moeten we met name denken aan de rol van de uitvoeringsorganisaties van de hier van belang
zijnde wetten. Het UWV voor wat betreft de uitvoering van de Wet Wajong en de gemeenten betreffende
de Participatiewet. Beiden hebben uiteraard te maken met een derde partij, en dat zijn de werkgevers.
De werkgevers hebben weliswaar geen wettelijke taak, maar zijn vanuit de nieuwe opzet van het
sociaalzekerheidstelsel een onmisbaar onderdeel in de uitvoering van de wetten. Zij zijn immers de
‘Herziening stelsel arbeidsongeschiktheid’, rijksoverheid.nl (zoek op herziening stelsel arbeidsongeschiktheid).
‘Vaststelling begroting ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015’, rijksbegroting.nl
(ga naar jonggehandicapten onder beleidsartikelen).
16 ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ eerstekamer.nl (zoek op Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten).
14
15

15

leveranciers van de benodigde werkgelegenheid en daardoor van zeer groot belang om het beleid van
de overheid succesvol te maken.
De wijzigingen in het beleid van de regering brengen met zich mee dat het UWV, zoals reeds vermeld
onder het kopje Macroniveau, naast het beoordelen van het arbeidsvermogen van rechthebbenden
(Wajongers), tevens gehouden is de activering van de (oude) Wajongers te intensiveren. Dit ‘mes’ van
intensivering snijdt aan twee kanten. Enerzijds zullen deze inspanningen gericht zijn op de Wajong
gerechtigden welke nog beschikken over arbeidsvermogen en anderzijds op de werkgevers. Op grond
van het Sociaal Akkoord van 2015 is immers afgesproken 125.000 arbeidsbeperkten aan werk te
helpen, waarvan overigens 25.000 bij de overheid zelf.17
Naast de uit het Sociaal Akkoord voortvloeiende maatschappelijke plicht om ook mensen met een
verminderd arbeidsvermogen in dienst te nemen, maakt de Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten dat het voor werkgevers geen vrijblijvend verhaal (meer) is. De regering heeft bepaald
dat jaarlijks wordt beoordeeld of de afgesproken aantallen zijn gehaald. Als stok achter de deur is in de
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geregeld dat na overleg met de sociale partners en
gemeenten een quotum kan worden ingevoerd als de extra aantallen niet zijn gehaald. De wet regelt
bovendien sancties voor de werkgever, wanneer vastgesteld wordt dat een betreffende werkgever het
voor hem van toepassing zijnde quotum niet gehaald heeft. 18
Alhoewel het hiervoor genoemde ook geldt voor de gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet,
laat ik dit hier buiten beschouwing, omdat dit buiten het bereik van mijn scriptie valt.

1.6 Microniveau
De problemen die zich voordoen op dit niveau, hebben betrekken op de persoon die de Wajong uitering
ontvangt. In het kader van deze scriptie dus de visueel jonggehandicapte. Omdat de wet in de praktijk
niet zo tot uiting komt als dat deze is bedacht in theorie, levert dit voor de Wajongers vaak niet het door
de wetgever beoogde resultaat op. De praktijk wijst daarbij uit dat de achterliggende redenen van het
niet naar wens functioneren van de wet, door de Wajongers heel moeilijk vanuit eigen kracht te
beïnvloeden valt.
Uit een onderzoeksrapport van 16 november 2012 van het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) blijkt dat veel jongeren in de Wajong wat betreft gezondheid wel kunnen werken, maar dat
maar slechts een beperkt deel van hen deelneemt aan het arbeidsproces. Het onderzoek heeft
uitgewezen dat de meerderheid van de Wajongers ingewikkelde problematiek en mentale beperkingen
heeft welke belemmerend werken naar hun functioneren in hun werk.19

‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Kennisdocument’ p. 2, rijksoverheid.nl (zoek op
kennisdocumenten).
18 ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Kennisdocument’ p. 2, rijksoverheid.nl (zoek op
kennisdocumenten).
19 Holwerda e.a. 2012, p. 26.
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1.7 Sociaal agogische aspecten
Het agogisch aspect dat in mijn scriptie tot uitdrukking komt is ook gericht op het deel van de
belemmeringen welke betrekking hebben op het ervaren van de eigen beperkingen door de
jonggehandicapte. Het moeten leven met een (of meerdere) beperking(en) alleen al, doet vaak een
negatieve aanslag op het zelfbeeld van de jonggehandicapte. Ook heeft het vaak negatieve beeld dat
de omgeving heeft naar de jonggehandicapte wat betreft zijn/haar mogelijkheden, grote invloeden op
zijn/haar functioneren. Hier liggen wel mogelijkheden tot positieve beïnvloeding.

1.8 Methode van onderzoek
Om tot de beantwoording van de centrale vraag te komen, heb ik gekozen gebruik te maken van een
tweetal onderzoeksmethoden.20 Enerzijds is het onderzoek gebaseerd op literatuurstudie op het gebied
van wet en regelgeving, expertisecentra en publicaties die van belang met betrekking tot het
scriptieonderwerp. Anderzijds is er praktijkonderzoek verricht in de vorm van interviews en vragenlijsten.
De interviews zijn gehouden met twee deskundigen van het UWV op het gebied van (re)-integratie van
(visueel) beperkten met een Wajong uittering en een werkgever met een (visueel) beperkte in
loondienst. De vragenlijsten zijn verspreid onder jonggehandicapten met een Wajong uitkering die een
visuele beperking hebben.

1.8.1 Literatuurstudie
Ik ben met literatuuronderzoek gestart om een goed en toegespitst beeld van het onderwerp te krijgen,
zoals mij dit voor ogen stond. Dit was noodzakelijk, omdat het probleemveld breed en veelomvattend
is, met name door de nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de wetswijzigingen per 1 januari 2015
(Wajong/Participatiewet). Door het onderzoek ben ik dan ook in staat geweest om tot een afgebakende
en daardoor hanteerbare probleemstelling te komen. Specifiek dus gericht op de situatie van de
Wajongers met een visuele handicap. Het literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat er ten aanzien van
deze doelgroep geen vergelijkbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, voor zover bij mij bekend is. De
literatuurstudie bracht met zich mee dat het juridisch kader van hieruit vorm kreeg. Van groot belang
zijn in dit kader de wettelijke bepalingen die onder de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet Wajong
opgenomen zijn. Verder zijn van belang de antidiscriminatiewetbepalingen en de bepalingen inzake het
recht op arbeid voor gehandicapten c.q. arbeidsbeperkte mensen.

1.8.2 Onderzoek naar de praktijk van alle dag
Uit mijn onderzoek blijkt dat de doelstelling van de overheid en de resultaten van de alledaagse praktijk
met betrekking tot het realiseren van deze doelstelling, met elkaar op gespannen voet staan. Mijn
afstudeeronderzoek is hier dan ook in essentie op gericht. De mechanismen die dit spanningsveld
veroorzaken, worden door middel van het praktijkonderzoek dat ik heb verricht in beeld gebracht. Ik
acht inzicht in deze mechanismen belangrijk, omdat het bewust zijn daarvan van belang is in het
doorbreken van de kennelijke impasse die er is, om op een meer aanvaardbare realisering van de
doelstellingen te raken.

1.9 Intern doel
Het doel is een gericht kader te formuleren dat een antwoord geeft op de wijze waarop de hiervoor
genoemde impasse, met betrekking tot de belemmeringen die daaraan ten grondslag liggen,
doorbroken kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan de rol van de uitvoeringsinstantie (UWV), de
rol/positie van de visueel gehandicapte, de rol en positie van de (potentiële) werkgever en
beleidsbepalers en consulenten die de wet uitvoeren.

20

Hoogewerf 2012, p. 10-11.
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1.10 Extern doel
Mijn scriptie kan voor diverse doelgroepen als handvat worden gebruikt omdat de belemmerende
factoren ook op kunnen gaan in situaties van mensen met andersoortige handicaps/beperkingen. Het
is aannemelijk dat het een probleem betreft van grotere omvang. Deze scriptie kan zowel
arbeidsbeperkten als werkgevers handreikingen geven op dit gebied.

1.11 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de verantwoording en onderzoeksopzet van deze scriptie. In hoofdstuk 3 wordt
de nadere betekenis weergegeven van de begrippen visueel gehandicapt, het juridisch kader van de
Wet Wajong op hoofdlijnen en uitleg van het begrip jonggehandicapt in het kader van de Wet Wajong.
Hoofdstuk 4 gaat in op welke wijze de (re)-integratie is vormgegeven, welke (re)-integratiemiddelen de
Wajong kent en hoe de regering arbeids(re)-integratie van personen met een (visuele) beperking wil
vergroten. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens de agogische aspecten weer. Hoofdstuk 6 licht de rol van de
sociaal juridisch dienstverlener in het kader van dit onderzoek nader toe. Hoofdstuk 7 gaat in op hoe de
(re)-integratie tot uiting komt in de praktijk en of de doelstelling (iedereen dient naar vermogen te
participeren op de arbeidsmarkt) van de wetgever wel in voldoende mate wordt behaald in de praktijk.
Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de conclusie en aanbevelingen.

1.12 Relevantie voor het sociaal juridisch werkveld
Per 1 januari 2015 heeft er op het gebied van de sociale zekerheid een grote wijziging plaatsgevonden
in de wet- en regelgeving welke betrekking heeft op personen met een beperking.
In het kader van mijn scriptie is daarvoor van belang de Wajong. Zo heeft de Wajong per 1 januari 2015
een fundamentele wijziging ondergaan. Dit in die zin dat er wat betreft de nieuwe gevallen waarbij na 1
januari 2015 een beroep op de Wajong wordt gedaan, alleen dan aanspraak kan worden gemaakt op
de uitkering, indien er sprake is van het duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.
In de Wajong wordt hieronder verstaan de situatie van een persoon, waarbij de mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie zich niet kunnen ontwikkelen. Vrij vertaald gaat het dus om mensen bij wie medisch
is vastgesteld is, dat deze nooit meer kunnen werken.

1.13 Kerntaken van een sociaal juridisch dienstverlener
De kerntaken die ten grondslag liggen in relatie tot het scriptieonderwerp zijn informeren, voorlichten,
bemiddelen en uitvoeren van wet- en regelgeving. 21 Het UWV voert de Wajong uit. Daarnaast heeft het
UWV nog de informerende en voorlichtende taak om alle uitkeringsgerechtigden in het kader van de
wet Wajong op de hoogte te stellen over de herindicering die momenteel plaatsvindt

1.14 Actualiteit
Het door mij gekozen onderwerp is momenteel zeer actueel. Niet alleen vanwege de invoering van de
‘nieuwe’ Wajong op 1 januari 2015, maar ook wegens het feit dat UWV druk doende is met het
herindiceren van al haar Wajongers.

21

Witte 2011, p. 55-56.
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Hoofdstuk 2
Verantwoording en onderzoeksopzet
Dit hoofdstuk omschrijft hoe systematisch tot een correcte beantwoording van de in hoofdstuk 1
geformuleerde centrale vraag gekomen wordt. Zoals de leeswijzer al omschrijft, zal ieder hoofdstuk tot
de beantwoording leiden van de opgenomen deelvragen uit hoofdstuk 1. Hieronder wordt telkens per
hoofdstuk aangeduid welke onderzoeksmethoden er per hoofdstuk zijn gebruikt.

2.1 Deelvragen
Hoofdstuk 3 – Definities
Om het begrip visueel gehandicapt, het juridisch kader van de Wajong en het begrip jonggehandicapt
in relatie tot de Wet Wajong te verduidelijken, wordt dit hoofdstuk gewijd aan deze drie onderwerpen.
Dit hoofdstuk is de basis en tevens het vertrekpunt van deze scriptie. De uitleg van deze begrippen is
essentieel om de context van het geheel te begrijpen. Het hoofdstuk wordt gevormd door de analyse
van bestaande stukken en documenten. Het gaat zich hier om literatuurstudie22 op het gebied van
relevante wet- en regelgeving binnen het nationale recht en kamerstukken die betrekking hebben op de
bovenstaande onderwerpen. De beantwoording van de volgende 3 deelvragen staat centraal in dit
hoofdstuk:
- Welke personen worden tot de doelgroep visueel gehandicapt gerekend?
- Hoe ziet het juridisch kader van de Wajong eruit op hoofdlijnen?
- Wat verstaat men in het kader van de Wajong onder jonggehandicapt?
Hoofdstuk 4 – Re-integratie
Dit hoofdstuk gaat in op de punten wat (re)-integratie inhoudt, de vormgeving van de (re)-integratie
binnen de Wet Wajong en de (stimulerings)maatregelen gesteld door de regering ter bevordering van
arbeids(re)-integratie van personen met een handicap of beperking. Om een heldere uitleg van de
hierboven genoemde punten te garanderen zal er eveneens literatuurstudie vereist zijn om tot de
beantwoording van de deelvragen te komen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk. De informatie die nodig
is om de deelvragen te beantwoorden, is afkomstig uit relevante nationale wet- en regelgeving op het
gebied van (re)-integratie betreffende de Wet Wajong. Maar ook het kennisdocument van de ‘Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, is fundamenteel verbonden aan de beantwoording van de
hieronder opgesomde deelvragen.
- Op welke wijze geeft de Wajong de (re)-integratie vorm?
- Met welke maatregelen wil de regering de arbeids(re)-integratie van personen met een
arbeidsbeperking vergroten?
Hoofdstuk 5 – Agogische aspecten in relatie tot een visuele beperking om de agogische aspecten goed
in kaart te brengen zal er voor dit hoofdstuk zowel literatuurstudie plaatsvinden alsmede
praktijkonderzoek. Bij de literatuurstudie zullen boeken geraadpleegd worden die relevant zijn voor
dit onderwerp zoals ‘Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening’.
Het praktijkonderzoek zal met name bestaan uit het raadplegen van onderzoeksrapporten die
gerelateerd zijn aan de agogiek in relatie tot een visuele handicap. Hierbij kan gedacht worden aan het
onderzoeksrapport dat het UMGC in samenwerking met het UWV heeft opgesteld genaamd ‘Wat werkt
bij Wajong?’.
De deelvraag die beantwoord zal worden in dit hoofdstuk is de volgende:
- Welke agogische aspecten zijn van belang in de hier aan de orde zijnde problematiek.

22

Verhoeven 2011, p. 151 e.v.
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Hoofdstuk 6 – De rol van een sociaal juridisch dienstverlener
Om de rol van de SJD’er duidelijk te maken, zal er in het kader van dit hoofdstuk literatuurstudie
plaatsvinden. Dit met name op het gebied van de begrippen materiële hulp- en dienstverlening, de
kerntaken van de SJD’er en het spanningsveld waar hij/zij mee te maken krijgt bij de uitvoering van
zijn/haar werkzaamheden. De informatiebron die hiervoor geraadpleegd wordt is de literatuur van Leo
Witte, ‘In de frontlinie tussen hulp en recht’. De deelvraag die aan de hand van de literatuurstudie
beantwoord gaat worden is:
- Wat is de rol van de sociaal juridisch medewerker?
Hoofdstuk 7 – De praktijk van alle dag
Om een goed beeld te kunnen schetsen van op welke wijze de (re)-integratie van personen met een
visuele beperking tot uiting komt in de praktijk en in hoeverre de doelen die de wet en overheid stelt
worden behaald, is er onderzoek nodig. Specifiek voor dit hoofdstuk heb ik gekozen om onderzoek in
de praktijk te gaan doen, omdat er voor zover bij mij bekend weinig bestaande informatie voorhanden
is om tot de beantwoording van de opgestelde deelvragen te komen.
Het praktijkonderzoek (kwalitatief onderzoek) bestaat uit een interview met twee deskundigen van het
UWV die gespecialiseerd zijn op het gebied van voorzieningen en de (re)-integratie van personen met
een (visuele) beperking die een Wajong uitkering hebben. De keuze voor deze twee arbeidsdeskundige
is voortgevloeid uit het feit dat zij op vrijwillige basis hun meewerking aan dit onderzoek wilde verlenen.
Ik heb gekozen om een gestructureerd groepsinterview af te nemen, zodat ik het proces van de te
stellen vragen het best kon bewaken.23 De keuze voor het interviewen van de arbeidsdeskundigen vloeit
voort uit het feit dat zij dagelijks bezig zijn met de (re)-integratie van Wajongers. Zij zijn hiervoor de
uitvoerende instantie die deze middelen in handen hebben. De verkregen gegevens uit het gehouden
interview zijn daarom betrouwbaar.24 Zij hebben de nodige kennis in huis van hoe de (re)-integratie in
de praktijk verloopt. Tevens zijn de arbeidsdeskundigen mede verantwoordelijk voor de uitvoering van
het (re)-integratietraject betreffende de Wet Wajong. De methode op het gebied van de vraagstelling
die ik heb gehanteerd tijdens het interview, was het stellen van open vragen. Dit heb ik gedaan om een
zo breed mogelijk beeld en inzicht te kunnen verkrijgen van de (re)-integratie in de praktijk.
Tevens heb ik de keuze gemaakt om ook een werkgever te interviewen die iemand in loondienst heeft
met een visuele handicap. Ik heb voor deze gekozen om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven
van de huidige positie waarin jonggehandicapten met een visuele beperking zich momenteel bevinden
op de arbeidsmarkt. Mede heb ik hiervoor gekozen om een goed beeld te krijgen welke motieven van
belang zijn voor werkgevers om een persoon met een beperking in dienst te nemen. De organisatie
waar het interview heeft plaatsgevonden is de gemeente Heerlen. Hier heb ik het interview mogen
afnemen bij een beleidsadviseur van de afdeling HRM. Ook dit betrof een gestructureerd interview dat
ik individueel heb afgenomen. Dit om zelf de sturende factor te zijn binnen het interview. 25 De keuze
voor deze organisatie vloeit voort uit het feit dat zij aan het quotum dienen te voldoen in het kader van
de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Ook speelde hierin mee dat de gemeente Heerlen
een werkgever is die vrijwillig een bijdrage wilde leveren aan het onderzoek in relatie tot deze
afstudeerscriptie. De methode van vraagstelling die ik heb gehanteerd gedurende dit interview was
wederom het stellen van open vragen. Dit om de werkgever in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze
en ervaringen voldoende kenbaar te maken, zodat ook de positie van de werkgever wordt uitgelicht.
Verder heb ik een vragenlijst opgesteld voor de hoofddoelgroep waar deze scriptie zich op focust,
namelijk de visueel beperkten die een Wajong uitkering ontvangen. Om zo de ervaringen en
belemmeringen die zij hebben op sociaal en arbeidsgerelateerd gebied in kaart te brengen heb ik deze
vragenlijst afgenomen bij 8 visueel jonggehandicapten. Zij bevinden zich in de leeftijdscategorie tussen
de 20 en 27 jaar (jonggehandicapt), zijn verschillend van sekse en demografisch verspreid over
Nederland. De hiervoor genoemde gegevens bewaken de betrouwbaarheid van de inhoud van de
ingevulde vragenlijsten.26 De selectie van de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld is tot stand
gekomen door gebruik te maken van het netwerk dat ik in de loop der tijd heb opgebouwd bij Koninklijke
Visio. De motivatie van de keuze om een vragenlijst te verspreiden komt voort uit het feit dat bij
benadering van de hoofddoelgroep bleek dat een online survey onvoldoende toegankelijk was, vanwege
het feit dat de softwarematige aanpassingen die gebruikt worden door de visueel beperkten om een
23
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eventuele enquête in te vullen niet compatibel is met de enquêtesoftware. Dit heeft mij doen besluiten
een vragenlijst op te stellen in Microsoft Office Word zodat de toegankelijkheid van de lijst voor de
doelgroep gewaarborgd was. De vragenlijst bestond uit open vragen. Dit om de doelgroep de kans en
mogelijkheid te bieden hun ervaringen en belemmeringen zo uitgebreid mogelijk toe te lichten, wat zorgt
voor een zo breed mogelijke beargumentatie van de benaderde personen. Tevens is het enige dat de
benaderde doelgroep gemeenschappelijk heeft, de visuele beperking. Verder stonden zij op geen
enkele wijze in relatie tot elkaar. Anderzijds heb ik gekozen voor het hanteren van een open
vraagstelling om zo raakvlakken en gemeenschappelijkheden op het gebied van ervaringen en
belemmeringen bloot te leggen.
Tot slot zal in het kader van het praktijkonderzoek gebruik gemaakt worden van het jaarverslag 2015
van het UWV omdat dit relevante informatie bevat over de instroom naar arbeid en de uitwerking van
(re)-integratietrajecten binnen de Wajong populatie.
De kennis die ik wil vergaren aan de hand van het afnemen van diverse interviews, de afgenomen
vragenlijst en het jaarverslag 2015 van het UWV, bestaat zowel uit het verklaren als het beschrijven
van de kennis27 die voortkomt uit kwalitatief onderzoek.28 Deze opgedane kennis stelt mij vervolgens
in staat om tot de beantwoording te komen van de onderstaande deelvragen.
- Hoe komt de (re)-integratie (Wajong) tot uiting in de praktijk?
- Komt de uitvoering van de wet voldoende overeen met hetgeen de wetgever als doel stelt?
De geraadpleegde bronnen behorende bij deze scriptie zijn terug te vinden in de literatuurlijst die is
bijgevoegd achter de bijlage behorende bij dit onderzoek. Tevens zijn als bijlage opgenomen de
uitgewerkte interviews alsmede de resultaten behorende bij de vragenlijst.

27
28
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Verhoeven 2011, p. 299 e.v.
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Hoofdstuk 3
Definities
3.1 Definitie van visueel gehandicapt
Onderstaand wordt zowel de algemene definitie van het begrip ‘handicap’ nader toegelicht alsmede het
begrip visueel gehandicapt.

3.1.1 Definitie handicap
In de in 2002 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgestelde ‘International Classification of
Functioning, Disability and Health’ (ICF), wordt een handicap gezien als een participatieprobleem dat
resulteert uit het samenspel tussen aandoeningen, ziekten, letsels en daaruit voortvloeiende
anatomische eigenschappen en functiestoornissen (bv. in de mobiliteit van de gewrichten), beperkingen
bij het uitvoeren van activiteiten (bv. een staande houding aanhouden), persoonlijke factoren (bv. de
aanvaarding van de aandoening, compenserende persoonlijke vaardigheden) en externe factoren (de
fysieke en sociale omgeving). De aanwezigheid van een (mentale, psychische, lichamelijke of
zintuiglijke) aandoening, ziekte of letsel is dus een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van een
handicap. De handicap is het resultaat van het samenspel van meerdere factoren. 29

3.1.2 Definitie visuele handicap
Een visuele beperking betekent letterlijk het verlies van het zicht. Hierbij kan een onderscheid worden
gemaakt tussen slechtziendheid en blindheid.
Van slechtziendheid spreken we als de gezichtsscherpte lager is dan normaal, het gezichtsveld is
verkleind of als er sprake is van overgevoeligheid voor veel licht. Er zijn diverse vormen van
slechtziendheid. Er kan sprake zijn van niet scherp kunnen zien, het zien van donkere vlekken, of
kokervisus. Uit cijfers van Koninklijke Visio blijkt dat er naar schatting 223.000 personen slechtziend zijn
in Nederland.30
Van blindheid spreken we als iemand niet of minder ziet dan 5%, of wanneer het gezichtsveld is beperkt
tot minder dan 10 graden. Naar schatting telt Nederland 76.000 personen die blind zijn aldus cijfers van
Koninklijke Visio.31

3.2 Juridisch kader van de Wet Wajong op hoofdlijnen
Om dit inzichtelijk in beeld te brengen moeten we eerst kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de
Wajong. In verband met het per 1 juli 1998 vervallen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW) als volksverzekering, was het naar het oordeel van het kabinet gewenst voor jonggehandicapten
een wettelijke voorziening op minimumniveau tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid te
handhaven.32
Het betrof met name de overweging dat jongeren die vanaf dit moment arbeidsongeschikt zijn geworden
vanwege hun (jonge) leeftijd nog geen inkomensvormende arbeid kunnen verwerven en zich dus ook
niet tegen dit risico kunden verzekeren.33 Het was de stellige opvatting van de regering dat zowel van
betrokkenen zelf als van de ouders niet kon worden verlangd dit risico dragen.
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World Health Organisation, Classification of Functioning, Disability and Health’, Houten: Bohn Stafleu Van
Loghum 2002.
30 ‘Slechtziend’, visio.org (ga naar slechtziend of blind en vervolgens naar slechtziend).
31 ‘Blind’, visio.org (ga naar slechtziend of blind en vervolgens naar blind).
32 Kamerstukken II 1996, 24760, 3, p.3 (MvT).
33 Geugjes 2015, p. 172.
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Kenmerkend aan de oorspronkelijke Wajong (’volksverzekering’) was dat het een voorziening tegen de
financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten betrof.34
Ten aanzien van het feit dat binnen de oorspronkelijke Wajong de nadruk vooral lag op wat jongeren
met een beperking niet kunnen, kwam in 2007/2008 een omslag in beleid en denken over jongeren met
een beperking. Deze omslag was aanleiding tot het invoeren van een wetswijziging35 per 1 januari 2010,
met de gewijzigde citeertitel “Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten”. Deze
wetswijziging wordt gekenmerkt doordat hierin niet wordt uitgegaan van wat de jongere niet kan, maar
juist wat de jongere wel (nog) kan. De wet werd daarom zodanig ingericht dat jongeren met een
beperking een grotere kans krijgen op het verwerven van betaalde arbeid en daarmee actief kunnen
deelnemen aan de samenleving.
De Wet Wajong voorziet dan ook in instrumenten om jongeren met een beperking te ondersteunen bij
het vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Een belangrijke overweging hierin
is dat deze benadering de emancipatie en integratie in de samenleving van jongeren met een beperking
bevordert.
Een ander belangrijk punt is dat alle jongeren gelijk dienen te worden behandeld en gelijke kansen
moeten hebben. Onderscheid kan alleen daar gemaakt worden indien en voor zover dat nodig is bij het
vinden en behouden van arbeid. In tegenstelling tot de “oude” Wajong staat nu het recht op
arbeidsondersteuning centraal in plaats van het recht op een uitkering. Alleen bij die jongeren welke
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de inkomensbescherming voorop staan.36
Tot slot is de Wet Wajong per 1 januari 2015 gewijzigd in “Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten”. De essentie van de wijziging per deze datum is dat een jongere (nieuwe instroom)
na deze datum alleen nog maar in aanmerking kan komen voor een uitkering op grond van deze wet,
indien er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. 37 In de wet wordt verder
onderscheid gemaakt tussen het zittend bestand aan gerechtigden van voor 1 januari 2010 en het
bestand aan gerechtigden welke zijn ingestroomd van 2010 t/m 2014. Deze wijziging maakt deel uit van
een grote wijziging per 1.januari 2015 in het sociaal zekerheidsstelsel, waaronder de invoering van de
Participatiewet.38
Alhoewel deze wijzigingen naar de toekomst ook voor de nieuwe instroom jonggehandicapten met
arbeidsmogelijkheden van na 1 januari 2015 grote betekenis hebben, vallen deze wijzigingen
grotendeels buiten het bereik van mijn scriptie en zijn deze bovendien te omvangrijk om de eventuele
toch van belang zijnde aspecten hier op te nemen. Zo nodig zal hier, daar waar aan de orde, alsnog op
worden ingegaan.
De Wajong is dus een inkomensvoorziening speciaal voor jongeren die op relatief jonge leeftijd
arbeidsongeschikt zijn geworden. Hierdoor zijn ze niet of slechts gedeeltelijk in staat om arbeid te
verrichten. De Wajong is ook bedoeld voor studenten die tijdens de studie arbeidsongeschikt worden.
Om in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan
dient te worden, namelijk:
1. De persoon in kwestie is jonggehandicapt (dit houdt in dat je op de dag van je 17e of 18e levensjaar
afhankelijk van het instroommoment al arbeidsongeschikt bent of als je student bent en tenminste 6
maanden voorafgaand aan de dag dat je arbeidsongeschikt werd een studie hebt gevolgd, aldus art.
1a: 1, art. 2:3 en art. 3:2 Wajong).39
2. De persoon in kwestie is arbeidsongeschikt (dit ben je wanneer je door een bepaalde
ziekte/aandoening niet hetzelfde kunt verdienen dan wanneer je gezond zou zijn in dezelfde situatie. Dit
wordt door het UWV vastgesteld).
3. De persoon in kwestie is gedurende de wachttijd van 52 weken arbeidsongeschikt geweest (dit ben
je wanneer je 52 weken zonder onderbreking arbeidsongeschikt bent geweest. Deze periode mag
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maximaal 4 weken onderbroken worden om recht op de Wajong te hebben. Zie ook art. 2:3 en art. 3:3,
lid 2, Wet Wajong).40
4. De persoon in kwestie is niet uitgesloten van het recht op Wajong (je bent uitgesloten wanneer je
geen Nederlander bent, je in detentie zit, 65 jaar of ouder bent, of als je woont en bent ingeschreven in
het buitenland. Zie ook art. 1a: 6, art. 2:11, art. 3:4, art. 3:5, art. 3:5a en art. 3:6 Wet Wajong).41

3.3 Definitie jonggehandicapte in het kader van de Wet Wajong
In zijn algemeenheid wordt onder Jonggehandicapt in het kader van de Wajong verstaan dat diegene
die in Nederland woont, op relatief jonge leeftijd door een ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling
niet in staat is om inkomsten te genereren die hij/zij in dezelfde en ‘gezonde’ situatie wel had kunnen
verwerven.
Tevens kun je ook jonggehandicapt zijn in het kader van deze wet als je arbeidsongeschikt wordt tijdens
studie. Dit omdat er dan geen sprake is van loonvormende arbeid, waardoor er geen recht ontstaat op
daarop betrekking hebbende wettelijke voorzieningen. Wel dient de persoon in kwestie minstens 6
maanden voorafgaand aan het moment van arbeidsongeschiktheid te hebben gestudeerd.
Omdat de Wajong is onderverdeeld in 3 delen, gaat bovenstaande algemene bepaling niet volledig op
voor de gehele Wajong. Daarom hieronder de uitwerking van het onderdeel dat de Wajong kent op het
gebied van het begrip jonggehandicapt.

3.3.1 Instroom na 1 januari 2015
Als gevolg van de wetswijziging die heeft plaatsgevonden op 1 januari 2015, wordt onder de
jonggehandicapte, die per die datum instroomt, verstaan: diegene die in Nederland woont (art. 1:2, Wet
Wajong) en op de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, rechtstreeks en medisch geobjectiveerd, duurzaam
geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (art. 1a: 1, lid 1, sub a, Wet Wajong).

3.3.2 Instroom 2010 t/m 2014
Betreffende de personen die zijn ingestroomd in de periode 2010 t/m 2014 wordt onder jonggehandicapt
verstaan: de persoon die in Nederland woont42 en die vanaf de dag dat hij/zij 17 jaar oud wordt,
rechtstreeks en medisch geobjectiveerd is vastgesteld dat er door een ziekte, gebrek, zwangerschap of
bevalling gedurende 52 weken niet in staat is om minimaal 75% van het maatmaninkomen te verdienen
en het niet aannemelijk is dat er binnen een jaar volledig herstel zal optreden (art. 2:3, lid 1, sub a, Wet
Wajong). Of de persoon die na zijn/haar 17e levensjaar arbeidsongeschikt wordt maar in het jaar
onmiddellijk daaraan voorafgaand minimaal 6 maanden heeft gestudeerd.43

3.3.3 Instroom vóór 2010
Wat betreft de Wajongers die zijn ingestroomd vóór 2010 wordt onder jonggehandicapt verstaan: de
ingezetene44 die op de dag dat hij/zij 17 wordt arbeidsongeschikt is (art. 3:2, lid 1, sub a, Wet Wajong).
Of na zijn/haar 17e levensjaar arbeidsongeschikt wordt en in het jaar onmiddellijk eraan voorafgaand op
zijn minst een half jaar studerende was (art. 3:2, lid 1, sub b, Wet Wajong).
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Hoofdstuk 4
Re-integratie
4.1 (Re)-integratie
(Re)-integratie betekent ‘de terugkeer naar werk’. Het is als het ware een instrument dat wordt ingezet
om iemand te begeleiden naar werk als hij/zij een periode van ziekte of handicap heeft gehad waardoor
de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid onmogelijk is geweest. Re-integratie is een middel dat door
de overheid in het leven is geroepen en daarmee de mogelijkheid biedt personen die een tijd niet hebben
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, hiertoe wel weer in staat te stellen.45
De (re)-integratie voor mensen die een Wajong uitkering ontvangen wordt uitgevoerd door het UWV.
De verantwoordelijkheid betreffende terugkeer naar werk is zowel de verantwoordelijkheid van het
UWV, alsmede van de uitkeringsgerechtigde (Wajonger) zelf. Gedurende het traject bekijkt een
arbeidsdeskundige welke werkzaamheden er verricht kunnen worden, welke mogelijkheden er zijn in
relatie tot de beperking en welk inkomen hiermee verdiend kan worden.46

4.2 Vormgeving van de (re)-integratie binnen de Wet Wajong
Ieder onderdeel (wat betreft de instroom) van de Wajong heeft zijn eigen vormgeving op het gebied van
de (re)-integratie. Hieronder staat per instroommoment de specificering vermeld.

4.2.1 Instroom na 1 januari 2015
Op grond van art. 2:15, lid 4, Wet Wajong bestaat er geen recht op arbeidsondersteuning indien dit zou
ingaan op of na de dag van inwerkingtreding van art. III, onderdeel B, van de invoeringswet
Participatiewet. Dit is geldend voor de instroom na 1 januari 2015. Dit heeft betrekking op de
jonggehandicapte na 1 januari 2015, die niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is en daarom niet
meer in aanmerking komt voor een Wajong uitkering.47 Deze groep valt per die datum onder de werking
van de Participatiewet, welke wet zijn eigen (re)-integratie instrumenten heeft.

4.2.2 Instroom 2010 t/m 2014
Het recht op arbeidsondersteuning voor de instroom van 2010 t/m 2014 is geregeld in afdeling 4 van de
Wet Wajong.48 Het recht op arbeidsondersteuning kan geldend gemaakt worden door middel van het
doen van een aanvraag bij het UWV. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor
arbeidsondersteuning zijn dat hij/zij sinds de dag waarop hij/zij jonggehandicapt werd, niet in staat is
geweest een inkomen van meer dan 75% van het maatmaninkomen te verwerven. Tevens dient hij/zij
de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en mag er geen uitsluitingsgrond op grond van art. 2:11, Wet
Wajong van toepassing zijn.49
Onder afdeling 5 van de Wet Wajong zijn de (re)-integratiemiddelen opgenomen. Allereerst wordt er
een ontwerp participatieplan opgesteld door het UWV in samenspraak met de jonggehandicapte.50 In
dit plan worden alle rechten, aanspraken en plichten opgenomen. Hieronder vallen ook de (re)-integratie
instrumenten.51 Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn: het doen van een concreet werkaanbod,
arbeidsplaatsvoorzieningen en/of voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid en
‘Re-integratie’, rijksoverheid.nl (zoek op re-integratie).
‘Hoe verloopt mijn re-integratie via UWV’, rijksoverheid.nl (zoek op re-integratie UWV).
47 Art. 2:15 lid 4 Wajong. Zie tevens bijlage 3.
48 Art. 2:15 Wajong. Zie tevens bijlage 3.
49 Art. 2:11 Wajong. Zie tevens bijlage 3.
50 Geugjes 2015, p. 176.
51 Art. 2:18 Wajong. Zie tevens bijlage 3.
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voorziening ter bevordering en ondersteuning van arbeid van zelfstandigen. Een andere mogelijkheid is
die van de proefplaatsing. Verder hebben we nog de mogelijkheid van loonsuppletie en
inkomenssuppletie, arbeidsinschakeling door een (re)-integratiebedrijf en tot slot de mogelijkheid tot
scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingbelemmeringen (art. 2:19 t/m 2:29, Wet Wajong).

4.2.3 Instroom vóór 2010
In tegenstelling tot de wet zoals deze geldt na 1 januari 2010, zijn er voor de instroom van vóór 2010
met betrekking tot het recht op arbeidsondersteuning geen specifieke voorwaarden opgenomen in de
wet. Dit behoudens jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben. Deze zijn ingevolge art. 3:73 a, Wet Wajong uitgesloten van de mogelijkheid gebruik te maken
van de (re)-integratie instrumenten.
Betreffende de (re)-integratie instrumenten kunnen de volgende worden ingezet voor de instroom van
vóór 2010. Er kan loondispensatie worden verleend. Ook is er de mogelijkheid van het recht op
ondersteuning bij arbeidsinschakeling door het UWV. Tevens kan er ook voor loonsuppletie en
inkomstensuppletie gekozen worden. Tot slot kan er ook gekozen worden voor een proefplaatsing (art.
3:63 t/m. 3:69, Wet Wajong).

4.3 ’Maatregelen’ gesteld door de regering ter vergroting van de arbeids(re)integratie van personen met een handicap of beperking
De regering heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om diverse maatregelen te treffen op het gebied
van (re)-integratie van personen met een arbeidsbeperking. De drie hoofdpijlers waarin deze
maatregelen zijn vormgegeven betreffen de Wet Wajong, Participatiewet en de Wet banenafspraak en
quotum arbeidsbeperkten. De maatregelen betreffen instrumenten ten behoeve van (potentiële)
werkgevers respectievelijk regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking.

4.3.1 Maatregelen gericht op de werkgever
Het in dienst nemen van een werknemer met een beperking brengt voor een werkgever financiële
risico’s met zich mee. Zo is bijvoorbeeld de kans op uitval door ziekte binnen deze doelgroep reëel
groter dan bij een werknemer zonder beperking. Het vooruitzicht van de wettelijke verplichting tot het
gedurende 2 jaar doorbetalen van salaris bij ziekte (Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij
ziekte), zal veel werkgevers terughoudend maken een werknemer uit deze doelgroep in dienst te
nemen. Een ander aspect dat belemmerend werkt is het gegeven dat mensen met een beperking in
vergelijking tot mensen zonder een beperking vaker een verminderde arbeidsproductiviteit zullen
hebben. Het mag duidelijk zijn dat dit een spanningsveld geeft op het gebied van beloning (salaris).
Om deze risico’s voor werkgevers te beperken, heeft de regering de volgende tegemoetkomingen in de
Wet Wajong opgenomen.
Loondispensatie:
Deze is geregeld in art. 2:20 en 3:63, Wet Wajong. Het begrip loondispensatie houdt in dat de werkgever
minder loon hoeft te betalen als een werknemer met een Wajong uitkering door ziekte of beperking
minder werk aan kan. In dat geval wordt de werkgever in staat gesteld tijdelijk minder loon te betalen,
waarbij het UWV de Wajong uitkering aanvult.52
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Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis):
Dit instrument is ingevoerd ter afdekking van het risico op het langdurig ziek worden van een
arbeidsbeperkte. De strekking van deze zogenoemde no-riskpolis is, dat een werkgever gedurende een
periode van maximaal 5 jaar door het UWV gecompenseerd wordt voor de doorbetaling van het loon.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er wat betreft de Wajongers geen beperking in tijd is voor deze
compensatie.53
Subsidie van het aanpassen van de werkplek:
In art. 2:22 en 3:66, Wet Wajong wordt bovengenoemd middel vormgegeven. In zijn algemeenheid moet
hierbij gedacht worden aan voorzieningen die noodzakelijk zijn om een arbeidsbeperkte in staat te
stellen zijn of haar werkzaamheden zelfstandig uit te kunnen voeren. Hierbij kan gedacht worden aan
het inrichten van de arbeidsplaats met specifiek op de handicap gerichte hulpmiddelen die het uitvoeren
van de werkzaamheden mogelijk maken. Maar ook kan daarbij gedacht worden aan een
vervoersvoorziening betreffende het woon-werkverkeer, het doen van scholing of persoonlijke
ondersteuning indien die ondersteuning een compensatie vormt voor de beperking. Ten slotte, maar
niet uitputtend, intermediaire activiteiten (inzet van een derde bij het ondersteunen van uitvoering van
werkzaamheden of het op orde brengen van de werkplek) ten behoeve van jonggehandicapten met een
visueel, auditieve of motorische handicap.

4.3.2 Maatregelen gericht op de werknemer met een beperking
Evenals een werkgever om de hiervoor genoemde van belang zijnde redenen terughoudend kan zijn
om een werknemer met een beperking in dienst te nemen, zijn deze er omgekeerd ook voor de
arbeidsbeperkte zelf. Het beperkt zijn houdt immers in dat bepaalde aan de specifieke belemmering(en)
gerelateerde handelingen gewoon niet verricht kunnen worden. De enige manier om een
arbeidsbeperkte hiertoe alsnog in staat te stellen, is het treffen van voorzieningen ter opheffing van de
belemmering(en). Hierbij kan gedacht worden aan praktische voorzieningen, maar ook aan financiële
voorzieningen ter compensatie van inkomensverlies.
Om participatie voor arbeidsbeperkten mogelijk te maken heeft de regering de volgende instrumenten
opgenomen in de Wet Wajong.
Proefplaatsing:
In art. 2:24 en art. 3:69, Wet Wajong wordt de proefplaatsing beschreven. Dit houdt in dat een
arbeidsbeperkte maximaal gedurende 2 maanden bij een werkgever tewerkgesteld kan worden met
behoud van de Wajong uitkering. Een eventuele verlenging van deze periode tot maximaal 6 maanden
is mogelijk.
loonsuppletie:
Art. 2:25 en art. 3:67, Wet Wajong zien toe op het begrip loonsuppletie. Loonsuppletie kan worden
toegekend indien het loon van de arbeidsbeperkte lager is dan zijn resterende verdiencapaciteit.
Hierdoor ontvangt hij/zij meer inkomen dan wanneer hij/zij niet zou werken. Dit is een instrument om
personen met een beperking te stimuleren werk te aanvaarden of werk te behouden.
Arbeidsinschakeling door een re-integratiebedrijf:
In art. 2:28 en art. 3:66, Wet Wajong is de voorziening arbeidsinschakeling door een (re)-integratiebedrijf
vastgelegd. Dit kan zowel door het UWV zelf, alsmede door een extern (re)-integratiebedrijf worden
uitgevoerd. Hierbij wordt de arbeidsbeperkte begeleid en ondersteund in het zoeken naar en het
verwerven van een baan.
Scholing voor jonggehandicapten:
Artikel 2:29, Wet Wajong ziet toe op de mogelijkheid tot scholing gericht op jonggehandicapten met
ernstige scholingsbelemmeringen. Deze mogelijkheid heeft tot doel de inschakeling in arbeid van deze
groep te bevorderen. Het UWV verstrekt hiertoe subsidies gericht op het opheffen van de specifieke
scholingsbelemmeringen.
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4.3.3 Maatregelen bevorderen van zelfstandig ondernemen met een Wajong uitkering
Naast stimuleringsmaatregelen ter vergroting van de kansen op de reguliere arbeidsmarkt, kent de Wet
Wajong tevens voorzieningen ter bevordering en ondersteuning van de jonggehandicapte die aan de
slag wil of is als zelfstandig ondernemer. De ondersteuning kan onder andere bestaan uit het verlenen
van een starterskrediet en het laten doorlopen van de uitkering gedurende de beginperiode van het
bedrijf (art. 2:23, Wet Wajong).
Verder is, evenals voor de jonggehandicapte in loondienst, ook ten behoeve van de als zelfstandig
werkzaam zijnde jonggehandicapte overeenkomstig voorzien in de mogelijkheid tot
inkomenssuppletie.54 Dit in het geval wanneer het inkomen uit bedrijf of beroep lager is dan de
resterende verdiencapaciteit.

4.3.4 Participatiewet
Deze per 1 januari 2015 ingevoerde wet is nog steeds, evenals de voorganger de Wet Werk en Bijstand
(WWB), bedoeld voor iedereen die geen of onvoldoende middelen van bestaan heeft en in dat kader
geen beroep kan doen op een andere regeling. Als gevolg van de wetswijziging van 1 januari 2015 is
ook de groep Wajongers die niet aan de voorwaarde ‘duurzaam volledig arbeidsongeschikt’ zijn op
grond van de Wet Wajong voldoet, aangewezen op de Participatiewet.
Een uitermate belangrijk doel van de regering met de invoering van de Participatiewet is het komen tot
een zogenaamde inclusieve arbeidsmarkt.55 Hiermee wordt bedoeld een arbeidsmarkt welke iedereen
in staat stelt om volwaardig te participeren in de maatschappij. Een arbeidsmarkt dus welke niet alleen
kansen biedt aan mensen zonder beperking, maar evengoed aan mensen met een beperking.
Evenals de Wet Wajong kent ook de Participatiewet haar ondersteuningsmogelijkheden. Zoals reeds
vermeld valt de behandeling van deze wet buiten het bereik van deze scriptie. Reden waarom daar hier
verder niet op wordt ingegaan.

4.3.5 Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Vanuit het sociaal akkoord dat op 11 april 2013 is gesloten tussen het kabinet en de sociale partners
(werkgevers en werknemers) is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voortgevloeid.
Hierin zijn door bovengenoemde partijen afspraken gemaakt betreffende het creëren van extra banen
voor personen met een arbeidsbeperking.
De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is ingevoerd om als stok achter de deur te dienen
in het geval dat werkgevers niet voldoen aan hun verplichting inzake het realiseren van het vereiste
quotum.56
De omslag welke de regering wil maken naar een meer inclusieve arbeidsmarkt is niet vrijblijvend. De
werkgevers dienen een positieve bijdrage te leveren aan het omlaag brengen van de uitkeringsomvang.
Het doel is immers het stimuleren van deelname van mensen met een arbeidsbeperking aan het
arbeidsproces. De wet is dus bedoeld voor werkgevers welke een onvoldoende quotum halen en op
grond daarvan een quotumheffing (boete) moeten betalen wanneer deze wet wordt aangenomen.
In zijn totaliteit gaat het hier om te kunnen voorzien in 125.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met
een arbeidsbeperking ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. Hierbij is een onderverdeling
gemaakt waarbij er 100.000 banen in de marktsector gerealiseerd moeten zijn in 2026 en 25.000 banen
gerealiseerd dienen te zijn bij de overheid in 2024.
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De banenafspraak is op landelijk niveau gemaakt en er zal jaarlijks worden gecontroleerd of het gestelde
quotum ook door de werkgevers van de desbetreffende sectoren (overheid- en marktsector) is behaald.
Midden 2016 zullen hiervan de eerste resultaten bekend worden gemaakt ten aanzien van de nullijn
waarop in 2013 is gestart. Mocht er tegen die tijd blijken dat de doelstelling niet is behaald, dan zal
overwogen worden of de quotumplicht op grond van de afspraken uit het Sociaal Akkoord moet worden
ingevoerd. De Quotumwet voorziet in een regeling voor deze procedure. Deze bestaat eruit dat bij het
niet behalen van het vereiste quotum aan de werkgever een geldelijke sanctie in de vorm van een
quotumheffing wordt opgelegd (art. 38g jo. 38h, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten). 57
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Hoofdstuk 5
Agogische aspecten
In hoofdstuk 4 van dit onderzoek hebben we kunnen lezen op welke wijze er door de wetgever
mogelijkheden worden geboden om mensen met een beperking in staat te stellen deel te nemen aan
het arbeidsproces. Deze mogelijkheden zijn in beginsel gericht op de aard van de beperking, waarbij
het realiseren van een oplossing gericht is op het treffen van voorzieningen die de belemmering(en) in
praktische zin compenseren. Binnen het bereik van dit onderzoek, dat specifiek is gericht op mensen
met een visuele beperking, kan daarbij, zoals reeds aangegeven en los van de specifieke instrumenten
ten behoeve van de werkgevers, gedacht worden aan bijvoorbeeld aanpassingen op het gebied van
software en hardware, welke de visueel gehandicapten in staat stellen om bijvoorbeeld een
administratieve functie te kunnen vervullen. Met andere woorden dat door middel van deze
voorzieningen het niet of onvoldoende kunnen zien, zodanig wordt gecompenseerd dat de visueel
jonggehandicapte wel kan “zien” en dus arbeidsmatig kan functioneren.
Zoals in dit onderzoek tot uiting komt is het bevorderen van de participatie van jongeren met een
(visuele) handicap naar werk een maatschappelijke opdracht waaraan de wetgever hoge prioriteit stelt.
Om het participeren zo succesvol mogelijk te maken is het niet alleen van belang te kijken naar de
functionele belemmeringen die voortvloeien uit de beperking, maar ook naar de persoon van de
jonggehandicapte en zijn/haar sociale gegevenheden.
Interessant en van belang in dit kader is het door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
in samenwerking met de UWV regiokantoren-Noord en het UWV kenniscentrum verrichte onderzoek
naar de factoren die “voorspellend” zijn in het proces van vinden en behouden van werk van de Wajong
populatie. Een van de in het kader van dit onderzoek van (afgeleid) belang zijnde vragen binnen het
onderzoek heeft betrekking op welke de ziekte-specifieke, persoonlijke en sociale kenmerken zijn van
de Wajongers. Een andere hierop aansluitende vraag heeft betrekking op welke de “voorspellers” zijn
voor het (duurzaam) vinden van werk dan wel voor het behouden van werk. De bevindingen van het
onderzoek zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Wat werkt bij Wajongers?’.
Wat betreft de in de persoon van de jonggehandicapte gelegen factoren kan gedacht worden aan
aspecten zoals het zelfbeeld, copingstijl, motivatie/doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, acceptatie
van de eigen handicap en oplossingsgerichtheid.
Verder zijn daar gedragsmatige van invloed zijnde factoren, zoals sociale vaardigheden, sociaalemotionele vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkervaring en arbeidsvaardigheden.
Niet uitputtend maar hier wel tot slot is van belang is de cognitieve factor van de jonggehandicapte. Wat
is zijn/haar cognitieve niveau en welke zijn de cognitieve vaardigheden. 58

5.2 Theoretisch kader
Vanuit de sociologie wordt de mens beschreven als een sociaal wezen dat als zodanig niet alleen in de
wereld kan staan. Het belangrijkste sociologisch motief hierin is, dat de mens een voelend en denkend
wezen is en daarmee een “sociaal” wezen. In de sociale wetenschappen wordt het woord “sociaal”
gebruikt als het gaat om relaties tussen personen, die situationeel uiteraard specifiek van aard zijn,
zoals daar wat betreft het verschil in aard gedacht kan worden aan een huwelijks relatie versus een
arbeidsrelatie. De sociale relatie wordt zichtbaar door de (vaak specifieke) aard van de bij de betreffende
relatiesoort behorende gedraging. Binnen zijn sociale context is de op zichzelf staande (individuele)
mens een psychologisch wezen met zijn eigen karakter, aanleg en gevoelshuishouding.59
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Daar waar de sociologie zich in de eerste plaats richt op de gedragspatronen, zoals die ontstaan in de
onderlinge contacten tussen mensen, richt de psychologie zich primair op de bestudering van het
karakter en de aanleg van de individuele mens. Dit noemen we de persoonlijkheid, waaronder wordt
begrepen de eigen unieke verhoudingsgewijs duurzame wijze waarop iemand zich gedraagt. De
persoonlijkheid is vanuit het individu bekeken een stabiel en vast gegeven. Vanuit het ‘eigen ik’ zal
iemand zich over een lange periode, op een min of meer zelfde voor hem eigen manier gedragen. 60

5.2.1 Het sociaal-cultureel wezen dat mens heet
Door het gegeven dat de mens een sociaal wezen is, is hij voor zijn bestaan en dus ook voor de
ontplooiing van zijn talenten afhankelijk van anderen. De manier waarop dit plaatsvindt (menselijk
gedrag) is sociaal-cultureel bepaald. Het samenleven van mensen speelt zich af in een cultuurwereld.
Deze wereld is door mensen zelf vormgegeven. De culturele uitingen en omgevingen geven aan op
welke wijze mensen in de wereld staan. Een wereld waar we actief mee omgaan. Wanneer nodig en/of
wenselijk passen we deze aan, aan behoeften, wensen en idealen. Dit vanuit nieuwe inzichten die leiden
tot veranderingen.
Waar het hier kort gezegd om draait is de sociale uitrusting van de mens en dus ook hoe mensen van
hieruit tegenover elkaar staan. Ieder mens is een persoon voor zover hij/zij vanuit eigen waarden en
normen verantwoordelijk handelt t.o.v. de werkgelijkheid. Een persoon heeft besef van wat waardevol,
goed en nastrevenswaardig is. Niet ieder mens komt tot die mate van zelfstandigheid, eigen
verantwoordelijkheid en moreelbesef. Het mag duidelijk zijn dat de mate en de aard waarin eenieder is
voorzien in de te onderscheiden aspecten van onze sociale uitrusting, bepalend is voor wie wij als
persoon zijn en ook de sociale effecten die hiermee samenhangen. 61
De vraag die in het kader van dit onderzoek van belang is, is enerzijds of (op welke wijze?) en in
hoeverre het (visueel) beperkt zijn van invloed is op het gevoel van eigenwaarde. Wanneer we verder
kijken naar wat het sociaal wezen dat mens heet inhoudt en daarin proberen te ontdekken wat zijn
drijfveren zijn respectievelijk zijn wil om zich te ontplooien, wil ik hier tot slot nog de aandacht vestigen
op de hiërarchie van behoeften zoals die volgens Maslow in de mens aanwezig zijn.
Maslow onderkent de volgende behoeften: 62
1. Fysiologische behoeften (zoals eten en drinken),
2. Behoefte aan veiligheid,
3. Behoefte aan sociaal contact en saamhorigheid,
4. Behoefte aan waardering en respect,
5. Behoefte aan zelfontplooiing en persoonintegratie.
Alhoewel Maslow uitgaat van een rangorde in de behoeften van de mens, geeft zijn indeling echter geen
inzicht in de wijze waarop dit behoeften patroon binnen het menselijk functioneren zijn beslag krijgt.
Behoeften zijn immers geen algemene voor eenieder gelijke grootheden. De mate waarin een individu
een aan Maslow gerelateerde behoefte ervaart, kan afhankelijk zijn van diens waarden en normen, maar
ook van de persoon die het individu in al zijn (psychologische) gegevenheden is en zijn sociale context.
Het gaat dus om een complex krachtenspel waarbij een behoefte afhankelijk van de mate van belang
sterk of minder sterk kan zijn en dus meer dan wel minder nastrevenswaardig kan zijn.
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5.2.2 De maatschappelijke betekenis van de valide mens versus de
(mede)mens met een beperking
De gehandicapte medemens vormt als ‘sociale formatie’ een minderheid binnen onze samenleving. Er
is sprake van een minderheid ‘wanneer een sociale formatie zich op een in het oog springende wijze
onderscheidt van de overige leden van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt’. Hierbij kan
oorzakelijk gedacht worden aan het bijvoorbeeld hebben van een andere culturele achtergrond
(allochtonen), godsdienst (een specifiek niet gangbaar geloof aanhangen), gedrag (afwijkend
bijvoorbeeld woonwagenbewoners), taal (andere moedertaal), maar ook het hebben van een
lichamelijke of geestelijke beperking (gehandicapten).
Gehandicapt zijn manifesteert zich in vele vormen en gradaties, waarbij iedere handicap (lichamelijk,
geestelijk of meervoudig) zijn eigen specifieke belemmering(en) in het dagelijks functioneren met zich
meebrengt. Wat alle mensen met een beperking overeenkomstig hebben is dat ze lichamelijk of
geestelijk verminderde of helemaal niet de mogelijkheden hebben, welke de meerderheid van de
mensen binnen de samenleving (de ‘valide’ mens) wel hebben.
De aard en de ernst van de handicap bepaalt de mate waarin en de wijze waarop een gehandicapte
kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Specifiek dus op de deelname aan het sociale verkeer
en het arbeidsproces. Vanuit de stelling van de regering dat ‘iedereen wat kan’ zijn er allerlei
voorzieningen met een wettelijke grondslag gecreëerd die erop gericht zijn beperkingen zo veel als
mogelijk te compenseren, met als doel een zo volwaardig mogelijke deelname van mensen met een
beperking aan de maatschappij te realiseren.
Punt blijft echter dat (de mate van) het welslagen van dit doel afhankelijk blijft van de persoon van de
gehandicapte zelf, zowel als van hoe de individuele leden van de (‘normale’) samenleving zich
tegenover hen opstelt. Met andere woorden dus in hoeverre iemand met een beperking desondanks
wordt gezien als een geestelijke en sociale gelijke.
Wat betreft de positie van een individueel lid binnen onze samenleving is alles in orde als je ‘kansrijk’
bent, je eigen inkomen en perspectief hebt, fijn woont en gezond bent, en geen beroep hoeft te doen
op een sociale voorziening. Je hebt dan alle mogelijkheden om naar behoefte en met voldoende
bevrediging deel te nemen aan de samenleving. Binnen onze maatschappij zijn dit mensen die de
meerderheid vormen en er zorg voor dragen dat de economie kan draaien. Door middel van hun
arbeidsprestatie brengen zij, doordat ze belastingen en premies betalen, een groot gedeelte van het
geld op voor onder andere het voorzieningenstelsel zoals ons land dat kent. Een stelsel dat in feite
gericht is op gegevenheden of bepaalde gebeurtenissen die datgene wat wij als ‘regulier’ binnen onze
sociale samenleving beschouwen verstoort. Zo is er de mogelijkheid dat je baan (inkomen/je
persoonlijke welvaart) vanwege economische verslechtering verloren gaat, je door ziekte je werk niet
meer kunt doen of door beperkingen niet in staat bent zonder hulp (volwaardig) te kunnen participeren
binnen de maatschappij.
Het in een dergelijke situatie terecht komen is geen kwestie van het maken van een eigen vrije keuze.
Het overkomt je. Het gevolg is dat je opeens niet meer kansrijk bent en afhankelijk(er) wordt. Je behoort
vanaf dat moment tot een ‘minderheid’ binnen onze samenleving. 63

5.2.3 Stigmatiseren in relatie tot het behoren tot een minderheid binnen de
samenleving
Alhoewel we binnen onze maatschappelijke waarden en normen stigmatisering op zich zelf staand
afwijzen, is dit binnen ons breed vertakte sociale voorzieningenstelsel feitelijk toch aanwezig. Mensen
worden immers door de opbouw van ons wettelijk systeem verdeeld in categorieën, zoals WW’ers,
‘bijstandstrekkers’, WIA’ers, Wajongers enzovoorts. Hiermee wordt een identiteit aan de betreffende
gerechtigden toegekend, waar ze, zoals al aangegeven, zelf niet om hebben gevraagd.
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Aan het positief aspect van ons sociale voorzieningenstelsel, te voorzien in sociale zekerheid, kleeft
echter van de ander kant het gegeven van het behoren tot een ‘minderheid’.
Een stigma is (letterlijk) negatief en maakt dat mensen binnen een minderheid vaker door leden van de
samenleving een etiket vanuit aan dit vlak gerelateerde negatieve gevoelens opgeplakt krijgen. De
mensen die het overkomt of betreft wijken af en ‘horen er niet meer bij’. Ze komen aan de kant te staan.
Maar ook betrokkenen zelf gaan zichzelf veelal in meer of mindere mate zo beschouwen. Het verlies
van werk heeft een terugval van inkomen tot gevolg. Het hebben van een beperking impliceert vaak een
beperking in ambitie, omdat juist dat beroep dat je graag zou uitoefenen vanwege de aard van de
beperking niet mogelijk is en ook het streven naar een betere inkomenspositie belemmert.
Er ontstaat een vicieuze cirkel. De gevolgen zijn minder inkomen, vaak ook minder vrienden, minder
kans op werk en op het gebied van de eigen persoon verlies aan zelfvertrouwen, het ontstaan van een
negatiever zelfbeeld en verlies van positieve drijfveren jezelf te ontplooien. Het risico hierdoor steeds
verder in de marge van de samenleving te geraken is groot (marginalisering). 64
Er is dus een groot risico de greep op de omgeving ter verliezen en daardoor steeds verder weg te
glijden in apathie en passiviteit. Voor desbetreffende uitkeringsinstanties, maar ook hulpverleners (in de
brede zin van het woord) is het zaak betrokkenen, ondanks de tegenslag van het verlies van werk of
het beperkt zijn door een handicap, aan te blijven spreken op hun sterke punten en hun eigen kracht.
Dit is in ieder geval een van de manieren om te voorkomen dat er verlies van geloof in eigen kunnen
optreedt en wanneer dit proces al is ingetreden, om weer herstel van een positiever zelfbeeld te
bewerkstelligen. 65

5.2.4 Negatieve discriminatie in relatie tot het behoren tot een minderheid binnen de
samenleving
Onder hoofdstuk 5.2 hebben we al kunnen lezen dat de gehandicapte medemens als ‘sociale formatie’
een minderheid vormt binnen onze samenleving. Het begrip minderheid is daarbij nader gedefinieerd
als een ‘sociale formatie welke zich op een in het oog springende wijze onderscheidt van de overige
leden en van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt’. Ook komt hier (niet uitputtend) de diversiteit
van de ‘soorten’ minderheden tot uitdrukking, zoals bijvoorbeeld het hebben van een andere culturele
achtergrond, godsdienst, gedrag en datgene wat in dit onderzoek centraal staat, het hebben van een
lichamelijke beperking/handicap.
De wijze waarop mensen omgaan met diversiteit (minderheden) wordt bepaald door de context van de
samenleving, zoals culturele en structurele aspecten. Bij dit laatste moet gedacht worden aan de wijze
waarop we onze samenleving, mede ingegeven door waarden en normen, hebben ingericht met
wetgeving en bijvoorbeeld sociale voorzieningen.
Om de positie van de (visueel) gehandicapte binnen de samenleving goed te kunnen duiden is het van
belang ook te bekijken op welke wijze binnen de samenleving wordt omgegaan met het anders zijn dan
wel het in een andere positie verkeren, dan waar de meerderheid in verkeert. Uiteraard worden leden
die onder een minderheid vallen ook door velen op een positieve wijze bejegend. Wat hier echter van
belang is, is de negatieve bejegening, omdat deze immers belemmerend werkt. Zowel naar het eigen
persoonlijk functioneren (het zich ‘onwel’ bevinden), maar mogelijk ook in de vorm van het direct of
indirect afgewezen worden. De mechanismen welke hieraan ten grondslag liggen zijn overigens
universeel en kunnen dus zich als zodanig naar iedere willekeurige minderheidsgroep manifesteren. 66
Vaak vindt negatieve bejegening op een subtiele manier plaats. De ander denkt voor je en weet wat
goed voor je is. Een van de gevolgen van een langdurige negatieve bejegening is het verschijnsel
'geïnternaliseerde onderdrukking'. Dat betekent dat je zelf gaat geloven dat de ander beter weet wat
goed voor je is en dat je minder bent en jij je ook nog als slachtoffer gaat gedragen. 67
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Kijkend naar de hiervoor genoemde mechanismen dan blijken primaire kenmerken van een
minderheidsgroepering sterk bepalend te zijn naar de wijze van reageren van mensen op elkaar.
Afhankelijk van de minderheidsgroepering wordt degene die ertoe gerekend wordt vaak gezien als
iemand met een bepaalde huidskleur (een buitenlander/vluchteling), leeftijd (bejaarde), fysieke
beperkingen (gehandicapte).
Op zich is dit in orde, want het enige dat er gebeurt is dat er een feitelijkheid wordt geconstateerd. De
feitelijkheid maakt immers dat er verschil is tussen bijvoorbeeld een “valide’ en een ‘invalide’ en vormt
daarmee onderscheid (wat discriminatie feitelijk ook betekent). Zo wijst Albert Memmi erop dat het
verschillend zijn onze dagelijkse werkelijkheid is.
In het verlengde daarvan stelt hij verder dat het waarderen van het verschil op zich geen probleem hoeft
te zijn. Zijn overweging daarbij is dat eenieder recht heeft op een eigen standpunt. Hij trekt echter de
scheidslijn daar waar het verschil gebruikt wordt tegen de ander en de ander daarmee onrecht wordt
aangedaan. Er is dan sprake van negatieve discriminatie (racisme, seksisme, validisme –de gezonde
mens als norm nemen-). Mensen die afwijken van het gemiddelde of het “normale” lopen het risico als
gevolg van het verschil negatief benaderd te worden en minder kansen te krijgen dan diegenen die wel
passen binnen de “grootste gemene deler”.
Negatieve discriminatie kan voortvloeien uit onbekendheid (onbekend maakt onbemind), het niet weten
omgaan met het verschillend zijn van de ander of uit angst. Vaak is dit ook een gevolg van stereotype
denken dat structureel ingebed zit in de dominante cultuur. Iemand die altijd van kind af aan hoort dat
vrouwen minder intelligent zijn en emotioneler dan mannen, dat islamitische vrouwen niet
geëmancipeerd zijn en dat een blinde nergens toe in staat is omdat hij niet ziet, zal dat gemakkelijk
gaan geloven. 68
Een andere aanleiding tot discriminatie kan voortkomen uit het mechanisme van het zichzelf
identificeren met de cultuur van de ‘sociale formatie’ of groep waar men toe behoort of deel uit maakt.
Deze cultuur is de bindende kracht en dus ook de bepalende kracht. De keerzijde van deze binding is
dat de gemeenschappelijke deler (cultuur) aanleiding kan zijn ‘het andere’ buiten te sluiten. ‘Het eigene’
wordt geprofileerd door het andere buiten te sluiten bijvoorbeeld omdat het vreemd is of als bedreigend
wordt ervaren. 69
Mensen zijn geneigd groepen te vormen en gemeenschappelijke normen vast te stellen. Waar
uniformiteit doorgaans aanleiding geeft tot sociale samenhang, gevoelens van verbinding en veiligheid,
kan diversiteit als tegenhanger van uniformiteit leiden tot chaos en onzekerheid. 70
In het kader van het maatschappelijk gegeven van diversiteit in relatie tot het fenomeen discriminatie
wil ik hier tot slot de aandacht vestigen op de bundel met de titel ‘Diversiteit en discriminatie, processen
van in- en uitsluiting’ en met name op de bijdrage daarin van Karken Mogendorff (antropoloog en
communicatiewetenschapper).
In haar bijdrage haalt Mogendorff aan dat ‘de achterblijvende maatschappelijke positie en participatie
van burgers met een chronische aandoening in Nederland doorgaans niet expliciet in verband gebracht
wordt met discriminatie’. Ze constateert dat het bijvoorbeeld nauwelijks verontwaardiging wekt dat
jongeren met een chronische beperking tot voor kort vrij gemakkelijk arbeidsongeschikt werden
verklaard. Ze vervolgt met aan te geven dat in plaats daarvan doorgaans negatieve beeldvorming voor
mensen met een beperking als passief, onproductief, zielig, hulpbehoevend en niet tot veel in staat,
wordt gelinkt aan hun chronische aandoening. Van betekenis is haar overweging dat men op basis van
de geringe aandacht voor discriminatie op grond van handicap zou kunnen denken dat het nauwelijks
voorkomt. Ze wijst er vervolgens echter op dat klachtenregistraties van antidiscriminatie bureaus laten
zien dat discriminatie op grond van handicap in de top drie staat. Mogendorff stelt vast dat burgers met
een beperking nu veel tijd kwijt zijn aan het overwinnen van barrières, materieel zowel als immaterieel,
en daardoor worden gehinderd in het realiseren van hun volledige potentieel. 71
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5.3 Het onderzoek van het UMCG; ‘Wat werkt bij de Wajongers?’
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we al kunnen lezen dat de door de wetgever geboden
mogelijkheden om mensen met een beperking toch in staat te stellen deel te nemen aan het
arbeidsproces, in beginsel gericht zijn op de aard van de beperking. Dit vanuit de nadrukkelijke
maatschappelijke opdracht de participatie van jongeren te bevorderen. Een andere (onderbelichte)
factor in dit participatieproces betreft de persoon van de jonggehandicapte en zijn/haar psychosociale
gegevenheden.
Met betrekking tot het participatieproces zoals dat vanuit de wettelijke grondslag vorm wordt gegeven,
is onder hoofdstuk 1 van deze scriptie al aangegeven dat de resultaten achterblijven als door de
wetgever beoogd.
Uitermate interessant en van belang voor deze scriptie is het onderzoeksrapport ‘Wat werkt bij
Wajongers?’ dat door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in samenwerking met de
UWV regiokantoren-Noord en het UWV kenniscentrum is uitgevoerd.
De doelstelling van het onderzoek was enerzijds het beschrijven van de kenmerken van de groep
Wajongers en van de andere kant het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de
arbeidsparticipatie van de Wajongers. Wat betreft de arbeidsparticipatie ging het zowel om het vinden
van werk als om het behouden van werk. Drie van de belangrijke onderzoeksvragen in dit kader zijn
enerzijds gericht op de ziekte-specifieke, persoonlijke en sociale kenmerken van de Wajongers.
Anderzijds op welke manier de participatiemogelijkheden worden benut en hoe de Wajongers
participeren binnen de maatschappij. Tot slot de vraag welke de voorspellende factoren zijn voor het
(duurzaam) werk vinden en/of het behouden van werk van Wajongers. 72
Uit het onderzoek blijkt dat wat betreft hun algemene gezondheid en hun psychisch welzijn ruim de helft
van de Wajongers zelf deze als goed ervaart. Bijzonder is dat daarentegen 75% van de Wajongers
aangeeft veel problemen te ervaren als gevolg van hun beperking(en) tijdens de studie of bij het
verrichten van arbeid, het uitoefenen van hobby’s, sport en in sociale contacten. Wat betreft de
vraagstelling over het zelfbeeld en het zelfinzicht geeft minder dan de helft van de deelnemers aan dit
onderzoek aan dat dit goed is. Een groot deel van de Wajongers geeft te kennen, gemotiveerd te zijn
om te werken. Verder is gebleken dat de omgeving van de Wajonger zich in 75% van de gevallen zorgen
maakt over emotionele en sociale problemen. Frappant is dat blijkt dat schoolbegeleiders vanuit het
speciaal- en praktijkonderwijs oordelen dat het zelfinzicht van hun Wajong leerlingen laag is. Zo wordt
erkent dat de Wajonger bij de keuze voor een studie onvoldoende kijkt naar de mogelijkheden in relatie
tot de handicap en er enkel naar de persoonlijke interesse wordt gekeken bij het kiezen voor een studie.
Dit zelfde oordeel blijkt ook te gelden daar waar het gaat om de arbeidsvaardigheden van de meeste
Wajong leerlingen. Wat wel als goed benoemd wordt is de motivatie van de Wajongers. 73
Het onderzoek van het UMCG geeft als hoofdconclusie dat naast de ziekte gebonden factoren ook
persoongebonden en contextuele factoren van belang blijken te zijn als voorspellende factoren voor het
vinden dan wel behouden van werk.74 Wat betreft deze factoren (persoonsgebonden en contextuele
factoren) wordt onderkend dat het nodig is kennis te hebben van deze factoren, omdat die van invloed
zijn op de arbeidsparticipatie. Het zal anders niet mogelijk zijn deze goed te kunnen beoordelen.75 In
het onderzoek wordt echter geconstateerd dat de hier van belang zijnde factoren niet eerder bevraagd
zijn en dus ook niet uit bestaande databestanden kunnen worden herleid. Ook in de internationale
literatuur blijkt weinig onderzoek te zijn gepubliceerd naar voorspellende factoren voor
arbeidsparticipatie bij jonggehandicapten. Erkend wordt dat hiernaar meer onderzoek zal moeten
plaatsvinden om dit helder in kaart te gaan brengen. 76
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5.4 De specifieke situatie van personen met een visuele handicap
Het onderzoek van het UMCG wijst uit dat jonggehandicapten met een arbeidsbeperking problemen
kunnen ondervinden ten aanzien van hun zelfbeeld en zelfinzicht. Naast het onderzoek dat het UMCG
heeft verricht, is er ook (zoals reeds is aangegeven in hoofdstuk 2) eigen onderzoek verricht in het kader
van deze scriptie in de vorm van interviews en vragenlijsten. Tijdens het interview met twee
arbeidsdeskundigen van het UWV kwam naar voren dat het zelfbeeld en zelfinzicht van de (visueel)
jonggehandicapte vaker afwijkt van wat reëel mogelijk is. Uit de vragenlijsten die zijn ingevuld door acht
jongeren met een visuele beperking kan dit niet eenduidig als zodanig herleid worden. Wel gaan de
bevraagde jongeren in op de wijze waarop zijzelf met hun handicap omgaan, alsmede hoe de (directe)
omgeving reageert ten opzichte van de jonggehandicapten. Hieronder worden de constateringen van
zowel de visueel beperkten als de twee arbeidsdeskundigen van het UWV geschetst.
Zelfbeeld en zelfinzicht van de visueel jonggehandicapten aldus de arbeidsdeskundigen van het UWV:
Uit de resultaten van het interview met de twee arbeidsdeskundigen van het UWV komt tot uitdrukking
dat zij knelpunten vaststellen op het gebied van het zelfbeeld en zelfinzicht. Dit geldt o.a. voor de
opleidingskeuze die ooit gemaakt is door de visueel gehandicapte en waarbij vaak niet gekeken is naar
wat mogelijk is in relatie tot de visuele handicap. Er is enkel gekeken naar de persoonlijke voorkeur voor
het volgen van een opleiding. Ook staat voor de arbeidsdeskundigen vast dat er sprake is van een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat er naar verwachting in een groot deel van de
gevallen geïnvesteerd dient te worden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en arbeidsritme. Zij
zien dit patroon overigens ook terug bij andersoortig gehandicapten in de Wajong. 77 Verder erkennen
de arbeidsdeskundigen met afstand het belang van de eigen motivatie van de visueel gehandicapte.
Een positieve houding en instelling zijn daarin essentieel. 78
Ervaren van de eigen visuele handicap:
Wat betreft de manier waarop zij hun eigen visuele handicap ervaren geven vijf van de jongeren aan
dat zij over het algemeen gezien zelf goed met de handicap overweg kunnen en deze accepteren. Twee
jongeren geven aan dat de manier waarop zij met hun handicap omgaan wisselend is. Dit hangt af van
het feit of de mensen om hun heen ‘weet’ hebben van hun visuele handicap en wat dat inhoudt. Als dit
niet het geval is, dan vinden zij het lastiger om met hun eigen handicap om te gaan omdat ze niet kunnen
peilen hoe de ander hier tegenover staat. Een jongere die de vragenlijst heeft ingevuld geeft aan dat
hij/zij het wel als een beperking ervaart als er een confrontatie plaatsvindt met de dingen die niet kunnen
vanwege de handicap. Verder onderkennen twee jongeren dat ze de mate van afhankelijkheid van
anderen soms als vervelend ervaren. 79
Ervaren van de visuele handicap door de omgeving:
Op het gebied van de ervaringen die de omgeving heeft met de visuele handicap van de benaderde
jongeren, geven vier jongeren aan dat zij zowel bij hun directe alsmede de verdere omgeving ervaren
dat men ‘normaal’ en goed omgaat met de visuele handicap die zij hebben. Twee jongeren geven aan
dat hun directe omgeving goed met de visuele handicap omgaat en zij vermelden verder niets over de
verdere omgeving. Ook zijn er twee jongeren die in hun directe omgeving ervaren dat er goed wordt
omgegaan met hun beperking maar dat de verdere omgeving wisselend reageert. Ze geven zelf aan
dat dit vermoedelijk komt doordat de verdere omgeving niet weet hoe om te gaan met de visuele
handicap. 80 Verder voelen vier jongeren zich door hun gehele omgeving serieus genomen, behandeld
als ieder ander en voor ‘vol’ aangezien. De andere vier benaderde jongeren geven aan dat de directe
omgeving hen serieus neemt en zo met hen wordt omgegaan als met ieder ander, maar dat de verdere
omgeving hen dikwijls anders behandelt of niet voor volwaardig aanziet vanwege de visuele handicap.
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Hoofdstuk 6
De rol van de sociaal juridisch dienstverlener
In dit hoofdstuk zal de rol en de positie van de sociaal juridisch dienstverlener ten opzichte van dit
onderzoek worden besproken. Naast een toelichting van wat materiële dienstverlening inhoudt, de
kerntaken van de SJD’er in relatie tot dit onderzoek worden besproken en er zal ingegaan worden op
het spanningsveld waar de SJD’er mee geconfronteerd wordt in relatie tot het uitvoeren van de taken
en werkzaamheden die behoren bij de functie die hij/zij vervult binnen het UWV.

6.1 De materiële hulp- en dienstverlening
Tijdens het deelnemen aan het maatschappelijke leven komen burgers keer op keer voor vraagstukken
te staan. Zo ook binnen het juridische domein op het gebied van de wet- en regelgeving. Soms zijn de
(hulp)vragen die mensen hebben klein(er) van omvang en van korte duur. Voorbeelden hiervan zijn
hulpvragen bij het invullen van formulieren of het verduidelijkt krijgen van wetten en/of regels. Daarnaast
is er ook sprake van langdurige hulpverlening. Een voorbeeld daarvan is een (re)-integratietraject. Deze
hulpvragen hebben vaak betrekking op formele aspecten die voortvloeien uit rechten en plichten waar
burgers mee geconfronteerd worden en waar men zich geen raad mee weet. Aanleiding van de
hulpvraag kan voortvloeien uit het niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn van kennis, maar evenzeer
in de persoon van de hulpvrager gelegen factoren zoals bijvoorbeeld angst en/of negatief zelfbeeld. 81
Op de vraag wat materiële hulp- en dienstverlening inhoudt, geeft Leo Witte een helder antwoord,
namelijk: de hulp en diensten die maatschappelijk werkers en sociaaljuridische hulp- en dienstverleners
bij deze vragen bieden. 82 Het is van belang deze dienstverlening zowel deel uit te laten maken van de
sociale, alsmede van de juridische context, zodat er vanuit hier zorg gedragen kan worden voor de juiste
toepassing van de methode van dienstverlening.

6.2 De kerntaken van een SJD’er
Als sociaal juridisch dienstverlener zijn er een aantal beroepstaken die kenmerkend zijn voor het
werkveld waarin hij/zij werkzaam is. Deze zijn: informeren en voorlichten, conflictbemiddeling, preventie
en het behartigen van belangen. Indiceren en bemiddelen naar voorzieningen en/of rechten.
Begeleiding, coaching, onderzoek en uitvoering van wet en regelgeving. 83
In relatie tot dit onderzoek zijn 4 van de hierboven genoemde kerntaken van toepassing. Het betreft hier
dan de taken informeren, voorlichten, bemiddelen en uitvoeren van wet- en regelgeving.
Op het gebied van de kerntaken informeren en voorlichting heeft de verantwoordelijke organisatie (in
dit geval het UWV) de taak om juiste, heldere, duidelijke en goede informatie en voorlichting te geven
op het gebied van de wet- en regelgeving in het kader van de Wet Wajong en de hierbij behorende
mogelijkheden m.b.t. van de (re)-integratie. Dit zowel aan hun cliënten alsmede aan de ketenpartners
zoals werkgevers. Het UWV is namelijk afhankelijk van de medewerking van de werkgevers die zich
bevinden binnen de marktsector en de overheid in het kader van het welslagen van reintegratietrajecten. Naast de taken informeren en voorlichten heeft de frontliniemedewerker ook de
bemiddelende taak. Dit op het gebied van de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Specifiek gaat het hier
om het contact dat de frontliniemedewerker heeft met potentiële werkgevers. Het doel hiervan is om de
werkgever inzicht te geven in de wettelijke mogelijkheden en zo nodig eventuele negatieve
beeldvorming over arbeidsbeperkten weg te nemen dan wel om te buigen naar een realistisch beeld.
Verder heeft het UWV o.a. de volledige uitvoering van de Wet Wajong onder haar hoede. De
dienstverlener die werkzaam is bij het UWV is dagelijks doende met de uitvoering van alle relevante
wettelijke aspecten op dit terrein. Zowel de cliënt als de derde betrokken partij (werkgevers) dienen
voorzien te worden van juiste informatie en daarnaast gefaciliteerd worden met middelen die nodig zijn
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om de hulpvraag te kunnen beantwoorden. In het kader van de sociaal juridische dienstverlening spelen
de bovenstaande kerntaken een rol bij de frontliniemedewerker die werkzaam is bij het UWV.

6.3 Het spanningsveld waarmee een SJD’er te maken krijgt
Tijdens het uitvoeren van de Wet Wajong kan de sociaal juridisch dienstverlener (ook wel
frontliniemedewerker 84 genoemd) geconfronteerd worden met diverse dilemma’s waardoor het
daadwerkelijk uitvoeren van de wet, met name op het onderdeel (re)-integratie, niet zo verloopt als dat
de wetgever dit heeft beoogd. Normaliter doet zo’n soort dilemma (ook wel spanningsveld genoemd)
zich voor wanneer de sociaal juridisch dienstverlener misschien meer voor de cliënt (in dit geval de
Wajonger) wil doen dan wetmatig of beleidsmatig is toegestaan (zie onderstaande spanningsdriehoek).
85
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In het kader van dit onderzoek is dit bovenstaande echter niet in die zin aan de orde. Hier ontstaat
namelijk een spanningsveld door een derde betrokken partij, namelijk de werkgevers. Tijdens de
toeleiding naar werk (re-integratietraject) die de sociaal juridisch dienstverlener vormgeeft voor de
Wajonger in kwestie, zet hij/zij zich actief in om de Wajonger te begeleiden naar het vinden en behouden
van werk. Maar door een gebrek aan voldoende kennis bij de werkgevers op het gebied van de
ondersteuningsmogelijkheden die de Wet Wajong biedt, wordt het re-integratieproces bemoeilijkt. Dit
omdat werkgevers vanwege het ontbreken van voldoende inhoudelijke kennis op het gebied van
ondersteuningsmogelijkheden die het UWV kan bieden om iemand met een arbeidsbeperking in dienst
te nemen, terughoudend zijn met het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking.
Simpelweg vanwege het feit dat zij niet weten wat er tot de mogelijkheden kan behoren.
Een ander spanningsveld waarmee de sociaal juridisch dienstverlener wordt geconfronteerd is het
zelfbeeld en de motivatie van de (visueel) arbeidsbeperkte. Zoals reeds eerder in dit onderzoek aan de
orde is gekomen (paragraaf 5.3) kent deze doelgroep belemmeringen op het gebied van motivatie,
zelfbeeld en zelfvertrouwen die de re-integratie kunnen belemmeren. De belevingswereld van de
doelgroep die centraal staat in dit onderzoek kenmerkt zich vaker door eigenschappen als ‘niet willen’,
‘niet durven’, maar ook niet weten. Het leven wordt vaak als ongrijpbaar ervaren waarbij een gevoel van
machteloosheid vaak nadrukkelijk aanwezig is. Vaak ook beïnvloeden praktische en psychische
redenen zijn/haar motivatie. De frontliniemedewerker ziet hier vaak verschijnselen als angst, een
negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens en een gering doorzettingsvermogen. 86
Zoals reeds eerder is vermeld, is het niet alleen zaak dat de SJD’er zowel werkgevers alsmede de
Wajonger informeert en voorlicht over de ondersteuningsmogelijkheden, zoals ook tot zijn/haar
kerntaken behoort, maar ook dat de uitvoering van de re-integratie in voldoende mate tot uiting komt
zoals deze door de wetgever is vastgesteld. Dit met het uiteindelijk doel dat iedereen naar vermogen
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deel dient te gaan nemen aan het arbeidsproces. Het gaat er immers om dat iedereen over capaciteiten
beschikt en dat die als maat genomen moeten worden om het werk hieraan aan te passen. Zo doende
kan hieruit blijken wat iemand met een arbeidsbeperking voor een werkgever kan betekenen. 87
Het is dus van belang dat de sociaal juridisch dienstverlener zich nog dieper in de materie verdiept
rondom de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in het kader van de Wet Wajong, om zo nog
effectiever de hulp- en dienstverlening te kunnen toepassen, waarmee hij/zij zich dagelijks bezig houdt
bij de uitvoering van de Wet Wajong. Daarnaast zal er op landelijk niveau meer actie moeten worden
ondernomen om ook de werkgevers een helder en duidelijk beeld te verschaffen van de
ondersteuningsmogelijkheden die de Wet Wajong kan bieden, zowel aan de jonggehandicapten
alsmede aan de werkgevers. Dit laatste is met name van groot belang in relatie tot de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze stelt namelijk doelen die werkgevers dienen na te
streven op het gebied van het in dienst nemen van personen met een arbeidsbeperking wanneer een
organisatie, bedrijf of instelling meer dan 25 personen in dienst heeft. Tot slot zal de sociaal juridisch
dienstverlener moeten anticiperen zodra hij bij de Wajonger belemmeringen signaleert die
samenhangen met het zelfbeeld, zelfvertrouwen en motivatie. Bij de benadering van de (visueel)
arbeidsbeperkte stelt de sociaal juridisch dienstverlener zich als begeleider op en sluit hij waar mogelijk
aan bij de belevingswereld van de betrokkenen. Met zijn betrokkenheid steunt hij de Wajonger.
Methoden die gericht zijn op het activeren van mensen binnen deze doelgroep dienen gekenmerkt te
worden door intrinsieke motivatie. 88
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Hoofdstuk 7
De praktijk van alle dag
Hieronder wordt ingegaan op de onderdelen die betrekking hebben op de instroom naar arbeid vanuit
de Wajong en de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor de doelgroep die centraal staat in dit
onderzoek. Maar ook wordt er ingegaan op de belemmeringen die visueel gehandicapten ervaren bij
het participeren naar de arbeidsmarkt, de kennis van werkgevers op het gebied van het in dienst nemen
van iemand met een beperking en de mogelijkheden tot arbeidsondersteuning. Tot slot wordt er
aandacht besteed aan de daadwerkelijke (re)-integratie van personen met een visuele handicap.

7.1 De uitstroom van Wajongers naar werk in 2015
Het UWV biedt personen met een arbeidsbeperking daar waar nodig intensieve dienstverlening.
Hieronder wordt o.a. verstaan het inkopen van (re)-integratiediensten of trajecten bij een reintegratiebedrijf of (interne) jobcoaching. Het UWV zet zich in het bijzonder in om zo veel mogelijk
Wajongers te plaatsen of hun huidige dienstverband te verlengen. In 2015 hebben 13.000 personen
met een arbeidsbeperking een baan verworven, waarvan 8.400 Wajongers. In 2014 waren dit er in
totaliteit 13.000 personen waarvan 8.000 Wajongers.
De norm die het UWV had gesteld op het gebied van de instroom naar werk wat betreft
arbeidsbeperkten, namelijk 31% van het totale bestand van de re-integratie doelgroep (17.100
personen), is echter niet behaald. Dit is blijven steken op 27% wat betreft de re-integratietrajecten uit
2012, 25% voor de trajecten van 2013 en 20% van de re-integratietrajecten in 2014. De reden van het
niet behalen van de gestelde norm vindt zijn grondslag op het gebied van de economische crisis.89

7.2 De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor visueel gehandicapte
Wajongers
Voor jonggehandicapten met een visuele beperking is het niet mogelijk om elk gewenst beroep te
kunnen uitoefenen waarover de totale arbeidsmarkt beschikt. Dit omdat de doelgroep simpelweg
onvoldoende (rest) visus heeft om de werkzaamheden behorende bij een bepaald beroep te kunnen
uitvoeren. Dit blijkt uit de door de Wajongers ingevulde vragenlijsten die in het kader van eigen
onderzoek zijn verspreid. Alle acht de personen die de vragenlijst hebben ingevuld maken bovenstaand
feit kenbaar. Ook de arbeidsdeskundigen van het UWV erkent het knelpunt op dit gebied. 90
Voorbeelden van ontoegankelijke beroepssectoren die de 8 benaderde jongeren benoemen zijn in deze
de bouw, zorg en welzijn, techniek, landbouw, facilitaire dienstverlening, defensie, horeca, detailhandel
en praktische dienstverlening. Door het wegvallen van aan bovenstaande sectoren gerelateerde
beroepen wordt de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor personen met een visuele handicap
verkleind. Zij kunnen slechts werk vinden binnen een beperkt aantal sectoren. De sectoren waarbinnen
de acht jongeren wel werkzaam denken te kunnen zijn betreffen de economische sector, de
administratief secretariële sector, de juridische sector, financiële dienstverlening en ICT.91

‘UWV Jaarverslag 2015’, uwv.nl (zoek op jaarverslag 2015), p. 11.
Voor het uitgewerkt interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 3a.
91 Voor de uitgewerkte resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door personen met een visuele beperking, zie
bijlage 4 vragen 2.2a en 2.2b.
89
90
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7.3 Belemmeringen bij het participeren op de arbeidsmarkt
De benaderde visueel beperkte jongeren onderkennen in de vragenlijst die zij hebben ingevuld twee
grote belemmeringen op het gebied van deelname aan het arbeidsproces. Enerzijds betreft het hier een
belemmering op het gebied van mobiliteit en anderzijds gaat het om de daadwerkelijke inrichting en
toegankelijkheid van de werkplek zelf.
Op het gebied van de mobiliteit geven zes van de acht jongeren aan dat wanneer het bedrijf of de
organisatie niet goed bereikbaar is met openbaar vervoer, of als er geen sprake is van een
vervoersvoorziening die is toegekend aan de jongeren, het verplaatsen van A naar B erg lastig is. Het
hebben van een verminderde mobiliteit en in zekere mate ook de beperking in de zelfredzaamheid wordt
daarom als een grote belemmering ervaren door de doelgroep.92 Dit terwijl de arbeidsdeskundigen van
het UWV in het interview aangeven dat deze belemmering kan worden opgeheven met een van de (re)integratiemiddelen die zij ter beschikking hebben, namelijk de verstrekking van een
vervoersvoorziening.93
Wat betreft de daadwerkelijke inrichting en toegankelijkheid van de werkplek wordt als belemmering
gezien dat deze softwarematig vaak ontoegankelijk is. Specifiek wordt hiermee bedoeld dat het systeem
dat een bedrijf of organisatie gebruikt onvoldoende of niet samenwerkt (niet compatibel) met de
aangepaste software die voor een visueel beperkte de uitvoer van braille, spraak en/of vergroting
mogelijk maakt.94 Deze belemmering onderkennen zes van de acht benaderde jongeren. Ook dit zou
volgens de arbeidsdeskundigen d.m.v. een werkplekaanpassing die het UWV kan toekennen verholpen
kunnen worden.95

7.4 Kennis van werkgevers omtrent het in dienst nemen van een (visueel)
arbeidsbeperkte en de ondersteuningsmogelijkheden
Wat betreft de kennis van werkgevers op het gebied van de mogelijkheden die er zijn om iemand met
een (visuele) handicap in dienst te nemen en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn, kan er op
grond van de ingevulde vragenlijsten en de afgenomen interviews worden geconcludeerd dat op dit
gebied nog veel winst te behalen valt. De arbeidsdeskundigen van het UWV geven aan dat werkgevers
dikwijls niet of slechts zeer globaal op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en de rol die het
UWV hierin kan spelen, om een arbeidsplek te creëren voor iemand met een arbeidsbeperking binnen
een bedrijf of organisatie. Dit signaal wordt tevens ook afgegeven door de geïnterviewde werkgever en
door zes van de acht benaderde jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld.96
Het gebrek aan kennis en het ontbreken van ervaring van werkgevers op het gebied van het in dienst
nemen van arbeidsbeperkten maakt potentiële werkgevers terughoudend en afwachtend. Onbekend
maakt onbemind. Tevens kan het gebrek aan kennis leiden tot onjuiste voorstellingen op het gebied van
financieel-economische risico’s bij verlies van arbeidsvermogen van een arbeidsbeperkte. Dit terwijl het
hiervoor genoemde risico dikwijls afgedekt kan worden door het UWV door middel van de zogenoemde
no-riskpolis.97

92

Voor de uitgewerkte resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door personen met een visuele beperking, zie
bijlage 4, vragen 1.2 en 2.5.
93 Voor het uitgewerkte interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 2.
94 Voor de uitgewerkte resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door personen met een visuele beperking, zie
bijlage 4, vraag 2.4.
95 Voor het uitgewerkt interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 2.
96 Zie bijlage 4, vraag 2.8. Bijlage 5, vraag 3b. Bijlage 6, vraag 3.
97 Art. 29b ZW.
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Ook wordt gezien dat zodra werkgevers ervaringen hebben opgedaan op dit gebied, de
terughoudendheid verdwijnt en het openstaan voor de mogelijkheden toeneemt. De ervaringen die
werkgevers hebben nadat ze iemand in dienst hebben (gehad) zijn over het algemeen positief. Dit komt
nader tot uitdrukking in de vragenlijst bij vraag 3.5. Elke jongere geeft hier namelijk aan dat de ervaringen
die werkgevers met hun specifiek hebben of hebben gehad positief zijn.98

7.5 De daadwerkelijke (re)-integratie van visueel gehandicapten in de praktijk
Zoals reeds eerder vermeld, is de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele handicap erg laag.
Naar schatting is slecht 22% van de doelgroep werkzaam in loondienst.99 Ook als we kijken naar de
ingevulde vragenlijsten is slechts één van de acht visueel jonggehandicapten met een Wajong-status
die de vragenlijst heeft ingevuld, werkzaam in loondienst.100 Wellicht vindt dit laatste gegeven mede zijn
grondslag in het feit dat de groep personen die benaderd is in de leeftijdscategorie 20 tot 27 jaar valt.
Wel heeft iedere jongere die de vragenlijst heeft ingevuld enige ervaring op het gebied van het verrichten
van arbeid. Vier jongeren hebben vrijwilligerswerk gedaan waarvan nu twee jongeren nog steeds actief
zijn als vrijwilliger. Alle acht jongeren hebben in het kader van de door hun gevolgde studie stage
gelopen. Daarnaast hebben twee jongeren in het verleden een bijbaantje gehad en één benaderde
jongere is momenteel nog steeds werkzaam in loondienst. 101 Bovenstaande vormen van het verrichten
van werkzaamheden kunnen tevens als stimulerend en/of als opstapje werken naar een betaalde baan
op de arbeidsmarkt.
Naast bovenstaande gegevens blijkt uit het interview met de twee arbeidsdeskundigen van het UWV
dat de populatie visueel jonggehandicapten niet duidelijk zichtbaar is en deze groep min of meer niet in
beeld is bij het UWV. Dit komt door het feit dat er bij de Wajong instroom t/m 2014 weinig nadruk ligt op
het gebied van (re)-integratie. De groep komt pas in beeld wanneer zij zich vanuit eigen beweging meldt
bij het UWV voor de (re)-integratie aldus de twee arbeidsdeskundigen van het UWV.102 Ook geven zij
aan dat het verrichten van maatwerk essentieel is bij het welslagen van de (re)-integratie. 103
Het UWV geeft daarentegen wel aan dat zij, wanneer iemand met een visuele beperking zich meldt voor
het aangaan van een (re)-integratietraject, dit gaat lopen via een zogenaamde gunning. 104 Dit houdt in
dat het traject kan worden uitbesteed. In het geval van een Wajonger met een visuele beperking wordt
deze gunning verleend aan Koninklijke Visio (het expertise centrum voor blinden en slechtzienden).
Visio Zicht op Werk (de re-integratietak van Visio) heeft de specifieke kennis in huis op het gebied van
mogelijkheden en hulpmiddelen, gericht op het in dienst nemen van iemand met een visuele
beperking.105 Het UWV maakt bij de (re)-integratie van personen met een visuele handicap (daar waar
mogelijk) gebruik van de expertise die Visio heeft op dit gebied.
Als er door de arbeidsdeskundigen van het UWV, maar ook door de geïnterviewde werkgever gekeken
wordt naar de effecten die de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten zal gaan hebben,
worden hier vraagtekens bij geplaatst. De arbeidsdeskundigen spreken hun vrees uit dat ook het
daadwerkelijk invoeren van de Quotumwet als stimulans, onvoldoende zal zijn. Men denkt dat de
geldelijke sanctie die wordt gesteld te laag zal zijn en werkgevers deze uit kosten/baten overwegingen
zullen ‘afkopen’. 106 De werkgever doet op dit gebied de uitspraak: ‘dat hier momenteel nog niet actief
op wordt ingezet en men aan het quotum wil voldoen d.m.v. al reeds in dienst zijnde mensen met een
beperking hiervoor te laten meetellen’. De werkgever kiest bewust voor het risico van geldelijke
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Voor de uitgewerkte resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door personen met een visuele beperking, zie
bijlage 4, vraag 3.5.
99 ‘Visie en missie’, visio.org (ga naar visie en missie onder werken in het hoofdmenu).
100 Zie bijlage 4 onder ‘algemene gegevens’.
101 Voor de uitgewerkte resultaten van de vragenlijsten, ingevuld door personen met een visuele beperking zie
bijlage 4, vraag 2.1a.
102 Voor het uitgewerkt interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 3a.
103 V oor het uitgewerkte interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 4.
104 Voor het uitgewerkt interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 9.
105 ‘VZoW voor u doen’, visio.org (zoek op VZoW voor u doen).
106 Voor het uitgewerkt interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 6.
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sanctionering omdat er momenteel andere prioriteiten zijn. Tevens neemt de werkgever op dit moment
het risico, ondanks dat er noodzakelijk bezuinigd moet worden. 107
Kortom, de arbeidsdeskundigen van het UWV geven aan dat de (re)-integratie van Wajongers in zijn
algemeenheid in alle redelijkheid wordt nagestreefd. Dit onder de kanttekening dat de Wajonger zelf de
belangrijkste factor is in het welslagen van de (re)-integratie. Als andere belangrijke taak in dit kader
wordt genoemd de doelstelling van de wet te realiseren, d.m.v. het benaderen van werkgevers en deze
warm te laten lopen om personen met een handicap in dienst te nemen. 108 Echter, als er specifiek
gekeken wordt naar de (re)-integratie van personen met een visuele beperking, dan onderkent het UWV
hierin weinig inzicht in de te hebben zoals hierboven ook al staat vermeld.
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V oor het uitgewerkte interview met de werkgever met een arbeidsbeperkte in deinst, zie bijlage 6, vraag 8.
Voor het uitgewerkt interview met de arbeidsdeskundigen van het UWV, zie bijlage 5, vraag 5.
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Hoofdstuk 8
Conclusie en aanbevelingen
In de voorafgaande hoofdstukken werden er telkens deelvragen beantwoord die uiteindelijk leiden tot
de beantwoording van de centrale vraag waar dit onderzoek op gebaseerd is. Deze wordt in hoofdstuk
1 van dit onderzoek als volgt geformuleerd: ‘Op welke wijze kan de (re)-integratie van personen met
een visuele beperking, die ook na de wetswijziging van 1 januari 2015 nog steeds onder de Wajong
vallen, worden vergroot (door het inzetten van maatregelen gericht op de huidige beperkingen die zij
ondervinden), met als doel het vinden en blijven behouden van werk?’. Voordat er tot de beantwoording
van deze centrale onderzoeksvraag wordt overgegaan, zullen eerst de conclusies die voortvloeien uit
voorgaande hoofdstukken worden beschreven. Tot slot zullen daarna enkele aanbevelingen ter
ondersteuning volgen.

8.1 Conclusies
Er is door de wetgever in 1998 een wet aangenomen (Wet Wajong) die toeziet op een financiële
voorziening op minimumniveau voor personen die op relatief jonge leeftijd wegens ziekte, gebrek,
handicap, zwangerschap of bevalling arbeidsongeschikt zijn geworden en hierdoor niet de inkomsten
kunnen genereren die ze hadden kunnen verwerven in een ‘gezonde’ situatie. Vandaag de dag kent de
oorspronkelijke Wet Wajong een driedeling. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de instroom
van Wajongers vanaf 1 januari 2015, de instroom van 2010 t/m 2014 en de instroom van vóór 2010. De
bovenstaande definitie van jonggehandicapt is in zijn algemeenheid van toepassing op elk
instroommoment m.u.v. de instroom na 1 januari 2015. Hierbij wordt iemand pas als jonggehandicapt
aangemerkt wanneer er in relatie tot de beperking duurzaam geen mogelijkheden zijn op
arbeidsparticipatie (zie ook hoofdstuk 3.3).
Specifiek in het kader van dit onderzoek is de term jonggehandicapt in het kader van de Wet Wajong
van toepassing op jongeren met een visuele handicap die een Wajong uitkering hebben. Het begrip
visuele handicap kan worden onderverdeeld in de categorieën slechtziend en blind (zie hoofdstuk 3.1
voor een nadere toelichting). Naar schatting telt Nederland c.a. 320.000 personen met een visuele
handicap.
In de Nederlandse participatiesamenleving wordt er tevens steeds meer de nadruk gelegd op het feit
dat iedereen meedoet in de samenleving. Deelname aan het arbeidsproces door personen met een
(visuele) arbeidsbeperking valt daar ook onder. Het kabinet is van mening dat iedereen naar vermogen
aan het arbeidsproces dient deel te nemen en zij wil zo een meer inclusieve arbeidsmarkt creëren.
Derhalve wordt er anno 2016 steeds meer gekeken naar wat de mogelijkheden zijn op het gebied van
deelname aan het arbeidsproces in relatie tot de (visuele) handicap/beperking die iemand heeft. Dit
blijkt mede uit het feit dat het UWV in de periode tussen 2015 en 2018 druk doende is haar volledige
bestand aan Wajongers opnieuw te indiceren op het hebben van arbeidsvermogen.
Om de instroom van (visueel) jonggehandicapten te bevorderen kent de Wet Wajong de mogelijkheid
tot (re)-integratie naar de arbeidsmarkt. Dit is als het ware een instrument dat wordt ingezet om iemand
te begeleiden naar werk als hij/zij een periode van ziekte of handicap heeft gehad, waardoor de
mogelijkheid tot het verrichten van arbeid onmogelijk is geweest. De Wet Wajong kent t.o.v. van een
(re)-integratietraject diverse middelen/instrumenten die kunnen worden ingezet ter ondersteuning en
bevordering bij het verrichten/uitvoeren van arbeid. Door de driedeling in de Wet Wajong is ook de
aanspraak op de mogelijkheid tot (re)-integratie niet geheel universeel. De instroom vanaf 1 januari
2015 kan geen aanspraak maken op de (re)-integratiemiddelen die de Wet Wajong kent omdat wanneer
zij niet duurzaam arbeidsongeschikt is, deze verlopen via de Participatiewet en wanneer zij wel
duurzaam geen mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie uitgesloten zijn van (re)-integratie. De
instroom van 2010 t/m 2014 en de instroom van vóór 2010 kunnen wel de middelen tot (re)-integratie
geldend maken mits zij niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard in het kader van de Wet Wajong.
Op het gebied van de (re)-integratiemiddelen die er kunnen worden ingezet kan er een onderscheid
gemaakt worden in 3 typen middelen. Er zijn (re)-integratiemiddelen ten behoeve van de werkgever
zoals loondispensatie, loondoorbetaling bij ziekte en aanpassing van de werkplek. Daarnaast kent de
wet ook haar (re)-integratiemiddelen ten behoeve van de werknemer zoals loonsuppletie,
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proefplaatsing, scholing en arbeidsinschakeling door een (extern) re-integratiebedrijf. Verder is ook
voorzien in (re)-integratiemiddelen ten behoeve van zelfstandig ondernemers die een Wajong uitkering
hebben, zoals het verstrekken van een starterskrediet, inkomenssuppletie en doorbetaling van de
Wajong uitkering tijdens de startperiode van de onderneming (zie ook hoofdstuk 4.2 en 4.3).
Verder is er op het gebied van de maatregelen ter bevordering van de participatie van
jonggehandicapten op de arbeidsmarkt uit het sociaal akkoord, gesloten op 1 april 2013 tussen het
kabinet en sociale partners, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voortgevloeid. Deze
regeling stelt als doel dat er in de periode 2016-2026 in totaliteit 125.000 extra arbeidsplaatsen
gecreëerd dienen te worden voor arbeidsbeperkten. Het gaat dan om 100.000 arbeidsplekken binnen
de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. Alle bedrijven, instanties en organisaties die meer dan
25 personen in dienst hebben dienen na rato van hun werknemersaantal een aantal arbeidsbeperkten
in dienst te nemen op jaarbasis. Wanneer zij deze gestelde doelen niet behalen kan dit een geldelijke
sanctie van €5.000 per niet ingevulde plek voor een arbeidsbeperkte inhouden mits de quotumwet wordt
aangenomen (zie ook hoofdstuk 4.3.5).
Behalve de hierboven genoemde conclusies in het kader van de theoretische benadering, is er ook een
rol weggelegd voor de sociaal juridisch dienstverlener (frontliniemedewerker) die werkzaam is bij het
UWV. Deze heeft tot zijn kerntaken de plicht tot informeren, voorlichten, bemiddelen en uitvoeren
gerelateerd aan dit onderzoek. De spanningsvelden waar de frontliniemedewerker mee geconfronteerd
wordt doen zich met name voor op het gebied van de informatievoorziening, voorlichting en bemiddeling
omtrent de ondersteuningsmogelijkheden en middelen tot (re)-integratie richting werkgever, alsmede
de Wajonger in kwestie zelf, aangezien blijkt dat zij onvoldoende kennis hebben van deze materie en
hierdoor belemmeringen optreden (zie ook hoofdstuk 6.3).
Naast het gehele scala aan mogelijkheden en middelen die theoretisch binnen de wet beschikbaar zijn
ten behoeve van de bevordering van de arbeidsparticipatie van (visueel) jonggehandicapten met een
Wajong uitkering, geeft de praktijk een ander beeld weer dan door de wetgever wordt beoogd. De
belangrijkste factor in deze blijkt de arbeidsgehandicapte zelf te zijn. Zo komt in het onderzoeksrapport
van het UMCG naar voren dat bij de daadwerkelijke participatie op de arbeidsmarkt belemmeringen
ontstaan die gerelateerd zijn aan het zelfbeeld en zelfinzicht van de jonggehandicapten. In dit onderzoek
wordt geconcludeerd dat ruim de helft van de ondervraagde Wajongers hun algemene gezondheid en
psychisch welzijn als goed ervaart. Dit terwijl van de andere kant 75% van deze Wajongers aangeeft
veel problemen te ervaren die vermand houden met hun beperking. Van de omgeving waarin de
Wajonger zich bevindt geeft 75% aan dat men zich zorgen maakt over emotionele en sociale problemen.
Wat betreft het zelfbeeld en zelfinzicht geeft minder dan de helft van de deelnemers aan dat dit goed is.
Dit wordt tevens ook erkend door schoolbegeleiders die het zelfinzicht als laag kwalificeren. Daarnaast
wordt er bij de keuze voor een opleiding vaak niet gekozen voor wat binnen de mogelijkheden liggen
van de beperking, maar naar de interesse voor een bepaald vakgebied dat de jonggehandicapte heeft.
Opmerkelijk is wel dat een groot deel van de Wajongers te kennen geeft gemotiveerd te zijn om te
werken. De hoofdconclusie uit het onderzoek van het UMCG luidt dat naast ziekte gebonden factoren,
ook persoonsgebonden en contextuele factoren van belang blijken te zijn als voorspellende factoren
voor het vinden en behouden van werk. Het is noodzakelijk kennis te hebben van deze factoren en
hiervoor dient nader onderzoek gedaan te worden omdat hier momenteel nog weinig inzicht in is (zie
ook hoofdstuk 5.3).
Behalve het onderzoek van het UMCG is er ook eigen onderzoek verricht naar ervaringen en
belemmeringen van acht visueel gehandicapte jongeren die zij onderkennen in relatie tot hun visuele
beperking. Hieruit komt naar voren dat vijf van de acht jongeren aangeven in zijn algemeenheid goed
met de handicap overweg te kunnen en deze te accepteren. Twee van de ondervraagden geeft aan dat
dit wisselend en afhankelijk is van wie men tegenover zich heeft. Één jongere geeft aan wel moeite te
hebben met aan de handicap gerelateerde beperkingen. Verder wordt er door twee jongeren vermeld
dat zij het vervelend vinden om afhankelijk van anderen te zijn. Alhoewel dit laatste aspect slechts door
twee van de bevraagden wordt aangegeven kan het wellicht zo zijn dat dit gegeven in zijn algemeenheid
in een veel grotere mate een rol speelt. Op het gebied van hoe de omgeving met hun en de visuele
handicap omgaan ervaren vier jongeren dit als ‘normaal/goed’, twee jongeren vinden dat de directe
omgeving er goed mee omgaat en de verdere omgeving wisselend reageert en de resterende twee
jongeren geven enkel te kennen dat hun directe omgeving goed met hun omgaat. Tevens voelen vier
jongeren zich door hun gehele omgeving serieus genomen en voor vol aangezien. De vier andere
benaderde jongeren geven aan dat de directe omgeving met hen omgaat zoals zij dat doen met ieder
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ander, maar dat de verdere omgeving hen dikwijls anders behandelt of niet voor volwaardig aanziet
vanwege de visuele handicap (zie ook hoofdstuk 5.4).
Tot slot kent de wet in theorie ook zijn uitwerking in de praktijk. Allereerst is het daarbij van belang te
vermelden dat in het jaar 2015 8.400 personen met een Wajong uitkering zijn uitgestroomd naar werk
t.o.v. 8.000.personen met een Wajong uitkering in het jaar 2014. Hierin is dus een stijging te zien van
de participatie op de arbeidsmarkt bij arbeidsbeperkten in zijn algemeenheid. Wel dient de kanttekening
gemaakt te worden dat de gestelde norm die het UWV gesteld had helaas niet behaald is wegens de
economische crisis, zo blijkt uit het jaarverslag (zie ook hoofdstuk 7.1).
Als dit bovenstaande gespecificeerd gaat worden naar de doelgroep visueel gehandicapten, dan zijn er
een aantal opmerkelijke zaken te constateren. Ten eerste is slecht 22% van alle personen met een
visuele handicap werkzaam in loondienst. Wat betreft de acht bevraagde jongeren die de vragenlijst
hebben ingevuld in het kader van dit onderzoek is slecht één persoon werkzaam in loondienst. Wellicht
vloeit dit voort uit de leeftijdscategorie die is benaderd, namelijk 20 tot 27 jarige. Wel heeft iedere
benaderde jongere enige ervaring op het gebied van verrichten van arbeid in de vorm van een stage,
vrijwilligerswerk of bijbaantje. Naast het hiervoor genoemde is het zo dat deze doelgroep niet duidelijk
in beeld is bij het UWV, omdat er wat betreft de instroom t/m 2014 niet echt de nadruk lag op deelname
aan het arbeidsproces. De personen met een visuele beperking komen dus pas in beeld bij het UWV
zodra zij zich vrijwillig melden voor een (re)-integratietraject. Zodra zij zich melden wordt er door het
UWV wel gebruik gemaakt van de expertise die Visio heeft op het gebied van (re)-integratie van
personen met een visuele handicap door het inzetten van de eigen re-integratietak van Koninklijke Visio.
Tevens wordt er ook geconstateerd dat de doelgroep visueel beperkten slecht binnen een aantal
sectoren van de arbeidsmarkt werkzaam kan zijn, omdat zij vaak onvoldoende rest visus hebben om
ieder willekeurig beroep uit te kunnen oefenen. Dit wordt tevens erkend door de bevraagde jongeren en
de arbeidsdeskundigen van het UWV. Voorbeelden van sectoren die wel toegankelijk zijn voor hen zijn:
de economische, administratief secretariële, juridische sector en de financiële dienstverlening of ICT
(zie ook hoofdstuk 7.2).
Naast de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt geven zes van de acht jongeren ook te kennen dat zij
bij het deelnemen aan het arbeidsproces problemen ondervinden op het gebied van de mobiliteit en de
daadwerkelijke inrichting van de werkplek. Bij het mobiliteitsprobleem geven zij aan dat wanneer de
locatie niet goed te bereiken is met het openbaarvervoer of wanneer er geen vervoersvoorziening is
toegekend het verplaatsen van A naar B bijna onmogelijk wordt. Dit terwijl het UWV in deze kwestie
aangeeft vervoersvoorzieningen toe te kennen. Ook de inrichting van de werkplek wordt als knelpunt
gezien. Zo zijn systemen vaak niet compatibel met de aangepaste software van de visueel gehandicapte
die voor hem/haar uitvoer van spraak, braille of vergroting mogelijk maakt. Ook op dit gebied geeft het
UWV aan dat zij d.m.v. een werkplekaanpassing de arbeidsbeperkte in staat kunnen stellen zijn/haar
werkzaamheden uit te voeren (zie ook hoofdstuk 7.3).
Tevens wordt er zowel door de geïnterviewde arbeidsdeskundigen alsmede door de benaderde
werkgever onderkend dat er slechts globale kennis is bij werkgevers over de
ondersteuningsmogelijkheden die het UWV biedt in relatie tot het te werk stellen van een
arbeidsbeperkte binnen een bedrijf, organisatie of instelling. Door het gebrek aan gedegen kennis zijn
potentiële werkgevers terughoudend en afwachtend om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen. Wel wordt gesignaleerd dat wanneer werkgevers enige ervaring hebben op dit gebied, het
openstaan voor de mogelijkheden toeneemt (zie ook hoofdstuk 7.4).
Als aller laatste dient er dan nog gekeken te worden naar de Wet banenafsrpaak en quotum
arbeidsbeperkten. Deze wil er op toezien dat er tussen 2016 en 2026 in totaliteit 125.000 extra banen
worden gecreëerd voor arbeidsbeperkten. Opmerkelijk aan dit gegeven is dat gedurende dit onderzoek
door zowel de arbeidsdeskundigen van het UWV alsmede door de benaderde werkgever vraagtekens
hierbij worden gezet. Het UWV ziet namelijk het risico dat werkgevers de gestelde geldelijke
sanctionering die uit deze wet voortvloeit gemakshalve zou kunnen worden ‘afgekocht’ door werkgevers
die zich niet in die mate willen inspannen. De benaderde werkgever geeft aan dat hij momenteel nog
niet actief bezig is met het voldoen aan dit quotum vanwege andere zaken die prioriteit hebben. Hij
willen daarom bekijken in hoeverre hij momenteel al voldoet aan het quotum met de werknemers die hij
al reeds in dienst heeft en onder de noemer ‘arbeidsbeperkten’ vallen.
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Kortom, de algehele (re)-integratie van personen met een arbeidsbeperking zit in de lift, maar specifiek
op de doelgroep visueel gehandicapten is er weinig zicht op de (re)-integratie. Uiteindelijk blijft de
Wajonger zelf en zijn/haar motivatie de belangrijkste factor bij het welslagen van de (re)-integratie en
zal er maatwerk verricht dienen te worden om iemand zo functioneel mogelijk in te zetten als werknemer.

8.2 De onderzoeksvraag beantwoord
In hoofdstuk 1 van dit onderzoek wordt de centrale onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: ‘Op welke
wijze kan de (re)-integratie van personen met een visuele beperking, die ook na de wetswijziging van 1
januari 2015 nog steeds onder de Wajong vallen, worden vergroot (door het inzetten van maatregelen
gericht op de huidige beperkingen die zij ondervinden), met als doel het vinden en blijven behouden van
werk?’.
De beantwoording van bovenstaande centrale onderzoeksvraag is de volgende: Het belangrijkste
onderdeel bij het welslagen van een (re)-integratietraject is de visueel gehandicapte zelf. Eigen motivatie
en een reëel zelfbeeld en zelfinzicht zijn hierbij essentieel. Naast de al bestaande mogelijkheden die de
Wet Wajong kent op het gebied van ondersteuningsmogelijkheden en re-integratiemiddelen, dient
daarnaast bij de uitvoering van het (re)-integratietraject dieper te worden ingegaan op het aspect
informatievoorziening en voorlichting over de ondersteuningsmogelijkheden en (re)-integratiemiddelen
die beschikbaar worden gesteld door het UWV. Dit zowel bij de visueel gehandicapte Wajonger zelf,
alsmede richting de werkgever. Dit zodat er een juiste beeldvorming van de mogelijkheden ontstaat.
Daarnaast dient er gedurende het (re)-integratietraject dieper in te worden ingegaan op de aspecten
zelfbeeld en zelfinzicht van de visueel gehandicapte Wajonger zelf. Dit om de mogelijkheden van de
persoon in kwestie optimaal te benutten. Ter illustratie van de beantwoording van deze centrale
onderzoeksvraag volgen hieronder een aantal aanbevelingen.

8.3 Aanbevelingen
Voorlichting en informatievoorziening naar Wajonger en werkgever:
Voor het bewerkstelligen van een effectief (re)-integratietraject is het van groot belang dat zowel de
uitkeringsgerechtigde visueel gehandicapte in het kader van de Wet Wajong zelf, als de potentiële
werkgevers voldoende kennis hebben die up-to-date is m.b.t de ondersteuningsmogelijkheden en de
(re)-integratiemiddelen die de Wet Wajong en aanverwante wetten, zoals de Ziektewet en de Wet
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, tot zijn beschikking heeft. De verantwoordelijkheid op het
gebied van deugdelijke voorlichting en informatievoorziening hiervoor ligt bij het uitvoeringsorgaan en
zijn medewerkers, namelijk de frontliniemedewerkers van het UWV. Deze dienen over actuele kennis te
beschikken gerelateerd aan de mogelijkheden en middelen, zodat deze overgebracht kan worden aan
de betrokken partijen (Wajonger en werkgevers). De informatie en voorlichting dient in een bepaalde
frequentie te geschieden zodat alle betrokken partijen op de hoogte blijven van de actuele
mogelijkheden, middelen en wijzigingen op dit gebied. Als methode kan hiervoor gebruikt worden een
halfjaarlijkse (elektronische) nieuwsbrief die zowel aan werkgevers, alsmede aan Wajongers wordt
toegezonden. Daarnaast wordt het jaarlijks houden van voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers en
Wajongers omtrent de middelen en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van (re)-integratie van
jonggehandicapten gezien als een instrument dat naast de nieuwsbrief kan worden ingezet. Door deze
bijenkomst in gezamenlijk verband te laten plaatsvinden, hebben zowel de Wajonger als de potentiële
werkgevers de mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en te netwerken. Dit om de genoemde
doelgroepen te blijven activeren, met als einddoel de onwetendheid en het gebrek aan kennis te
reduceren en eventueel belemmerende beeldvorming bij te stellen.
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Anticiperen op het zelfbeeld en zelfinzicht door de frontliniemedewerker:
Bij het uitvoeren van het (re)-integratietraject speelt het creëren van een reëel zelfbeeld en zelfinzicht
van de visueel gehandicapte Wajonger een net zo belangrijke rol als het informeren en voorlichten van
de doelgroep. Immers kan er pas tot een optimale (re)-integratie gekomen worden wanneer de Wajonger
tot gewogen inzichten is gekomen wat betreft zijn/haar mogelijkheden in relatie tot de arbeidsbeperking,
gerelateerd aan de arbeidsmarkt. Hiervoor dient er gedurende het (re)-integratietraject naar de
ondersteuningsmogelijkheden en (re)-integratiemiddelen gerelateerd aan de handicap of beperking,
door de frontliniemedewerker ook aandacht besteed te worden aan het afnemen van persoonlijkheidsen interessetesten bij de desbetreffende Wajonger. Dit om een goed beeld te krijgen van de positie van
de visueel arbeidsbeperkte op het gebied van het zelfbeeld en zelfinzicht. Indien nodig kunnen er dan
activiteiten (bijvoorbeeld “groeps-“ coaching, cursus zelfbewustwording of mindfullness), ingezet worden
om de betreffende Wajonger tot een reëel zelfinzicht en zelfbeeld te brengen. Dit met als doel de
arbeidsbeperkten zo goed mogelijk te begeleiden, ondersteunen en plaatsen binnen de arbeidsmarkt.
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Bijlagen
Op de volgende pagina’s worden de volgende bijlagen in volgorde weergegeven:
Bijlage 1 Cijfers UWV personen met een Wajong uitkering 2015
Bijlage 2 Cijfers CBS werkzame beroepsbevolking in Nederland 2015
Bijlage 3 Relevante wet- en regelgeving.
Bijlage 4 Resultaten vragenlijst personen met een visuele beperking.
Bijlage 5 Resultaten interview arbeidsdeskundigen UWV
Bijlage 6 Resultaten interview werkgever met een (visueel) arbeidsbeperkte(n) in dienst
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Bijlage 1 Cijfers UWV personen met een Wajong uitkering 2015
Hieronder wordt in een tabel weergegeven hoeveel personen er een Wajong uitkering ontvangen in het
jaar 2015.109

109

‘UWV Jaarverslag 2015’, uwv.nl (zoek op jaarverslag 2015), p. 7.
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Bijlage 2 Cijfers CBS werkzame beroepsbevolking in Nederland 2015
Hieronder wordt in een statistiek weergegeven hoeveel personen er in het jaar 2015 tot de werkzame
beroepsbevolking horen in Nederland.110

110

‘Werkzame beroepsbevolking; beroep’ cbs.nl (zoek op Werkzame beroepsbevolking; beroep).
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Bijlage 3 Relevante wet- en regelgeving
Hieronder worden de meest relevante wetsartikelen betreffende deze afstudeerscriptie weergegeven.
Deze zijn afkomstig uit nationale wet- en regelgeving. De volgende bronnen worden achtereenvolgend
weergegeven:
-

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
Ziektewet.

I. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Artikel 1a: 1 Wet Wajong
1. Jonggehandicapte in de zin van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen is de ingezetene
die:
a. op de dag waarop hij achttien jaar wordt als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
heeft;
b. na de in onderdeel a bedoelde dag als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van
ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft
en in het jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop dit is ingetreden, gedurende ten minste zes
maanden studerende was.
2. De ingezetene die op de dag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, beperkingen ondervindt als
gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling, maar op grond van het eerste lid niet aangemerkt
wordt als jonggehandicapte, wordt alsnog jonggehandicapte in de zin van dit hoofdstuk en de daarop
berustende bepalingen, indien hij binnen vijf jaar na die dag duurzaam geen mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie heeft, indien dit voortkomt uit dezelfde oorzaak als die op grond waarvan hij
beperkingen als gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling ondervond, op de dag, bedoeld
in onderdeel a of b.
3. De ingezetene die tijdelijk geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft wordt alsnog
jonggehandicapte, indien hij gedurende een tijdvak van tien jaar volgend op de dag waarop hij
jonggehandicapte zou zijn geworden op grond van het eerste lid, onderdeel a of b, of het tweede lid,
indien hij duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zou hebben gehad, geen mogelijkheden
tot arbeidsparticipatie had.
4. Onder duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben wordt in dit hoofdstuk en de
daarop berustende bepalingen de situatie verstaan waarin de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zich
niet kunnen ontwikkelen.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot
een periodieke herbeoordeling om vast te stellen of betrokkene duurzaam geen mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie heeft.
6. De beoordeling van de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie wordt gebaseerd op een
verzekeringsgeneeskundig en voor zover nodig een arbeidskundig onderzoek.
7. Bij de beoordeling, bedoeld in het zesde lid, maakt de verzekeringsarts zo veel mogelijk gebruik van
wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie kunnen
ondersteunen.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste, vierde en
zesde lid nadere regels worden gesteld.
9. De voordracht van een krachtens het achtste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur,
onderscheidenlijk de vaststelling van een ministeriële regeling op grond van het achtste lid, wordt niet
gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid
is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en
bedenkingen ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het
ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.
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Artikel 1a: 6 Wet Wajong
1. Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen worden de volgende
uitsluitingsgronden onderscheiden:
a. studerende zijn;
b. het rechtens zijn vrijheid zijn ontnomen;
c. het zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;
d. het niet in Nederland wonen;
e. het als vreemdeling niet rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e
en l, van de Vreemdelingenwet 2000;
f. het bereiken of bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid,
van de Algemene Ouderdomswet.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de uitsluitingsgrond, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel e, niet geldt ten aanzien van vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben
gehouden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000,
rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, van de
Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 2:3 Wet Wajong
1. Jonggehandicapte in de zin van dit hoofdstuk is de ingezetene die:
a. aansluitend op de dag waarop hij zeventien jaar 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;
b. na de in onderdeel a bedoelde dag waarop hij zeventien jaar wordt als rechtstreeks en objectief
medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling gedurende 52 weken niet
in staat is geweest om met arbeid meer dan 75% te verdienen van het maatmaninkomen, terwijl niet
aannemelijk is dat hij binnen een jaar volledig zal herstellen en hij in het jaar, onmiddellijk voorafgaande
aan de dag waarop het als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek,
zwangerschap of bevalling is ingetreden, gedurende ten minste zes maanden studerende was.
2. Indien de ingezetene geen jonggehandicapte is en binnen vijf jaar na afloop van de periode van 52
weken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, niet meer in staat is om meer dan 75% van het
maatmaninkomen te verdienen als gevolg van een oorzaak die reeds aanwezig was na afloop van de
termijn van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, terwijl niet aannemelijk is dat de
ingezetene binnen een jaar volledig zal herstellen, dan wordt de ingezetene alsnog jonggehandicapte
met ingang van de dag waarop hij niet meer in staat is om meer dan 75% van het maatmaninkomen te
verdienen.
3. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het eerste lid, is artikel 3:3, tweede en
vierde lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2:11 Wet Wajong
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden de volgende
uitsluitingsgronden onderscheiden:
a. het rechtens zijn vrijheid zijn ontnomen;
b. het zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;
c. het niet in Nederland wonen;
d. het als vreemdeling niet rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e
en l, van de Vreemdelingenwet 2000;
e. het bereiken of bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid,
van de Algemene Ouderdomswet.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de uitsluitingsgrond, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel d, niet geldt ten aanzien van vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben
gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig
in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.
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Artikel 2: 15 Wet Wajong
1. De jonggehandicapte heeft op aanvraag recht op arbeidsondersteuning op grond van dit hoofdstuk,
indien:
a. hij sinds de dag waarop hij jonggehandicapte werd niet in staat is gebleven meer dan 75% van het
maatmaninkomen te verdienen;
b. op hem geen uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2:11 van toepassing is;
c. hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
d. hij de aanvraag, bedoeld in de aanhef, heeft ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van
de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk
en arbeidsondersteuning (Stb. 580).
2. Het recht op arbeidsondersteuning op grond van dit hoofdstuk ontstaat op de dag dat aan de
voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan doch niet eerder dan zestien weken na de dag
waarop de aanvraag om het recht op arbeidsondersteuning, bedoeld in dit artikel, werd ingediend.
3. In afwijking van het tweede lid ontstaat het recht op arbeidsondersteuning op de dag waarop de
aanvraag om het recht op arbeidsondersteuning werd ingediend, indien:
a. de jonggehandicapte volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is; of
b. het recht op arbeidsondersteuning op grond van artikel 2:17, eerste of tweede lid, herleeft.
4 .Recht op arbeidsondersteuning ontstaat niet, indien dit zou ingaan op of na de dag van
inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, van de Invoeringswet Participatiewet.
5. In afwijking van het vierde lid kan het recht op arbeidsondersteuning wel herleven op grond van artikel
2:17 of ontstaan op grond van artikel 8:10, vierde lid.
Artikel 2:20 Wet Wajong
1. Indien de arbeidsprestatie van een werknemer die recht heeft op arbeidsondersteuning in een
bepaalde functie, maar geen functie waarin hij werkzaam is als werknemer in de zin van de Wet sociale
werkvoorziening of op een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 van die wet, ten gevolge van
ziekte of gebrek duidelijk minder is dan de arbeidsprestatie die een geldelijke beloning van het voor hem
geldende
wettelijk
minimumloon
rechtvaardigt,
vermindert
het
Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen op verzoek van de betrokken werkgever of werknemer de hoogte van de
aanspraak op een geldelijke beloning voor de verrichte arbeid naar evenredigheid, in afwijking van
hetgeen bij en krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is bepaald.
2. Elk beding waarbij een geldelijke beloning voor de verrichte arbeid wordt overeengekomen die lager
is dan de beloning, vastgesteld op grond van het eerste lid is nietig.
Artikel 2:22 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de jonggehandicapte die arbeid in
dienstbetrekking verricht, of die arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, doch niet werkzaam is of zal
zijn als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening , of die scholing of opleiding in het
kader van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces volgt of gaat volgen, of arbeid op
een proefplaats verricht of gaat verrichten, met uitzondering van de jonggehandicapte, die werkzaam is
als werknemer in de zin van de Wet sociale werkvoorziening, op aanvraag voorzieningen toekennen die
strekken tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid, het volgen
van de scholing of opleiding of het verrichten van arbeid op die proefplaats.

2.Onder voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan:
a. vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, zijn
werkplek of opleidingslocatie kan bereiken;
b. intermediaire activiteiten ten behoeve van jonggehandicapten met een visuele, auditieve of
motorische handicap;
c. meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting van de arbeidsplaats, de productie- en
werkmethoden, de inrichting van de opleidingsplaats of de proefplaats en de bij de arbeid of opleiding
te gebruiken hulpmiddelen, die in overwegende mate op het individu van de jonggehandicapte, bedoeld
in het eerste lid, zijn afgestemd; en
d. noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan de jonggehandicapte
opgedragen taken, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn beperkingen.
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de jonggehandicapte, bedoeld in het
eerste lid, op aanvraag vervoersvoorzieningen toekennen die strekken tot verbetering van zijn
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leefomstandigheden en die deel uitmaken van dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen
als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot dit artikel.
Artikel 2:23 Wet Wajong
1.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op aanvraag van de jonggehandicapte, die arbeid
als zelfstandige verricht of gaat verrichten, in het kader van de bevordering van de inschakeling in en
ondersteuning bij de arbeid als zelfstandige, voorzieningen kan verstrekken.
2. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstrekt in verband met een naar het
oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen structurele functionele beperking die het
gevolg is van een ziekte of handicap die:
a. bij de aanvang van de arbeid als zelfstandige aanwezig was, of
b. binnen drie jaar na de aanvang van de arbeid als zelfstandige is ontstaan, indien bij de aanvang van
de arbeid als zelfstandige reeds een ziekte of handicap aanwezig was.
3. Voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden niet verstrekt of worden beëindigd indien het
inkomen van de jonggehandicapte die arbeid als zelfstandige verricht, na een bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen aantal kalenderjaren na de aanvang van de arbeid als zelfstandige, meer
bedraagt dan een bij die maatregel vast te stellen bedrag. Bij of krachtens die maatregel wordt tevens
bepaald wat onder inkomen als bedoeld in de eerste zin wordt verstaan.
Artikel 2:24 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, in het kader van de bevordering van de
inschakeling in de arbeid, toestemming verlenen aan de jonggehandicapte die recht heeft op
arbeidsondersteuning om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes maanden
onbeloonde werkzaamheden te verrichten.
2. Tijdens het verrichten van werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste lid wordt het
recht op arbeidsondersteuning en de inkomensvoorziening niet beëindigd.
3.De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste lid zijn:
a. werkzaamheden, waartoe de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, met zijn krachten en
bekwaamheden in staat is;
b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een aansprakelijkheidsen ongevallenverzekering ten behoeve van de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, heeft
afgesloten;
c. werkzaamheden, die de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, niet reeds eerder onbeloond op
een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en
d. werkzaamheden, waarbij er, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
een reeël uitzicht is op een op de onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van
dezelfde of grotere omvang voor ten minste 6 maanden.
4. Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt deze
periode voor de toepassing van dat lid buiten beschouwing gelaten.
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van
dit artikel.
Artikel 2:25 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan op aanvraag loonsuppletie verstrekken aan
de ingezetene:
a. die zeventien jaar is;
b. die niet meer dan 75% van het maatmaninkomen kan verdienen;
c. die arbeid in dienstbetrekking aanvaardt of verricht; en
d. wiens loon lager is dan zijn resterende verdiencapaciteit.
2. De loonsuppletie wordt verstrekt over perioden waarin loon uit dienstbetrekking wordt ontvangen.
3. Als perioden waarin loon uit dienstbetrekking wordt ontvangen als bedoeld in het tweede lid worden
eveneens aangemerkt, perioden waarin een uitkering op grond van de Ziektewet of op grond van
hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg wordt ontvangen, tenzij de
dienstbetrekking is geëindigd.
4. De loonsuppletie wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake premieheffing
aangemerkt als een uitkering op grond van deze wet.
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5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van
de loonsuppletie.
Artikel 2:26 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan op aanvraag inkomenssuppletie verstrekken
aan de ingezetene:
a. die zeventien jaar is;
b. die niet meer dan 75% van het maatmaninkomen kan verdienen;
c. die arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten; en
d. wiens inkomen uit het bedrijf of beroep lager is dan zijn resterende verdiencapaciteit.
2 .De inkomenssuppletie wordt verstrekt over perioden waarin het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend.
3. De inkomenssuppletie wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake premieheffing
aangemerkt als een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen .
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van
de inkomenssuppletie.
Artikel 2:28 Wet Wajong
Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten behoeve van een jonggehandicapte die
recht heeft op arbeidsondersteuning werkzaamheden door een re-integratiebedrijf laat verrichten, is
artikel 30a, zesde en zevende lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 2:29 Wet Wajong
1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot door het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen te verstrekken subsidie aan een rechtspersoon die in het kader van de
uitoefening van beroep of bedrijf door scholing de inschakeling van jonggehandicapten met ernstige
scholingsbelemmeringen in de arbeid bevordert.
2. Bij de subsidieverlening, bedoeld in het eerste lid, kunnen aan de subsidie-ontvanger verplichtingen
worden opgelegd omtrent het hanteren van een registratiesysteem waaruit blijkt of het doel van de
subsidie is bereikt.
Artikel 3:2 Wet Wajong
1. Jonggehandicapte in de zin van dit hoofdstuk is de ingezetene die:
a. op de dag waarop hij 17 jaar wordt, arbeidsongeschikt is;
b. na de in onderdeel a bedoelde dag arbeidsongeschikt wordt en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande
aan de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, gedurende ten minste zes maanden
studerende was.
Artikel 3:4 Wet Wajong
1. Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft de vreemdeling die niet rechtmatig verblijf houdt
in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden afgeweken van het eerste lid ten aanzien van
vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met
e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8,
onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 3:5 Wet Wajong
1. De jonggehandicapte, bedoeld in artikel 3:3, heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
indien de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ingaan dan wel de dag na afloop
van de toepassing van artikel 3:5a met betrekking tot dat recht op uitkering, is gelegen in een periode
dat hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen.
2. De jonggehandicapte, die op grond van het eerste lid geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
heeft, heeft vanaf de dag dat hij in vrijheid wordt gesteld met inachtneming van de bepalingen van deze
wet recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is. Artikel 3:3,
vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld, indien
zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
4. Met inachtneming van de bepalingen van deze wet heeft eveneens recht op
arbeidsongeschiktheidsuitkering de jonggehandicapte, bedoeld in het tweede lid, die op de in dat lid
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bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken
na die dag. Artikel 3:3, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
5. Het eerste lid is niet van toepassing en het tweede lid en vierde lid zijn van overeenkomstige
toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij
tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting
plaatsvindt.
Artikel 3:5a. Wet Wajong
De jonggehandicapte, bedoeld in artikel 3:3, heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering indien
en voor zolang hij op de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ingaan en daarna
zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

Artikel 3:6 Wet Wajong
1. De jonggehandicapte, bedoeld in artikel 3:3, heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
indien hij de aanvraag, bedoeld in artikel 3:28, voor het eerst heeft ingediend op of na de datum van
inwerkingtreding van de wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de
participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 580).
2. De jonggehandicapte, bedoeld in artikel 3:3, heeft geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering,
indien hij de leeftijd van zeventien jaar niet had bereikt op de datum van inwerkingtreding van de wet
van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en
arbeidsondersteuning (Stb. 580).
Artikel 3:63 Wet Wajong
1. Indien de arbeidsprestatie van een werknemer die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
in een bepaalde functie, maar geen functie waarin hij werkzaam is als werknemer in de zin van de Wet
sociale werkvoorziening of op een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 van die wet, ten gevolge
van ziekte of gebrek duidelijk minder is dan de arbeidsprestatie die een geldelijke beloning van het voor
hem geldende wettelijk minimumloon rechtvaardigt, vermindert het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen op verzoek van de betrokken werkgever of werknemer de hoogte van de
aanspraak op een geldelijke beloning voor de verrichte arbeid naar evenredigheid, in afwijking van
hetgeen bij en krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is bepaald.
2. Elk beding waarbij een geldelijke beloning voor de verrichte arbeid wordt overeengekomen die lager
is dan de beloning, vastgesteld op grond van het eerste lid is nietig.
Artikel 3:66 Wet Wajong
De jonggehandicapte die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft recht op
ondersteuning bij arbeidsinschakeling en, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke
bepalingen, op de naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijk
geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling.
Artikel 3:67 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de jonggehandicapte die de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt en de jonggehandicapte die recht heeft op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en die arbeid in dienstbetrekking aanvaardt of verricht op aanvraag
loonsuppletie toekennen, indien het loon lager is dan zijn resterende verdiencapaciteit.
2. De loonsuppletie wordt verstrekt over perioden waarin loon uit dienstbetrekking wordt ontvangen,
doch ten hoogste over een periode van vier jaar te rekenen vanaf de dag met ingang waarvan voor de
eerste maal loonsuppletie is toegekend.
3. Als perioden waarin loon uit dienstbetrekking wordt ontvangen als bedoeld in het tweede lid worden
eveneens aangemerkt, perioden waarin een uitkering op grond van de Ziektewet of op grond van
hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg wordt ontvangen, tenzij de
dienstbetrekking is geëindigd.
4. De loonsuppletie wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake premieheffing
aangemerkt als een uitkering op grond van deze wet.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van
de loonsuppletie.
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Artikel 3:68 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de jonggehandicapte die de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt en de jonggehandicapte die recht heeft op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, die arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten op aanvraag
inkomenssuppletie toekennen, indien zijn inkomen uit het bedrijf of beroep lager is dan zijn resterende
verdiencapaciteit.
2. De inkomenssuppletie wordt verstrekt over perioden waarin het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend,
doch ten hoogste over een periode van vier jaar te rekenen vanaf de dag met ingang waarvan voor de
eerste maal inkomenssuppletie is toegekend.
3. De inkomenssuppletie wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake premieheffing
aangemerkt als een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen .
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van
de inkomenssuppletie.
Artikel 3:69 Wet Wajong
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, in het kader van de bevordering van de
inschakeling in de arbeid, toestemming verlenen aan de jonggehandicapte, die recht heeft op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes
maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten.
2. Tijdens het verrichten van werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste lid wordt de
arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien.
3. De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste lid zijn:
a. werkzaamheden, waartoe de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, met zijn krachten en
bekwaamheden in staat is;
b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een aansprakelijkheidsen ongevallenverzekering ten behoeve van de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, heeft
afgesloten;
c. werkzaamheden, die de jonggehandicapte, bedoeld in het eerste lid, niet reeds eerder onbeloond op
een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en
d. werkzaamheden, waarbij er, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
een reëel uitzicht is op een op de onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van
dezelfde of grotere omvang voor ten minste 6 maanden.
4. Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt de
periode waarin een uitkering bij ziekte wordt ontvangen, voor de toepassing van dat lid buiten
beschouwing gelaten.
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van
dit artikel.
Artikel 73a Wet Wajong
De artikelen 3:63, 3:66, 3:69 en 3:73 zijn niet van toepassing op de jonggehandicapte die duurzaam
geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft als bedoeld in artikel 3:8a, eerste lid.
II. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Artikel 38g Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
1. Ten behoeve van de vaststelling van de quotumheffing, bedoeld in artikel 38h, wordt het quotumtekort
per werkgever bepaald overeenkomstig de berekeningsformule, bedoeld in het derde lid.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als werknemer en niet als arbeidsbeperkte beschouwd
de persoon die arbeid verricht in een dienstbetrekking in de zin van artikel 2 van de Wet sociale
werkvoorziening, tenzij deze persoon op grond van het vierde lid is aangewezen en aan de werkgever
ter beschikking is gesteld.
3. Het quotumtekort wordt berekend overeenkomstig de volgende formule:
waarbij:
A = totaal verloonde uren van werknemers bij de werkgever in het kalenderjaar waarover het
quotumtekort wordt vastgesteld
B = het quotumpercentage dat op grond van artikel 38f, eerste lid, is vastgesteld voor het kalenderjaar
in de sector overheid onderscheidenlijk de sector niet-overheid waartoe de werkgever behoort
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C = aantal verloonde uren bij de werkgever van arbeidsbeperkten in het kalenderjaar waarover het
quotumtekort wordt vastgesteld
D = het gemiddeld aantal verloonde uren van arbeidsbeperkten op jaarbasis in de sector overheid en
de sector niet-overheid tezamen.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden categorieën arbeidsbeperkten die aan de werkgever ter
beschikking zijn gesteld om voor hem onder zijn toezicht en leiding arbeid te verrichten aangewezen,
die overeenkomstig bij of krachtens die maatregel te stellen regels worden beschouwd als werknemers
en arbeidsbeperkten waarop het derde lid van toepassing is. Deze categorieën arbeidsbeperkten
worden voor de toepassing van het derde lid niet geacht in dienstbetrekking te staan tot de werkgever
die deze arbeidsbeperkten ter beschikking heeft gesteld. Bij of krachtens deze maatregel worden in
verband met dit lid nadere regels gesteld voor de toepassing van het derde lid.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën werknemers worden
aangewezen ten aanzien waarvan de verloonde uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal
verloonde uren, bedoeld in het derde lid, met betrekking tot variabele A.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de wijze
waarop een quotumtekort wordt bepaald.
Artikel 38h Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
1. De inspecteur stelt bij voor bezwaar vatbare beschikking de quotumheffing vast voor de werkgever,
ten aanzien van wie een quotumtekort als bedoeld in artikel 38g is bepaald.
2. De beschikking bevat in ieder geval:
a. de vaststelling dat de werkgever quotumheffing is verschuldigd op grond van artikel 34, derde en
vierde lid;
b. het kalenderjaar waarover het quotumtekort is vastgesteld waarop de beschikking betrekking heeft;
c. het totale aantal verloonde uren bij de werkgever in het kalenderjaar waarover het quotumtekort is
vastgesteld;
d. het aantal van die verloonde uren dat wordt ingevuld door arbeidsbeperkten;
e. de berekening van het quotumtekort, bedoeld in artikel 38g, derde lid;
f. het bedrag van de quotumheffing.
3. De vaststelling van de quotumheffing vindt plaats vóór 1 augustus volgend op het kalenderjaar
waarover het quotumtekort wordt vastgesteld.
4. De quotumheffing bedraagt het quotumtekort vermenigvuldigd met € 5.000.
5. De inspecteur is bevoegd tot herziening van een beschikking op grond van dit artikel indien enig feit
grond oplevert voor het vermoeden dat de beschikking is gegeven op grond van onjuiste of onvolledige
gegevens. Een herziening ten nadele van de werkgever is uitsluitend mogelijk indien deze tekortkoming
een gevolg is van een feit dat aan de werkgever of de gewezen werkgever kan worden toegerekend of
redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn. De inspecteur stelt de herziening vast bij voor bezwaar vatbare
beschikking. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop van 5 jaren na het einde van het
kalenderjaar waarop de beschikking betrekking heeft.
6. Beschikkingen van de inspecteur op grond van dit artikel worden genomen gehoord het UWV en in
overeenstemming met het UWV.
7. Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake de beschikking is hoofdstuk V
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing. Het bezwaar, beroep,
hoger beroep en beroep in cassatie inzake de beschikking kan niet zijn gegrond op de grief dat een
werknemer niet is opgenomen in de registratie, bedoeld in artikel 38d.
8. Paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing ten aanzien van de
beslissing van de inspecteur naar aanleiding van het bezwaar tegen de beschikking, bedoeld in het
eerste en vijfde lid.
III. Ziektewet
Artikel 29b Ziektewet (no-riskpolis)
1. De werknemer:
a. die onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5, recht had op
een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen,
b. die onmiddellijk voorafgaande aan zijn dienstbetrekking met een werkgever, niet zijnde een
werkgever als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening, een dienstbetrekking had als
bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening of een nog geldende indicatiebeschikking had
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op grond van artikel 11 van die wet, zoals dat artikel luidde voor de datum van inwerkingtreding van
artikel II van de Invoeringswet Participatiewet;
c. van wie in een arbeidskundig onderzoek is vastgesteld dat hij op de eerste dag na afloop van de
wachttijd, bedoeld in artikel 23 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of van het tijdvak,
bedoeld in artikel 24 of 25, negende lid, van die wet:
1°. minder dan 35% arbeidsongeschikt is,
2°. alsmede op de eerste dag van dertien weken voorafgaand aan die dag geen dienstbetrekking had
met een andere dan zijn eigen werkgever, tenzij de dienstbetrekking met die andere werkgever reeds
bestond op de eerste dag van de wachttijd,
3°. niet in staat is tot het verrichten van eigen of andere passende arbeid bij de eigen werkgever, en
4°. binnen vijf jaar na die dag in dienstbetrekking werkzaamheden gaat verrichten bij een werkgever,
d. die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en in verband met ziekte of gebrek een
belemmering ondervindt of heeft ondervonden bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na
afronding van dat onderwijs arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten, of
e. die geen werknemer is als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, achttien jaar is of ouder en in verband
met ziekte of gebrek een belemmering ondervindt of heeft ondervonden bij het volgen van onderwijs en
binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten,
heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na aanvang van de
dienstbetrekking.
2 De werknemer die, onmiddellijk voorafgaand aan een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5,
naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een structurele functionele
beperking had en voor wiens ondersteuning bij arbeidsinschakeling het college van burgemeester en
wethouders, onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking op grond van artikel 7, eerste lid,
onderdeel a, van de Participatiewet, zorg droeg, heeft in perioden van ongeschiktheid tot werken die
zijn aangevangen in de vijf jaren volgend op twee aaneengesloten jaren waarin hij in een
dienstbetrekking ten minste het minimumloon verdiende, waarbij de werkgever geen loonkostensubsidie
als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet ontving, recht op ziekengeld vanaf de eerste dag van
zijn ongeschiktheid tot werken. Op de werknemer, bedoeld in de eerste zin, zijn het eerste lid,
onderdelen d en e, en het derde lid, onderdelen a en c, niet van toepassing.
3 De werknemer:
a. die voorafgaand aan zijn dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, recht had of heeft gehad op
een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,
b. die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een werkgever als bedoeld in artikel 7 van de Wet
sociale werkvoorziening, of
c. wiens dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, is aangevangen voordat zijn recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering
of
arbeidsondersteuning
op
grond
van
de
Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ontstond, omdat die dienstbetrekking is
aangevangen voordat hij achttien jaar werd,
heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen na aanvang van de dienstbetrekking.
Het recht op ziekengeld van de werknemer, bedoeld in onderdeel c, ontstaat niet eerder dan zijn recht
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
4 De werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen en ten aanzien van wie een dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, bij diens
werkgever wordt voortgezet nadat dat recht is vastgesteld, heeft vanaf de eerste dag van zijn
ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens
ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na vaststelling van het recht op uitkering.
5 Het ziekengeld, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, bedraagt 70% van het dagloon van
de verzekerde.
6 In afwijking van het vijfde lid wordt het ziekengeld in het tijdvak van 52 weken vanaf de eerste dag van
ongeschiktheid tot werken van de werknemer, bedoeld in artikel 3, op verzoek van de werkgever gesteld
op het dagloon, met dien verstande dat het ziekengeld niet meer kan bedragen dan de aanspraak van
de werknemer op het loon dat de werkgever verschuldigd zou zijn, indien daarop geen ziekengeld in
mindering zou zijn gebracht. Indien de werknemer op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek over de eerste twee dagen van het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, geen recht op loon heeft,
wordt, in afwijking van de eerste zin, het ziekengeld over elk van deze dagen gesteld op de hoogte van
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het ziekengeld op de dag direct volgend op die twee dagen. Voor het bepalen van het tijdvak van 52
weken zijn de tweede en derde zin van artikel 29, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
7 Indien de werknemer, bedoeld in het derde lid, werkzaam is op een arbeidsovereenkomst als bedoeld
in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening, wordt het dagloon, bedoeld in het vijfde en zesde lid,
verminderd met het, naar werkdagen herleide, aan de werkgever verstrekte subsidiebedrag, bedoeld in
artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening.
8 Dit artikel is niet van toepassing indien de werknemer werkzaam is in een dienstbetrekking in de zin
van artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening.
9 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de toepassing van het tweede lid waarbij in ieder
geval wordt bepaald in welke gevallen structurele functionele beperkingen aanwezig worden geacht.
10 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de wijze van uitvoering van het tweede lid.
11 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt op verzoek van de werknemer of de
persoon die verwacht een dienstbetrekking met een werkgever te zullen aangaan een verklaring of de
aanvrager naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voldoet aan de
voorwaarden voor toepassing van het eerste lid, onderdeel d of e.
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Bijlage 4 Resultaten vragenlijst personen met een visuele beperking
De vragenlijst is opgezet met behulp van Microsoft-Office Word. Dit om de toegankelijkheid van de
vragenlijst te kunnen waarborgen voor de jonggehandicapten met een visuele beperking. Deze
vragenlijst maakt het voor de deelnemers mogelijk om hem digitaal en anoniem in te vullen. In totaliteit
hebben 8 personen die jonggehandicapt zijn en een visuele beperking hebben de vragenlijst ingevuld.
Het invullen van deze lijst heeft c.a. 60 minuten per persoon in beslag genomen. De benaderde
personen zijn verschillend van geslacht (man/vrouw) en leeftijd (20 t/m 27 jaar).
Deze vragenlijst kende primair twee onderzoeksdoelen. Enerzijds was het zaak om de ervaringen en
belemmeringen van visueel jonggehandicapten met een Wajong uitkering op sociaal gebied in kaart te
brengen. Anderzijds waren de ervaringen en belemmeringen die deze doelgroep ervaart op
arbeidsgerelateerd gebied van belang om een beeld te kunnen schetsen van hun positie op de
arbeidsmarkt.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied gerelateerd aan arbeid door visueel
beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Vrouw
1994
Ja
2012
Nee

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Ik ben slechtziend door vertroebeling van mijn hoornvlies. Hierdoor zie ik met mijn rechteroog ongeveer
2% en met mijn linkeroog 0,16%. Deze beperking is aangeboren.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Deze vraag is redelijk algemeen en daardoor lastig te beantwoorden. Wat niet kan, hangt af van de
situatie. Lastige dingen zijn: herkenning (mensen en voorwerpen) op afstand (vanaf ongeveer 1 meter),
oriëntatie in vreemde omgeving, mobiliteit op drukke of onbekende plaatsen, tekst lezen zonder
vergroting. Onmogelijke dingen zijn fietsen of autorijden en mensen vinden zonder duidelijke afspraak
waar ik ze tref.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Ook dit hangt af van de situatie. Over het algemeen red ik me goed, maar het kan een belemmering
zijn, vooral in situaties zoals hierboven genoemd. Op zulke momenten vind ik het wel lastig. Ook vind ik
de afhankelijkheid van anderen soms lastig.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Mijn directe omgeving reageert over het algemeen goed op mijn beperking. Zij zijn net als ik niet anders
gewend en zijn vaak bereid om mij te helpen waar nodig.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Gaat het hier om mijn directe omgeving of de omgeving in het algemeen? Mijn directe omgeving
reageert zoals gezegd goed. De reactie van verdere omgeving is wisselend. Hoe men met mij en mijn
beperking omgaat ervaar ik ook als wisselend. Mensen weten vaak niet wat ik nodig heb aan hulp of
wat juist niet prettig is. Ze willen soms te snel helpen of juist niet helpen.
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1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Ook dit hangt van de situatie af. Door mijn familie en vrienden voel ik me vaak wel serieus genomen,
hoewel ook niet altijd (afhankelijk van de vriend of familielid). Verdere omgeving valt vaak tegen. Omdat
ik vrij gemakkelijk met mijn beperking omga wordt de ernst ervan vaak niet serieus genomen. Aan de
andere kant zijn er juist mensen die mij behandelen alsof ik door mijn visuele beperking ook geestelijk
niet 100% ben. Dit zijn vaak mensen die mij niet of nauwelijks kennen.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Ik heb goede sociale contacten. Uiteraard is het ontmoeten van nieuwe mensen soms lastig, omdat ik
ze niet zie / herken en omdat het eerste wat mensen zien mijn beperking is en zich hierdoor soms laten
afschrikken. Het onderhouden van contacten gaat wel goed.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik gebruik een laptop met brailleleesregel gecombineerd met software die spraak, vergroting en braille
uitvoert op de computer. Verder heb ik ook een blindenstok. Verder ben ik in het bezit van een
regiotaxipas.
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ik heb als klein bijbaantje opgepast bij vrienden en bijles gegeven op school en aan kennissen (o.a.
wiskunde, natuurkunde en economie). Ik heb vrijwilligerswerk gedaan en doe vrijwilligerswerk bij
organiserende comités binnen de muziekvereniging waar ik lid van ben. Ik ben lid geweest van het
feestcomité en ben lid van het muziekcomité. Verder ben ik voorzitter van het comité dan het jaarlijks
themaconcert organiseert.
Ik ben momenteel met mijn derde stage voor de opleiding MWD bezig. Mijn eerste stage was een
snuffelstage bij Koninklijke Visio Sittard. De tweede stage was als activiteitenbegeleider op een
zorgboerderij. Nu loop ik stage als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Als ik eenmaal aan iets begin gaat het over het algemeen goed. Alleen het aangenomen worden voor
bijvoorbeeld een stageplaats, is in mijn ervaring stroef en lastig. Ik heb hiermee veel problemen ervaren
en ervaar deze nog in het zoeken naar een fulltime meewerkstage.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
Ik heb nooit een echte (bij)baan gehad, omdat het zeker zonder diploma en met beperking lastig is om
iets te vinden.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
Dit vind ik een vrij algemene vraag. Er zijn tientallen beroepen te bedenken die niet mogelijk zijn door
de beperking. Denk aan (dieren)arts, chauffeur, monteur, agent, etc. Maar door gesprekken en
meeloopdagen ben ik erachter gekomen dat fysiotherapeut of docent ook lastig is.
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2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Beroepen waarin het gaat om gespreksvoering (zoals met mijn opleiding tot maatschappelijk werk en
dienstverlening) en kantoorbanen zijn over het algemeen denk ik wel te doen, evenals veel ICT banen.
Alles wel met de eventueel nodige aanpassingen, zoals computerprogramma’s met vergroting of spraak.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
Ja, zoals hierboven gezegd is het lastig om een stage te vinden. Zodra mensen / organisaties / bedrijven
weten dat ik visueel beperkt ben, houden ze vaak de boot af. Ik denk dat het aannemen van een niet
visueel beperkte stagiaire veel aantrekkelijker is, omdat deze minder ingewerkt hoeft te worden en geen
werkplek aanpassingen nodig heeft. Ook denk ik dat het vaak de angst voor het onbekende is. Zij weten
niet wat het inhoud en hoe ze ermee om moeten gaan, dus kiezen ze voor de veilige weg.
Ditzelfde geldt in principe ook voor het vinden van een (bij)baan. Voornamelijk bij bijbaantjes zoeken ze
naar snel en eenvoudige inzetkrachten die niet teveel energie kosten en wordt verder niet gekeken naar
andere kwaliteiten, zoals ervaring of kennis (waarin ik me wellicht wel kan onderscheiden om de balans
in mijn voordeel te doen uitslaan). Er is voor bijbaantjes genoeg arbeidsaanbod om gemakkelijk iemand
anders te kunnen inzetten in plaats van een (visueel) beperkte.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het kunnen lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
Vooral in het begin is mijn weg vinden op een nieuwe stageplek lastig. Hier heb ik denk ik iets meer tijd
voor nodig dan iemand zonder visuele beperking. Verder is computergebruik zonder speciaal
vergrotingsprogramma vrijwel onmogelijk.
Ook kan toegankelijkheid van stageplaats problemen opleveren. Ik ben hierin afhankelijk van OV, dus
er moeten goede OV voorzieningen op loopafstand zijn (denk aan bus of trein).
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Zoals hierboven gezegd, moet de werk- / stageplek bereikbaar zijn met OV. Ook is een nieuwe plek
vaak lastig. Als ik een route 2 keer heb gereisd ken ik hem over het algemeen wel, maar hierbij heb ik
zeker de eerste keer begeleiding van iemand nodig. Een ambulante baan, waarbij ik veel naar
verschillende locaties moet (zoals huisbezoeken) is daardoor lastig. Dit zou alleen kunnen als ik bv.
gebruik kan maken van taxivervoer.
2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Ik denk dat over het algemeen het voornamelijk belangrijk is om bedrijven / organisaties meer inzicht te
geven in visuele beperkingen en dat mensen met zo’n beperking in veel gevallen (in ieder geval als ik
voor mezelf spreek) met kleine aanpassingen prima arbeid kunnen leveren, hetzij als medewerker of
als stagiaire. Dit geldt ook voor bijbaantjes. Ook moet OV beschikking goed zijn / blijven. Ik merk dat er
toch nog veel plaatsen zijn waarop de dichtstbijzijnde OV voorziening op minstens 15 minuten
loopafstand is, zelfs als de organisatie niet in buitengebied of dergelijke ligt.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om aanpassingen te realiseren op het gebied van werken)
Ik ben in ieder geval op de hoogte wat betreft werkplekaanpassingen, zoals computerprogramma’s of
vergrotingsapparatuur. Ik zou niet weten hoe de voorzieningen zijn betreffende taxivergoeding naar
werk- op stageplek zijn.
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2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Ik denk dat werkgevers vaak weinig kennis hebben over werken met een visuele beperking. Zoals
hierboven al een keer genoemd zijn ze denk ik in veel gevallen eerder bang voor het onbekende. Bang
dat het lastig zou kunnen zijn of onwetend over wat het van hen als bedrijf / organisatie vraagt. Ik denk
dat ze daardoor in veel gevallen liever voor ‘veilig’ bekend terrein kiezen. Ik denk dat er wat dat betreft
meer bekend is over bijvoorbeeld rolstoelaanpassingen. Deuren moeten breed zijn en zo min mogelijk
drempels. Maar wat heeft een visueel beperkte nodig?
3 Indien sprake is van werkervaring:
3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Zie hierboven. Voornamelijk vrijwilligerswerk en stage ervaring.
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
In mijn ervaring gaat het goed, als ik eenmaal een plek heb. In het begin (als mensen mij nog niet
kennen en geen ervaring hebben met mijn beperking), is het wennen en aftasten. Bij de ene collega
gaat dat sneller en soepeler dan bij de ander, maar ik denk dat dat bij iedere nieuwe medewerker is.
Ook probeer ik openheid te geven en de boodschap te geven dat ze alles kunnen vragen. In het begin
vinden ze het moeilijk inschatten wat wel en niet mogelijk is, maar naarmate ik gewent raak, raken zij
dat ook in mijn ervaring.
3.3. Is/was jouw werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
Dit is nog weinig van toepassing geweest. De meesten waren hiervan wel op de hoogte (bij Visio
uiteraard en bij mijn huidige stageplek ook), maar op het moment is het nog toereikend om mijn eigen
laptop mee te nemen en zijn er oplossingen voor wat betreft vervoer.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
Tot nu toe, zoals gezegd, gaat het als ik eenmaal een stageplek gevonden heb goed. De werkgever en
collega’s zijn dan bereid om mee te denken in oplossingen als iets lastig is.
3.5 Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
Uit stagefeedback haal ik dat de werkgevers mijn beperking niet als hinderend ervaren hebben. Zodra
ik gewend ben en de eventuele aanpassingen / voorzieningen geregeld zijn heb ik weinig tot geen extra
aandacht / ondersteuning nodig en weten zij wat wel en niet mogelijk is, dus welke taken ze beter aan
iemand anders kunnen geven en welke taken ik juist goed kan doen.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Vrouw
1993
Ja
2011
Nee
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1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Ik ben maatschappelijk blind. Ik zie enkel nog licht en donker.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Ik vind dat mijn mobiliteit minder is dan bij iemand die geen visuele beperking heeft. Het kost mij meer
moeite om mij goed van a naar b te bewegen buitenshuis, op straat. Dit lukt wel, maar zoals gezegd
kost het mij wel meer moeite en energie. Omdat ik mij bij het afleggen van langere afstanden heel erg
concentreer, treedt hierdoor ook vaker vermoeidheid op. Ook vind ik het lastiger dan personen zonder
visuele beperking om gerechten te koken, om te bepalen wanneer het gerecht c.q. het eten goed gaar
is. Dit zijn de enige praktische zaken waarin ik word beperkt.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Ik ervaar het als iets vervelends enkel en alleen wanneer mij iets minder goed lukt dan iemand zonder
visuele beperking. Verder probeer ik mij vooral niet te laten beperken door mijn handicap.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Mijn directe omgeving is op de hoogte van mijn beperking en is begripvol.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Over het algemeen ervaar ik dit als positief. Er zijn altijd wel personen die minder begripvol zijn
tegenover jou en jouw visuele beperking en ook zijn er mensen voor wie jij al meteen niet meer meetelt,
maar deze laatstgenoemde personen zijn het ook niet waard om mee om te gaan, naar mijn idee.
1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Vaak wel, maar er zijn ook momenten dat ik mij niet serieus genomen voel of dat ik merk dat ik niet
helemaal als volwaardig word aangezien. Dit heb ik door de jaren heen ervaren met bepaalde
medescholieren op het voortgezet onderwijs als ook bij medestudenten op het hoger onderwijs. Ook
heb ik incidenteel cliënten op mijn stage gehad bij wie ik merkte dat zij mij niet volledig als vol zagen.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Ik vind het lastiger, in verband met mijn visuele beperking, om op personen af te stappen en dus om
face-to-face contacten aan te gaan in een ruimte waar ik mij niet zeker voel c.q. in een ruimte waar ik
niet bekend ben of die ik niet goed ken. Ik ga wel sociale contacten aan, maar merk hierbij wel dat ik
het lastiger vind als iemand zonder visuele beperking.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik heb een taststok, een telefoon met spraak, een laptop met voorleessoftware. Ook heb ik
mobiliteitstraining om me te kunnen verplaatsen.
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2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ik heb in het kader van mijn studie stage gelopen.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Ik heb goede ervaringen hieromtrent. Het heeft mij geholpen om als visueel beperkte persoon te ervaren
hoe personen in een arbeidsorganisatie met jou als visueel beperkte omgaan. Zoals gezegd heb ik
hiermee positieve ervaringen, maar ik heb incidenteel ook meegemaakt dat ik bij cliënten op de stage
merkte dat zij in een cliëntgesprek niet zeker waren over of ik hen wel net zo goed zou kunnen helpen
als iemand zonder visuele beperking.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
Beroepen die voor mij vanwege mijn beperking ook niet relevant of realistisch zouden zijn, zoals erg
visuele beroepen: chauffeur, piloot, docent op een middelbare school, grafisch ontwerper en dergelijke.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Beroepen die minder visueel zijn, zoals beroepen in de ICT, juridisch dienstverlener,
beleidsmedewerker, tekstschrijver, administratief medewerker en dergelijke.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
Het is voor mij eigenlijk onmogelijk om een reguliere bijbaan te vinden, omdat baantjes zoals
vakkenvuller, werk achter de kassa of in een regulier horecabedrijf niet makkelijk gedaan kunnen
worden. Wat betreft het zoeken van werk na mijn studie verwacht ik wel problemen, want werkgevers
kijken natuurlijk naar de persoon met een beperking en zien meestal alleen de beperking in het begin,
maar ik ga er alles aan doen om werk te vinden. Het werk op mijn stage heb ik goed kunnen uitvoeren.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het kunnen lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
Computersystemen of –programma’s zijn soms niet toegankelijk voor mij. Er zijn manieren om deze wel
toegankelijk te maken, maar dit kost organisaties veel tijd en geld. Verder geen belemmeringen.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Ik heb vervoer gehad van en naar mijn stageplek, taxivervoer. Dat maakte dat ik geen belemmeringen
had wat betreft de mobiliteit. Mij bewegen binnen de locaties en gebouwen van de organisatie was geen
probleem. Mij zonder taxivervoer van en naar de gebouwen bewegen had mij (iedere werkdag) meer
moeite, tijd en energie gekost, maar zou in principe wel kunnen.
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2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Wanneer er recht op een vervoersvoorziening is, lost dat het mobiliteitsprobleem volledig op, want de
visueel beperkte wordt vervoerd en kan zijn energie en moeite sparen en in de baan c.q. het werk steken
in plaats van dat je al redelijk moe op het werk aan komt. Wanneer een vervoersvoorziening of
taxivervoer niet mogelijk is, dan is het aan de visueel beperkte zelf om zelfstandig de route van en naar
de werkgever te leren en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Bij het leren van zulke routes kan
Koninklijke Visio de visueel beperkte helpen. Zij helpen de persoon om de meest veilige en eenvoudige
route uit te kiezen.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om aanpassingen te realiseren op het gebied van werken)
Ja, zie hierboven. Vervoersvoorziening of zelf route leren eventueel met Koninklijke Visio. Persoonlijk
zou ik Koninklijke Visio wel inschakelen indien ik zelfstandig een route leer. Zij kijken samen met mij
naar de meest veilige route en dat is natuurlijk heel fijn.
2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Ik denk dat ze weinig kennis hebben op het gebied van de mogelijkheden en dat ze de beperking als
een struikelblok zien en dat ze na de beperking pas de persoon en de kwaliteiten van deze persoon
zien. Ik hoop dat niet alle werkgevers dit beeld hebben. Er zullen vast werkgevers zijn die voor een
visueel beperkte persoon als werknemer kiezen in plaats van voor de persoon zonder beperking, puur
en alleen omdat de persoon met visuele beperking een betere keuze is. Ik ken ook praktijkvoorbeelden
van visueel beperkten die door werkgevers zijn gekozen omdat ze simpelweg meer geschikt waren voor
de baan. Er werd dus niet naar de beperking gekeken als belemmering.

3 Indien sprake is van werkervaring:
3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Derdejaars stage, 1 collegejaar lang, in het kader van mijn studie.
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
Ze hebben er over het algemeen begrip voor en gaan net zo met mij om als met iemand zonder visuele
beperking.
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
Ja, maar omdat hetvoor mij mogelijk was om te functioneren zonder een specifieke werkplekaanpassing
of andere zaken, zijn er geen aanpassingen nodig geweest. Ik heb zelfstandig kunnen functioneren met
mijn eigen laptop met voorleessoftware.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
De aanpassing die al in mijn bezit was voldeed om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er was
dus geen extra aanpassing nodig. Hierover is wel contact geweest en is meedenkend gereageerd.
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3.5 Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
Positief en gemotiveerd.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Man
1989
Ja
2008
Ja

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Ik heb Amrosius Congenita van Leber, dit houdt in dat de verbinding tussen het oog en de hersenen
niet goed tot stand is gekomen.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Ik kan geen gebruik maken van bijvoorbeeld de computer zonder aanpassingssoftware. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een braille leesregel. Ook is autorijden niet mogelijk vanwege mijn beperking. Verder
is het ook niet eenvoudig om in onbekende omgeving snel mijn weg te vinden, doordat ik me minder
goed kan oriënteren vanwege mijn visuele handicap.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Ik zie het inderdaad als een beperking.Ik probeer te kijken naar de mogelijkheden
en als je goed opzoek gaat naar deze mogelijkheden zul je zelf ervaren dat het ook echt een beperking
is en niet meer dan dat.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Jammer maar het is niet anders, ik word eigenlijk net zo behandeld als ieder ander en dat is ook fijn
want dat is iets waar ik naar streef. Ben niet minder als een ander. Ik kan alleen niet zien.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Zoals hierboven al gezegd, ik vind het erg prettig hoe er met mij omgegaan wordt. Ik voel me gelijk met
een ander zonder visuele beperking.
1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Ik voel me zeker serieus genomen doordat mensen mij behandelen als ieder ander.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Ik ervaar niet echt problemen. Ik heb zelf een open instelling en probeer me niet afhankelijk van anderen
te maken. Mocht het wel eens voorkomen dat ik bijvoorbeeld opgehaald moet worden, dan heb ik nog
niet ervaren dat anderen dat lastig of een probleem vinden.
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1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik maak gebruik van de volgende aanpassingen: een Iphone met voice-over functie, een taststok, een
voorleesapparaat voor boeken e.d. en een computer met brailleleesregel en Jaws (programma voor
braille en spraak).
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ik heb alles gedaan zoals hierboven gevraagd wordt. Ik heb stage gelopen voor mijn opleiding (handel
en administratie) bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. Ook heb ik daarna een tijdje gewerkt
op de administratie van een groothandel. Momenteel werk ik (al 5 jaar) als geluidstechnicus en
programmamaker op radio Nunspeet.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Op het gebied van stage en werk ervaar ik wel dat het moeilijk is om als visueel beperkte een plekje in
het arbeidsproces te verwerven. Mensen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden die
je hebt als je blind of slechtziend bent. Daardoor zijn bedrijven soms ook sneller geneigd om een
persoon zonder beperking in dienst te nemen. Het krijgen van vrijwilligerswerk is toch makkelijker in
mijn ogen. Mensen zijn sneller bereid je een kans te bieden omdat ze minimale schade lopen als er iets
mis gaat in hun ogen en zo kun je ze overtuigen van je kunnen.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
In sectoren binnen het bedrijfsleven waar je prestaties dient te leveren om mee te kunnen draaien. Je
kampt al snel met een energieprobleem doordat alles meer energie kost. Ik denk persoonlijk dat je moet
proberen om zelf iets op te starten (denk aan een eigen bedrijf) of aan vrijwilligerswerk. Het is dan
allemaal net iets laagdrempeliger en je kunt in je eigen tempo goed werk afleveren. De zorg, bouw,
horeca, detailhandel of techniek zijn dan toch wel de voorbeelden die niet zo handig zijn voor een visueel
beperkte om daarin werkzaam te zijn.
.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Vrijwilligerswerk is mogelijk. Maar ook beroepen in de administratieve sector of ICT.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
Ik denk niet echt dat je beperkt wordt, maar meer hoger ingeschat wordt door de overheid. Ik heb een
half jaar gewerkt bij de groothandel. Was een leuke functie maar vroeg geestelijk erg veel. Ik heb
hierdoor op mijn 21ste al een burn-out opgelopen en zat daarna een jaar thuis. Wat je nu ziet is dat het
UWV werkgevers wil verplichten een percentage arbeidskrachten met een handicap in dienst te nemen.
Ik denk persoonlijk dat het bedrijfsleven en de beperkte hier niet gelukkiger van worden. Dit brengt
onnodige stressmomenten met zich mee, die voor beide partijen op termijn moeilijkheden opleveren.
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2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het kunnen lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
Eigenlijk niets. Op mijn vrijwilligerswerk was men al snel onder de indruk van mijn prestaties en waren
mijn verzoeken voor aanpassingen ook geen probleem.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Ik ervaar bijna geen problemen. Het enige is dat ik wel afhankelijk ben van de regiotaxi en tot voorkort
was dat hier in de regio een probleem.
2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Ik denk dat het goed zou zijn als de regeling die een paar jaar geleden is afgeschaft toch weer ingevoerd
wordt. Bij deze regeling kreeg iemand met een visuele beperking een taxivergoeding vanuit het UWV
zodat hij rechtstreeks van en naar zijn werk werd gebracht.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om
aanpassingen
te
realiseren
op
het
gebied
van
werken)
Ja hiervan ben ik op de hoogte. Zoals eerder al is aan gegeven ben ik in het bezit van een aantal
hulpmiddelen. Een aantal hiervan zoals mijn computer, leesregel en de bijbehorende software zijn
vergoed door het UWV. Met deze aanpassing ben ik in staat mijn werk uit te voeren.
2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Ik denk dat de werkgevers in eerste instantie zeer terughoudend zijn omdat ze kennis op het gebied
van de mogelijkheden missen. Maar zodra ze eenmaal hebben geproefd en gezien wat iets inhoud, dat
ze wel over de streep te trekken zijn en versteld staan van wat er mogelijk is ondanks dat iemand een
beperking heeft.
3 Indien sprake is van werkervaring:
3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Ik werk momenteel als geluidstechnicus en programmamaker bij een radiostation zoals ik hierboven al
heb vermeld.
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
Prima, zoals eerder in deze lijst al vermeld. Ik voel me een van hun en ze behandelen mij niet anders
als een ander en dat is erg prettig
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
Ja, hij was op de hoogte van hulpmiddelen. Wat dit niet zo geweest dan waren we samen op zoek
gegaan naar wat de mogelijkheden zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld met mijn werkgever de ziezo-beurs
bezocht. Hier presenteren ze allerlei hulpmiddelen voor mensen die visueel gehandicapt zijn.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
De medewerking heb ik als prettig ervaren. En deden zich hier geen belemmeringen bij voor. De
werkgever is zeer meegaand en flexibel hierin. (Zie ook de vorige vraag).
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3.5 Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
Mijn werkgever laat blijken dat hij tevreden is met mij als arbeidskracht en dat ik mijn werk naar behoren
uitvoer en niet onder doe voor iemand zonder handicap.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Vrouw
1990
Ja
2008
Nee

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Ik ben maatschappelijk blind. Dit houdt in dat ik met mijn linker oog niets meer zie behalve licht/donker
en vage kleurherkenning. Met mijn rechter oog zie ik 1.5% en dit beperkt zich tot het zien van kleuren,
contouren en grote oppervlakten.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Ik word beperkt in mij volledig zelfstandig te verplaatsen op elk gewenst moment van de dag. Hiermee
bedoel ik te zeggen dat ik niet uit een impuls iets kan ondernemen wanneer de locatie die ik wil bereiken
lastig of niet is te bereiken met het openbaar vervoer. Hiervoor ben ik afhankelijk van mijn sociale
netwerk. Ook bij het mezelf verplaatsen in een voor mij totaal onbekende omgeving belemmert mijn
visuele handicap me af en toe. Ik voel me dan niet zo zeker als wanneer ik op een voor mij bekender
terrein ben. Verder is het proper houden van de sanitaire voorzieningen in mijn huis zoals badkamer,
keuken en toilet een tijdrovende en energieslurpende opgave. Omdat ik niet kan zien of het echt schoon
is, ben ik veel langer bezig met schoonmaken puur en alleen vanuit preventie. Voor de controle hierop
ontvang ik tevens huishoudelijke hulp. Tot slot heb ik door mijn visuele beperking vaak last van
vermoeidheidsklachten die zich uiten in hoofdpijn en moeheid. Dit komt omdat ik me meer moet
inspannen om iets te kunnen zien dan iemand die goed ziet.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Ik ervaar mijn beperking niet als handicap of als een probleem. Het is eerder een omstandigheid waarin
ik verkeer waardoor ik niet alles kan wat ik wel zou kunnen als ik gewoon goed zag. Desondanks
weerhoud mijn beperking mij niet om de dingen te doen die ik wil doen en die binnen mijn vermogen
liggen om te kunnen doen. Ik zoek naar mogelijkheden en kansen om zo mijn handicap zo min mogelijk
bepalend te laten zijn in mijn dagelijkse leven.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Omdat ik erg zelfstandig en zelfredzaam ben opgevoed en ingesteld, heeft mijn omgeving vrijwel nooit
direct door dat ik een visuele handicap heb. Dit werkt af en toe in mijn nadeel omdat het hierdoor lijkt
alsof ik meer zie dan dat daadwerkelijk het geval is. Er kan hierdoor een vertekend beeld van de
daadwerkelijke situatie rondom mij ontstaan. Maar dit trekt meestal wel bij als men mijn frequenter
meemaakt. Mijn omgeving reageert op mij alsof ik gewoon goed zie. Ze staan er zelfs vaker nog
helemaal niet eens bij stil dat ik een handicap heb en dat vind ik persoonlijk heel prettig.
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1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Mijn omgeving gaat in het algemeen net zo met mij en mijn visuele beperking om als dat ik dit zelf doe.
Natuurlijk blijven er altijd personen die zich minder kunnen verplaatsen in mijn specifieke situatie en
hierdoor afgunstig of minderwaardig naar mij toe kunnen reageren. Dit voelt voor mij persoonlijk echter
niet als kwetsend of denigrerend omdat ik me kan voorstellen dat dit wellicht voortvloeit uit
onwetendheid.
1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Ik voel me voor vol aangezien en serieus genomen. Ik krijg regelmatig feedback terug van bekende en
onbekende m.b.t. mijn handicap. Er wordt vaak tegen mij gezegd dat ik niet onder doe voor een
leeftijdgenoot en dat ze mij totaal niet zien als ‘die meid met een visuele handicap’ maar gewoon als
een volwaardig persoon. Ik ben niet minder dan een ander omdat ik een handicap heb is mijn indruk.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Ik vind mezelf een sociaal en open persoon. Hierdoor ga ik eenvoudig sociale contacten aan en heb ik
een redelijk sociaal netwerk. Ik stap gemakkelijk op mensen af en ben niet terughoudend of bang om
ze aan te spreken. Het komt wel eens voor dat ik op een wildvreemde afstap of tegen een paspop praat
in de winkel begin te praten omdat ik deze aanzag voor iemand die ik ken. Maar dat kan de beste
gebeuren.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik heb een blindenstok, elektronische handloep, beeldschermloep, laptop met brailleleesregel en de
bijbehorende software die mijn laptop voorziet van braille, spraak en vergroting. Tevens heb ik ook een
regiotaxipas en vroeger had ik ook een vervoersvoorziening om mij naar school en stage te brengen.
Verder heb ik bij een van de stages die ik heb gelopen een aanpassing van de werkplek gehad. Dit was
een hardwarematige aanpassing die bestond uit grotere beeldschermen.
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ik heb zowel diverse stages gelopen evenals vakantiebaantjes gehad. Variërend van front-Office
medewerker bij een gemeente, medewerker van de belangenvereniging voor MBO studenten, tot aan
activiteitenbegeleider bij een verzorgingstehuis op de dagbesteding voor ouderen.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Hierover heb ik gemengde gevoelens. Mijn ervaringen zijn zowel positief als negatief. Zo heb ik diverse
malen meegemaakt dat mijn visuele handicap toch de doorslaggevende reden was om mij niet aan te
nemen voor een bijbaan of stage omdat de organisaties zich simpelweg geen raad wisten hoe de
werkplek toegankelijk te maken. De eerlijkheid in dezen heb ik wel altijd gewaardeerd. Dit was voor mij
destijds de bevestiging dat er een hoop onwetendheid is. Zoals het spreekwoord zegt: onbekend maakt
onbemind. Maar de medaille kent ook een andere kant. Zo zijn er ook zeer zeker organisaties die je een
kans willen bieden en je zonder dat ze weten wat ze over zicht ‘afroepen’ je toch aannemen omdat ze
je een eerlijke kans willen geven. Al met al kan ik wel stellen dat ik wel wat goede ervaringen heb op
het gebied van stage en werk. Hoewel ik ook wel denk dat dit zeker ook te maken heeft met mijn eigen
persoonlijkheid, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.
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2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
Sectoren zoals de landbouw of de bouwsector lijken mij niet mogelijk. Ook beroepen in de zorg zoals
chirurg, arts en tandarts, lijken me niet uitvoerbaar voor iemand met een visuele beperking. Net zoals
werken in de detailhandel, horeca, evenals chauffeur, piloot of kapitein. Kortom de beroepen waarbij
het toch wel van belang is om goed te kunnen zien bieden weinig perspectief voor iemand met een
visuele handicap.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou
visuele beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je
ook zou kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
De economische, administratieve en juridische sector bieden in het bijzonder de kansen voor iemand
met een visuele beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan secretaresse werk, juridisch medewerker,
(financieel) adviseur, administratief-ondersteunend medewerker etc.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
De visuele beperking is zeker een factor die het niet altijd even eenvoudig maakt om werk te vinden. Je
dient naar werk te zoeken dat uitvoerbaar is in combinatie met je handicap. Hierdoor word je min of
meer gedwongen te kijken naar wat voor een werk je wel kunt uitvoeren met je visuele handicap.
Vervolgens kun je pas gaan kijken wat jou het meeste aanspreekt. Het is dus niet zo dat je gewoon elk
werk kan gaan doen dat je leuk lijkt om te doen. Dit dien je toch echt enigszins af te stemmen op de
handicap.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het geslacht lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
De belemmeringen doen zich vrijwel altijd voor op het gebied van de toegankelijkheid van de werkplek
zelf. Specifiek bedoel ik hiermee dat de aanpassingen waarmee een slechtziende of blinde werkt zoals
speciale software voor braille, vergroting en spraak, dikwijls niet compatibel zijn met het systeem of de
netwerkomgeving van een organisatie. Zonder zulk soort specifieke aanpassingen op softwaregebied
voor blinden en slechtziende is het bijna onmogelijk voor de visueel beperkte om zelfstandig zijn/haar
werkzaamheden uit te voeren. Ook leveren werkprocessen die nog niet digitaal geschieden (hardkopie)
wel eens wat belemmeringen op. Het invullen van een formulier dat op papier staat is vaak niet mogelijk
omdat het niet leesbaar is. Dit zelfde kan zich ook voordoen bij inkomende poststukken of andere
documenten/dossier die niet digitaal zijn in een leesbare vorm zoals Word. Verder ervaar ik zelf ook nog
redelijk wat vermoeidheid die optreed na een aantal uur geconcentreerd en intensief te hebben gewerkt.
Deze resulteren vaker in klachten van moeheid en hoofdpijn. Door mijn beperking is het daarom dus
niet vanzelfsprekend dat ik 8 uur per dag non-stop werk en dat 5 dagen in de week.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen de bedrijf/organisatie en op
de werkplek zelf etc.)
Als de organisatie waar ik werk goed te bereiken is met het openbaar vervoer ondervind ik weinig
belemmeringen. Het enige waar ik dan zorg voor dien te dragen is dat ik de route (woon-werk verkeer)
onder de knie krijg, zodat ik me zelfstandig van en naar mijn werk kan verplaatsen. Als de organisatie
waar ik werk niet of nauwelijks te bereiken is, wordt het al een lastiger verhaal. Dan zal er een
vervoersvoorziening beschikbaar dienen te zijn. Wat betreft mobiliteit binnen de werkplek is het een
kwestie van gewenning. Hoe langer je ergens rondloopt hoe meer eigen de omgeving wordt en hoe
minder belemmeringen er overblijven.
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2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Maatwerk is het woord dat hierop van toepassing is. Als er specifiek met ieder individu dat een visuele
beperking heeft gekeken wordt naar welke aanpassingen hij/zij nodig heeft om zelfstandig te kunnen
werken, zullen de belemmeringen grotendeels verdwijnen. Of dit nu is op het gebied van de
werkplekaanpassing zelf, het reizen op het gebied van woon/werkverkeer, of de arbeidsintensiviteit
(hoeveel uur iemand kan werken naar rato van zijn visuele handicap om zo ernstige vermoeidheid te
voorkomen). Als hier voldoende aandacht aan wordt besteedt zullen belemmeringen nog maar van
geringe aard zijn.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om
aanpassingen
te
realiseren
op
het
gebied
van
werken)
Ja. Ik weet dat er mogelijkheden zijn op het gebied van mobiliteitsvergroting en werkplekaanpassingen.
O.a. het UWV alsmede Koninklijke Visio, Babbage en Optelec bieden hulp bij het zoeken naar en
realiseren van aanpassingen die bijdragen aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van werkzaamheden,
het vergroten van de mobiliteit e.d.
2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Ik denk dat werkgevers in het algemeen een nogal vertekend beeld van een gehandicapte hebben en
huiverig zijn om iemand in dienst te nemen die een handicap heeft. Mijn ervaring hierin is dat ze best
wel willen, maar simpelweg niet weten wat de ‘consequenties’ en mogelijkheden zijn op het gebied van
iemand in dienst nemen met een beperking. Specifiek gericht op visueel beperkten denk ik dat dit beeld
niet veel ander zal zijn. De wil is er zeker wel alleen de manier waarop ze het aan moeten pakken en
de hiertoe openstaande mogelijkheden zijn te onbekend.
3 Indien sprake is van werkervaring:
3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Ik heb stage gelopen als juridisch ondersteunend medewerker bij een gemeente en heb een bijbaantje
gehad bij de activiteitenbegeleiding voor ouderen in een verzorgingstehuis. Ik voorzag ouderen van
koffie, thee, hield ik een sociaal praatje met ze en hielp ik ze met de activiteiten die de dagbesteding
verzorgde zoals kleien, schilderen, of spelletjes spelen.
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
Ik heb zeer begripvolle en lieve collega`s gehad in de tijd dat ik een bijbaantje had of stage liep. Ze
waren altijd bereid me te helpen/ondersteunen bij dingen die ik niet zo goed kon of zag door mijn visuele
handicap. Ik werd behandeld als een volwaardig collega met al mijn verantwoordelijkheden die daarbij
hoorden. Ik kreeg ook geen voorkeursbehandeling en voerde werkzaamheden uit die binnen mijn
mogelijkheden lagen.
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
Enkel op het gebied van mijn stages die ik heb gelopen was een werkplekaanpassing relevant. Omdat
ik uit eigen ervaring al wist wat de mogelijkheden op dit gebied waren, heb ik mijn toenmalige
stagebedrijf(en) er allemaal op geattendeerd welke mogelijkheden er waren om mij te voorzien van een
werkplek waarbij ik zelfstandig werkzaamheden kon verrichten. Als ik deze kennis zelf niet had gedeeld
was de conclusie geweest dat op het gebied van werkplekaanpassingen onvoldoende kennis bestond.
Ze hadden allemaal wel gehoord van de mogelijkheden tot werkplekaanpassingen, maar wisten
eigenlijk niet wat dit gericht op mijn specifieke handicap inhield.
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3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
Ik heb de volledige medewerking van de werkgever(s)/stagebedrijf(en) gekregen waar ik werkzaam was
om de werkplek zodanig te laten inrichten dat hij voor mij toegankelijk was.
3.5 Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
De ervaringen die mijn werkgever gedurende mijn stage heeft gehad met mij heeft hij aan het einde van
deze stage met me gedeeld. Heel eerlijk heeft hij aan me toegegeven dat hij, maar ook de rest van de
organisatie nogal sceptisch tegenover het geheel stond. Maar hij wilde me een kans geven ongeacht
mijn handicap en niet wetend hoe dit zou uitpakken. Hij zei letterlijk tegen mij: ‘alle beren die ik zag op
de weg om jou hier werkzaam te laten zijn, die beren heb jij laten verdwijnen. Als ik dit eerder had
geweten dan wist ik het wel, Jij weet wat werken is en past perfect in mijn organisatie. Je
doorzettingsvermogen, inzet en werklust zijn prijzenswaardig’. Ik kan hieruit wel concluderen dat zijn
ervaringen met mij, boven zijn verwachtingen, uiterst positief waren.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Vrouw
1992
Ja
2011
Nee

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Ik zie tussen de 1 en 3 % met mijn linker oog, mijn rechter oog is blind.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Kan niet fietsen of auto rijden; de weg vinden is lastig. Niet lezen van papier of scherm, koken,
inschenken enz. is moeilijk, afwegen, enz. enz. Je kunt niet op iemand afstappen omdat je mensen
niet herkent of ziet.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Op sommige punten is het wel lastig. Maar in zijn algemeen kan ik ermee omgaan.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Mijn directe omgeving is eraan gewend dus ze reageren gewoon normaal op mij. Ze helpen me als het
nodig is.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Mijn omgeving reageert goed naar mij toe. Is mijn ervaring. De dingen die ik zelf kan, laten ze me
doen. Bij wat ik niet zelf kan krijg ik advies of hulp en dit vind ik zeer prettig. Zo laten ze mij in mijn
waarde en zorgen ervoor dat ik ook een bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkeld
heb.
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1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Ja, ik voel me serieus genomen. Mijn omgeving behandelt mij met respect en doet, reageert niet
afwijkend naar mij dan dat ze doen naar anderen. De beperking die ik heb is voor hen geen reden om
anders met mij om te gaan.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Het is lastiger om contacten te maken omdat ik minder makkelijk op iemand afstap en ook het
onderhouden is lastiger omdat je altijd van anderen afhankelijk bent bij het brengen en halen.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik gebruik een blindenstok en een laptop met brailleleesregel. Daarbij heb ik ook speciale software
met spraak en braille. Verder heb ik ook nog een regiotaxipas.
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ja, ik heb een aantal stages gedaan en doe nu vrijwilligerswerk bij het Maartenshuis (help bij
wellness) en activiteitencentrum (help bij het koken). Ook start ik met een werkervaringsproject bij
RICK in Weert.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Op zich Is het redelijk te doen om ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Toch blijft het, zelfs
met de hierboven genoemde aanpassingen soms moeilijk omdat nu eenmaal niet alles mogelijk is om
te doen. Het zicht is toch wel heel belangrijk. Bijvoorbeeld als ik iets wil lezen. Dit moet dan al digitaal
worden aangeleverd anders kan ik het simpelweg niet lezen.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
Chauffeur, arts en verpleegster, zijn typische beroepen die niet mogelijk zijn. Ook werken in de
detailhandel zoals magazijnmedewerker of kassier zijn beroepen die niet zijn weggelegd voor mensen
met een visuele beperking. Tevens zijn de facilitaire dienstverlening, werk in de horeca en de bouw
ondenkbaar. Verder zijn beroepen in de natuur- en scheikunde zoals laborant of werken bij decentie
op praktische plekken geen optie.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Als secretaresse, werken met telefoon en computer; receptioniste dus eigenlijk administratief
(ondersteunende) beroepen zijn wel mogelijk. Ook banen in de economische sector zijn wel haalbaar
om uit te voeren. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een baan als adviseur. Kortom
kantoorbanen zijn het meest toegankelijk voor iemand met een visuele beperking.
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2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
Ik denk van wel; je bent minder snel. Bijv. bij het ‘klantencontactcentrum in Roermond liep ik stage,
maar daar moest ik al na een week stoppen omdat het niet snel genoeg ging, en ik niet het overzicht
over alle contacten had.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het geslacht lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
Er moet veel ruimte zijn op de werkplek omdat er ook een beeldscherm moet staan; er moeten
aanpassingen worden gedaan wat betreft software voor spraak, braille en vergroting op de pc
waarmee ik werk. Het gebruiken van de apparatuur kost meer tijd omdat je alles moet onthouden. Het
kost tijd, geld, ruimte en energie.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Ik word belemmerd in mijn mobiliteit. Ik ben afhankelijk van regiotaxi of buurtbus. Dit neemt veel
reistijd in beslag. Ook het vinden van de juiste aanpassingen om mijn werkzaamheden te kunnen
uitvoeren ervaar is als een belemmering. Daarnaast speelt algemene vermoeidheid ook nog een rol.
Omdat ik me extra moet concentreren om iets te kunnen zien ben ik sneller vermoeid. Verder ligt mijn
productiviteit ook niet zo hoog als die van een gewone medewerker. Ik heb toch iets langer de tijd
nodig door mijn visuele handicap om een taak of dergelijke met behoud van kwaliteit zorgvuldig af te
ronden.
2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Wat betreft aanpassingen op de werkplek: vaste plekken voor dingen afspreken. Ook tijd nemen om
het goed te oefenen. Met collega’s afspreken dat er zoveel mogelijk spullen dicht bij elkaar kunnen
staan. De eerste keren meelopen als er een route moet worden aangeleerd; herkenningspunten
afspreken. Tot slot het leren verdelen van mijn energie zodat ik de dag door kom zonder ernstig
vermoeid te zijn. Dat betekent dus het aanpassen van de werkzaamheden die ik doe naar
energieverbruik.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om
aanpassingen
te
realiseren
op
het
gebied
van
werken)
Ik ben hier onvoldoende van op de hoogte.
2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Ik denk dat ze niet weten wat er aan hulpmiddelen is voor mensen met een beperking en dus niet in
kunnen schatten wat mensen met een beperking wel kunnen. Er zijn ook veel mogelijkheden die
vergeten worden. Kijk maar naar het UWV die best veel mogelijkheden biedt zoals allerlei
werkplekaanpassingen van grote beeldschermen, tot beeldschermloepen of taxivervoer. Verder denk
ik dat werkgevers vaak niet precies weten wat ze nu kunnen verwachten dus dan maakt onbekend
onbemind.
3 Indien sprake is van werkervaring:
Ik heb een aantal stages gedaan, maar die waren erg beperkt. Kan niet echt van werk ervaring
spreken en bij mijn vrijwilligerswerk ben ik voornamelijk ondersteunend bezig.
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3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
n.v.t.
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
n.v.t.
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
n.v.t.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
n.v.t.
5. Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
n.v.t.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Man
1995
Nee
n.v.t.
Nee

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Vermoedelijke beschadigde of onvolledig ontwikkelde oogzenuw in combinatie met een cumulatieve
mistagmus echter het symptoombeeld klopt hier niet helemaal. En artsen hebben nog geen volledige
diagnose kunnen stellen.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Dat is moeilijk uit te leggen als je nooit goed hebt gezien. Zicht percentage is 7% aan elk oog. Ik heb
moeite met kleine lettertjes en met dingen die zich op verdere afstand van mij bevinden te zien. Er zijn
nog meer beperkingen maar die zijn moeilijk uit te leggen omdat ik soms dingen zie en kan die ik niet
zou moeten kunnen en soms dingen niet zie, die ik wel zou moeten kunnen zien. Ik kan mij bijvoorbeeld
niet auto rijden op de openbare weg en hierdoor ben ik afhankelijk van het openbaar vervoer of van
personen die mij halen/brengen.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Over het algemeen verhindert mijn visuele beperking me niet om mijn leven te leven zo als ik het wil.
Natuurlijk, belemmeringen zijn er altijd. De grootste belemmering is dat ik aangewezen ben op het
openbaar vervoer of liefdadigheid van anderen als ik eens ergens heen wil of moet waar ik met openbaar
vervoer niet of nauwelijks kan raken. Sommige beroepen kan ik niet uitvoeren die ik graag wel zou
kunnen. Zoals alles met voertuigen besturen wat toch wel een soort passie is van mij, of het leger in.
Maar daar laat ik me niet door demotiveren.Er is nog genoeg dat ik wel kan en graag doe.
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1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Mijn ouders en familie zijn het van me gewend ze kennen mij niet anders. Qua vrienden, de vrienden
die ik heb zijn het natuurlijk inmiddels ook van me gewend. En de meeste hebben er toch een soort van
bewondering voor, ondanks dat ik zeg dat ze dit niet hoeven te hebben. Ik probeer gewoon mijn leven
zo normaal als mogelijk door te komen. Maar zelfs mijn beste vrienden hadden in het begin het zelfde
probleem als de meeste mensen die ik tegen kom en dat is dat ik er inmiddels zo goed overweg mee
kan, dat als ik niets zeg, ze niet eens opmerken dat ik slecht zie. Dat is van de ene kant iets fijns. Dit
betekent dat ik veel goed en zelfstandig kan, maar soms werkt het me ook tegen. Er zijn dan mensen
die niet geloven dat ik slecht zie juist vanwege dat ik zo veel kan en zelfstandig ben. Maar zo als gezegd
mensen die me wat langer kennen hebben er aardig wat respect voor. Alleen als ik net mensen leer
kennen reageren ze meestal niet zo positief als ik zeg dat ik slechtziend ben of ze reageren juist super
geïnteresseerd. Dat hangt er maar van af. Helaas wordt er wel vaker eerst negatiever gereageerd dan
positief.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Overwegend goed ja. Vooral in de directe omgeving zijn er geen problemen.
1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Niet altijd. Vooral bij sollicitaties, nieuwe school klassen en bij het sporten in team verband is het vaak
zo dat ik als minder wordt gezien. Ik heb dan toch telkens het gevoel dat ik me extra moet bewijzen.
Maar vooral bij sollicitaties krijg je die kans niet echt.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Ja, ik heb moeite met het onderhouden van sociale contacten door mijn visuele beperking. Dit is niet
altijd het geval. Het hangt af van de situatie. Meestal komt dit doordat ik afhankelijk ben van het
openbaar vervoer om ergens te komen. Ik kan niet zo als de meeste mensen wanneer ik of iemand
anders het wil, zomaar ergens heen want door het openbaar vervoer ben je minder flexibel en gebonden
aan de tijden en locaties waar je met het openbaar vervoer kunt komen. Problemen komen dan ook
voornamelijk voor als ik naar iemand toe wil, die ergens woont waar het openbaar vervoer niet optimaal
is. Bij het aangaan van wat meer serieuzere relaties met meiden helpt het feit dat ik slecht zie niet echt.
Daar bestaan helaas nogal wat vooroordelen. Echter er was een moment in mijn leven waar dit als
minder erg werd ervaren. Dat was toen ik op campus woonde bij mijn oude opleiding maar toen woonde
iedereen praktisch naast je.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik heb een herkenningsstok en een laptop met daarop software die braille, vergroting en spraak uitvoert.
Bij deze laptop zit ook een brailleleesregel.
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ik heb bij twee dealers van het tractor merk John Deere gewerkt als school stage en daarnaast heb
ikzelf twee stageplekken buiten school om gehad. Een bij Meta motor en energie techniek GMBH en
een bij Spanset hijs middelen. Bij alle stages was het eigenlijk zo dat ze eerst wat terughoudend waren
vanwege mijn beperkingen, maar later meer dan tevreden en enigszins verast waren over mijn goede
prestaties.
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2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Positief eigenlijk. Niks negatiefs als ik eenmaal binnen was. Alleen bij solliciteren wordt er volgens mij
erg veel gediscrimineerd helaas ook op het gebied van handicaps en dergelijke.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
Waar ik me voor interesseer zijn dat, Defensie en scheepsbouw. Buiten mijn interesses zijn dit beroepen
zoals chauffeur, werken in de detailhandel zoals bijvoorbeeld vakkenvuller of kassamedewerker. Maar
ook beroepen in de zorgsector worden lastig met een visuele beperking.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Alles wat technische ontwikkeling en productie is. En landbouw als het goed geregeld word. In deze
sectoren heb ik al aardig wat ervaring en als ik het goed aanpak is het goed mogelijk.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
Ja, toen ik voor mijn eerste opleiding een stage moest zoeken heb ik meer dan 30 bedrijven
aangeschreven en ik kreeg door mijn slechte zicht geen stageplek. Pas toen een docent voor me is
gaan lobbyen, heb ik er uiteindelijk een gekregen. Ter informatie 30 bedrijven waren alle bedrijven in
een straal van 1 uur rijzen met het openbaar vervoer rondom mijn toenmalige woonplaats.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het kunnen lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
Alleen het naar het werk reizen. En ik heb soms moeite met zaken in het magazijn te vinden maar dan
vraag ik iemand even om hulp.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Reizen is het grootste obstakel. Het bedrijf dient goed bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. Als
dit niet het geval is wordt het voor mij heel lastig er te komen
2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Als we op het gebied van vervoer voor beperkte gaan kijken moeten we meer naar het Duitse systeem
over gaan. Dan zouden de problemen voor het grootste deel zijn opgelost. In Duitsland wordt er door
de overheid gratis openbaar vervoer beschikbaar gesteld. Maar ook korting op het aanschaffen van een
auto die derden voor jouw besturen zodat je mobiel bent. Verder zou er ook gedacht kunnen worden
aan vergoedingen voor reizen met een taxi Door zulke oplossingen kan ik effectiever en sneller op de
plaats van bestemming komen.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om
aanpassingen
te
realiseren
op
het
gebied
van
werken)
Ja, ik ben op de hoogte van de mogelijkheden. Ik weet dat het UWV als je een Wajong uitkering hebt,
regels heeft om aanpassingen aan te vragen op het gebied van je werkplek. Maar omdat ik zelf niet
meer onder de Wajong val omdat deze voor mijn leeftijdscategorie is vervallen maak ik ook geen
aanspraak op de re-integratiemogelijkheden die hier geboden worden.
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2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Aanvankelijk terughoudend, maar zodra ze je bezig hebben gezien in de praktijk worden ze wat opener
en zien ze mogelijkheden. Er ontbreekt het hun denk ik aal kennis op het gebied van mogelijkheden wat
betreft het in dienst nemen van iemand met een handicap.
3 Indien sprake is van werkervaring:

3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Ik heb nooit een betaalde baan bij een werkgever gehad, alleen stages en die staan boven beschreven.
Verder is mijn enige vaste betaalde baan een klein handeltje wat ik zelf bedreef.
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
Goed geen enkel probleem tot nu toe, op die enkele werknemer na die gehandicapte niet mag.
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
Mijn Duitse stage werkgevers wel. Mijn Nederlandse stage werkgevers waren net als mijn eerste
opleiding helemaal van niks op de hoogte.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
Goed genoeg voor Nederlandse begrippen maar in Duitsland lopen ze op ons voor.
5. Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
Als een hard werkend persoon met een unieke skill set. Die meestal niet onder doet voor zijn collegae.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:
Werk je nu in loondienst

Vrouw
1989
Ja
2007
Nee

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Ik ben slechtziend, op dit moment zie ik 10% met mijn linkeroog en 0% met mijn rechter oog. Dit is niet
stabiel en kan verslechteren.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Niet zelfstandig fietsen of auto rijden. Ik heb hulp nodig bij het zoeken van producten in winkels e.d. Op
onbekend terrein heb ik hulp nodig om de weg te vinden waar ik moet zijn. Verder kost het me veel
moeite en energie om me voor langere tijd op iets te focussen. Door mijn visuele beperking heb ik elke
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dag last van vermoeidheid. Dit is zelfs zo extreem dat ik iedere dag minstens wel 1 uur rust moet nemen
om niet totaal uitgeput te zijn.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Over het algemeen heb ik er geen problemen mee. Natuurlijk is fijner om meer te zien omdat ik dat altijd
gedaan heb. Ik vind het nu vervelend om mijn dochtertje niet goed te zien opgroeien en dat het naar de
tv kijken of een boek lezen niet meer gemakkelijk gaat.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Mensen in mijn omgeving vinden het knap hoe ik met mijn beperking om ga. Vaak wordt er ook weleens
vergeten dat ik een beperking heb. Ze laten me voor de rest vrijwel alles zelf doen en wachten af tot ik
hulp vraag.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
Zoals hier boven al beschreven staat, vind ik het prettig dat iedereen in mijn directe omgeving mij
zelfstandig laat zijn. Zo voel ik me toch waardevol.
1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Ja, ik voel me serieus genomen ondanks mijn beperking.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Nee, ik ondervind geen belemmeringen.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik gebruik een blindenstok. Daarnaast heb ik een tandem, een beeldschermloep en op mijn computer
staat software van Supernova die vergroting en spraak mogelijk maakt op de pc.
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ja, ik heb stage gelopen bij een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
Daar doe ik nu ook vrijwilligerswerk.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Dat ik in mijn vrijwilligerswerk nu 1 op 1 begeleiding doe omdat een groep begeleiden nu niet meer
mogelijk is vanwege mijn visuele beperking. Bij het begeleiden van een groep ben ik het overzicht kwijt
en dit overzicht heb ik wel als ik 1 op 1 begeleid.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
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2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
In de zorg niet. Poetsen niet want dat zie ik niet. Industrieel werk niet. En computer werk (ICT). Ook
praktische beroepen zoals monteur, chauffeur, arts of werken in de horeca of detailhandel is geen optie.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Bij het vrijwilligerswerk dat ik momenteel doe kan ik op zich wel doen wat van mij verwacht wordt.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
Deze vraag is op mij niet van toepassing. Dit omdat ik langdurig arbeidsongeschikt ben verklaard. Dit is
pasgeleden door het UWV vastgesteld.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het kunnen lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
Ik wordt met name bij mijn vrijwilligerswerk belemmerd door mijn blindenstok die ik moet gebruiken om
oneffenheden zoals trappen, stoelen, tafels e.d. te voelen. Verder kan ik best dingen zelfstandig, maar
ik kan niet alles wat ik graag zou willen en daar belemmert mijn handicap me in. Ook computers zijn
vaak niet toegankelijk op werkplekken omdat hier niet de software op staat die het braille, spraak en
vergroting mogelijk maakt. Het systeem werkt vaker ook niet goed samen met de speciale software.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer of van mensen die mij brengen/halen. Als een werkplek
niet goed bereikbaar is met het OV dan is het voor mij extra lastig er te komen. Soms zelfs onmogelijk.
Verder hoef ik alleen de persoon in de gaten te houden die ik begeleid en daar merk ik weinig
belemmeringen bij.
2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Ik denk dat de problemen niet op te lossen zijn. Ik zal altijd mijn blindenstok nodig hebben om obstakels
te kunnen voelen.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om
aanpassingen
te
realiseren
op
het
gebied
van
werken)
Nee hiervan ben ik niet op de hoogte. Dit heeft te maken met het feit dat ik 100% afgekeurd ben door
het UWV. Omdat na onderzoek is gebleken dat ik niet in staat ben om te werken.
2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Mensen die een visuele beperking hebben krijgen vaak de stempel opgedrukt dat ze niet zelfstandig
kunnen werken en dat ze hulp nodig hebben bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
3 Indien sprake is van werkervaring:
3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Ik doe momenteel vrijwilligerswerk waar ik eerst stage heb gelopen. Dit doe ik bij een centrum voor
mensen met een verstandelijke beperking. Ik begeleid hier 1 op 1 iemand bij de activiteitenbegeleiding.
De mensen die hier geholpen worden doen eenvoudige werkzaamheden zoals dingetjes inpakken. Het
is te vergelijken met het werk dat ook wel op een sociale werkvoorziening wordt gedaan.
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3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
Ik mocht van mijn collega’s niet volledig zelfstandig op een groep blijven omdat ik de groep niet goed in
de gaten kon houden door mijn slechte zicht. Daarom doe ik nu nog maar 1 op 1 begeleiding.
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
Nee denk het niet.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
Ik heb nooit een werkplekaanpassing gehad dus hier heb ik ook geen ervaring in.
5. Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
Dat ik best dingen zelfstandig kan doen, maar niet zoals ik dat graag zou willen.
Vragenlijst: ervaringen en belemmeringen op sociaal gebied en gerelateerd aan arbeid door
visueel beperkten.
Algemene gegevens:
Geslacht:
Geboortejaar:
Heb je nu een Wajong uitkering:
Jaar waarin je voor het eerst Wajong kreeg:

Vrouw
1991
Ja
2010

1 Sociaal agogisch gerelateerde vragen:
1.1. Kun je kort je visuele beperking beschrijven?
Met mijn linker oog zie ik alleen licht inval en rechts zie ik ongeveer 30% en heb ik een
gezichtsveldbeperking. Dit komt door reuma aan mijn ogen.
1.2. Waar word je in beperkt (wat kun je niet) door je visuele handicap in praktische zin? (Denk
hierbij aan zaken zoals: deelnemen aan het verkeer, huishoudelijke taken, persoonlijke
verzorging etc.)
Auto rijden en fietsen kan niet. Dus ik doe veel met het openbaar vervoer of ik ben afhankelijk van
anderen. Verder kan ik eigenlijk alles, soms met een hulpmiddel zoals een blindenstok op het gebied
van mijn mobiliteit. Verder gaat mijn visuele handicap ook gepaard met ernstige vermoeidheid als ik me
te zeer of langere tijd inspan om iets te kunnen zien.
1.3. Hoe ervaar jijzelf jouw visuele beperking? (Denk hierbij aan hoe jijzelf omgaat met je
handicap, of je deze ook als handicap ziet e.d.)
Ik kan er zelf goed mee omgaan. Het is nu eenmaal zo en ik kan er toch niets aan veranderen dus maak
ik er gewoon het beste van.
1.4. Op welke manier reageert je directe omgeving op je visuele beperking? (Denk hierbij aan
hoe familie, vrienden en kennissen met jou en je handicap omgaan. Houden ze rekening met je
visuele handicap etc.)
Mijn omgeving reageert goed op mijn beperking. Ze kunnen er goed mee omgaan en helpen mij waar
ze kunnen.
1.5a. Hoe ervaar jij de manier waarop jouw omgeving met jou en je beperking omgaat? (Vind je
dat ze goed met je omgaan, je ondersteunen, rekening met je houden ten aanzien van je
beperking e.d.)
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Ik ervaar het positief. Ze reageren er allemaal goed op en ik ben 1 van hun en niet dat meisje met een
beperking.
1.5b. Voel je je serieus genomen/behandeld (voor vol aan gezien) in verband met je beperking?
(Gaan ze met je om zoals dat ze in zijn algemeen met mensen doen, of reageren ze anders
vanwege je beperking e.d.)
Ja en nee. Er zijn altijd mensen die het niet helemaal snappen ook in mijn familie. Maar door de meeste
mensen voel ik me serieus genomen.
1.6. Welke invloed heeft je visuele beperking op het hebben van sociale contacten? Ervaar je
belemmeringen bij het aangaan/onderhouden hiervan? Zo ja, Welke? (Denk hierbij aan het
herkennen van mensen die je kent, op mensen afstappen, je weg vinden naar mensen in
grote/drukke ruimtes, contact maken met voor jouw onbekende mensen etc.)
Nu ervaar ik geen belemmeringen meer. In de pubertijd was dit anders, toen had ik niet veel vriendinnen
omdat ik anders was dan anderen. Nu iedereen in mijn omgeving ouder is, merk ik er niet meer zo heel
veel van.
1.7 Welke hulpmiddelen heb je in relatie tot je beperking? (Denkt hierbij aan dingen die je
gebruikt om je te kunnen verplaatsen, hulpmiddelen om te kunnen lezen of iets te kunnen zien,
elektronische hulpmiddelen die je ondersteunen bij het uitvoeren van je werk of studie)
Ik heb een bril die mijn zicht naar 30% brengt. Zonder deze bril zou ik ongeveer de helft minder zien.
Ook heb ik een blindenstok, regiotaxipas en een beeldschermloep. Maar deze laatste gebruik ik zelden
of nooit.
2 Arbeid gerelateerde vragen:
2.1a. Heb je ooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage gelopen?
Zo ja, licht dit dan kort toe.(Omschrijf waar je werkt(e), wat je werkzaamheden inhouden/hielden
etc.)
Ik heb vrijwilligerswerk gedaan. 3 jaar bij een gastoudergezin en nu sinds 1 jaar bij Stichting Gips. Ik
heb ook verschillende stages gedaan o.a. in een kinderdagverblijf en activiteitenbegeleiding bij ouderen.
2.1b. Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of stage?
Bij mijn vrijwilligerswerk heb ik nooit problemen gehad. Bij stage was dit anders. Ik kreeg geen begrip
en ze wilden zich er ook niet voor inzetten. Het was meer van, zie je wel dat je het niet ziet.
2.1c. Indien je nooit gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan of in het kader van een studie stage hebt
gelopen, kun je aangeven waarom niet?
n.v.t.
2.2a. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij niet werkzaam te kunnen zijn door jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen die door het gebrek en goed zicht moeilijk of onmogelijk
zijn om te kunnen doen)
De sector zorg-en-welzijn (kinderdagverblijven, ziekenhuizen verzorgingstehuizen). Maar ook beroepen
zoals taxichauffeur, treinconducteur, piloot of schipper zijn niet mogelijk met een visuele handicap.
2.2b. Binnen welke werksectoren/beroepen denk jij wel werkzaam te kunnen zijn met jou visuele
beperking? (Denk hierbij aan beroepen waarbij je niet direct goed hoeft te zien en die je ook zou
kunnen uitvoeren met een verminderd zicht)
Geen idee. Ik heb heel veel geprobeerd, ook met een re-integratietraject. Maar bij alles kwamen ze er
achter dat ik er te weinig voor zie. Het maakte niet uit of dit nu administratief/secretarieel werk was of
werk bij de gemeente. Telkens liep ik door mijn beperking tegen de lamp en destijds (2011) is door het
UWV besloten de re-integratie stop te zetten nadat we een jaar lang geprobeerd hebben passend werk
voor mij te vinden.
2.3. Word je door jouw visuele beperking belemmerd bij het vinden van werk? Zo ja, kun je hier
voorbeelden van noemen? (Denk hierbij aan moeite met solliciteren, het beeld dat werkgevers
hebben van iemand met een handicap e.d.)
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Ja, ik loop al vast bij de opleiding, dus dan heb ik het diploma niet. En anders kiezen ze liever voor
iemand die het complete plaatje is en niet voor iemand met een beperking waar ze denken veel werk
aan te hebben.
2.4. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden door
je visuele beperking? (Denk hierbij aan de toegankelijkheid van werkplekken, de
toegankelijkheid van systemen waarbinnen gewerkt wordt, het kunnen lezen/inzien van
hardcopy materiaal e.d.)
In het werk dat ik tijdens mijn stage heb uitgevoegd op een kinderdagverblijf, vond ik het met name
moeilijk de eindcontrole uit te voeren. Dit hield voor mij in dat ik niet geheel zeker was of ik bijvoorbeeld
nadat ik een kindje te eten had gegeven of de luier had verschoond niet had geknoeid. Tevens speelde
vermoeidheid bij het geconcentreerd te werk gaan ook een rol. Als ik mij langere tijd dien te focussen
gaat dit gekoste van de energie die ik heb. Verder blijft communicatie heel belangrijk. Ik heb gemerkt
dat wanneer er niet gecommuniceerd wordt op het gebied van mijn handicap, belemmeringen ontstaan.
2.5. Welke belemmeringen ervaar je op het gebied van mobiliteit bij het uitoefenen van een
beroep? (Denk hierbij aan woon-werk verkeer, je weg vinden binnen het bedrijf/organisatie en
op de werkplek zelf etc.)
Het werk moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer of er moet taxi vergoeding aangevraagd
kunnen worden.
2.6. Wat is er volgens jou nodig om de door jou hierboven genoemde belemmeringen te
verminderen of op te lossen?
Communiceren helpt enorm. Vraag mij wat ik nodig heb en heel veel is aan te passen. Er zijn genoeg
hulpmiddelen waardoor je toch je werk kan doen. Voor mij wat het tijdens mijn stage bij het
kinderdagverblijf bijvoorbeeld heel effectief geweest als ik een vast aanspreekpunt had gehad die voor
mij de eindcontrole deed. Op deze manier had ik grotendeels zelfstandig mijn werk kunnen uitvoeren
met een beetje hulp van een ander.
2.7. Ben je zelf op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die het voor jou mogelijk maken om
werkzaamheden uit te voeren? (Denk hierbij aan de rol van het UWV of Visio die je kunnen helpen
om
aanpassingen
te
realiseren
op
het
gebied
van
werken)
Ja. Ik heb in 2011 via het UWV een re-integratietraject gevolgd. Tijdens dit traject heb ik in een jaar bij
verschillende bedrijven geprobeerd om aan het werk te komen. Ik draaide dan voor een aantal dagen
of weken mee binnen het bedrijf. Dit varieerde van baliewerkzaamheden bij een hotel, administratief
werk en ik ben zelfs geplaatst bij een gemeente. Echter alles is platgelopen omdat ik telkens tegen de
lamp liep door mijn visuele handicap en hierdoor de werkzaamheden niet goed kon uitvoeren.
2.8. Welk beeld hebben werkgevers volgens jouw van iemand die een visuele beperking heeft?
Dat ze er heel veel energie in moeten steken en dat wij het toch niet aan kunnen.
3 Indien sprake is van werkervaring:
3.1. Kun je kort je werkervaringen omschrijven? (Denk hierbij aan een omschrijving van waar je
hebt gewerkt, wat je taken/werkzaamheden inhouden/hielden.)
Stage gelopen in een kinderdagverblijf.
Stage gelopen bij een verzorgingstehuis
Stage gelopen bij een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking
3.2. Op welke manier gaan collega’s met jou en je visuele beperking om op de werkvloer? (Denk
hierbij aan of ze rekening met je houden, je helpen/ondersteunen, weet hebben van wat je
handicap inhoud etc.)
Dit is heel verschillend. Sommigen zijn heel erg behulpzaam en zien mij niet als anderen. Maar er zijn
helaas ook mensen (stagebegeleidsters) die alleen maar kijken naar wat ik niet kan en dit dan ook
benadrukken. Met de uitspraken, zie je wel dat ze het niet kan.
3.3. Is/was jou werkgever op de hoogte van mogelijkheden die er zijn op het gebied van
aanpassingen/ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om het voor jou mogelijk te maken
zelfstandig je werkzaamheden uit te kunnen voeren? (zie ook vraag 2.7)
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Ze wist dat er mogelijkheden waren maar ze was totaal niet geïnteresseerd in mogelijke hulpmiddelen.
3.4. Hoe heb je de medewerking van je werkgever ervaren als het gaat om jou in staat te stellen
zelfstandig
je
werkzaamheden
uit
te
laten
voeren
doormiddel
van
een
werkplekaanpassing/ondersteuningsmogelijkheid? (Denk hierbij aan of hij/zij bereid was om
mee te denken naar eventuele oplossingen voor problemen, het investeren van tijd en energie
in jou, begeleiding e.d.)
Niet prettig, ze was er totaal niet in geïnteresseerd.
3.5. Wat denk jij over hoe jou werkgever jou ervaart/heeft ervaren als werknemer met een visuele
beperking? (Hoe ziet/zag hij jou, wat vond hij/zij van het werk dat je levert/leverde etc.)
Ze keek alleen maar naar de dingen die ik niet kon. Ze vond het wel knap hoe ik er mee om ging, maar
voor een stage was het absoluut niet goed. Ze toonde totaal geen interesse.
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Bijlage 5 Resultaten interview arbeidsdeskundigen UWV
Voor het kwalitatief onderdeel betreffende dit onderzoek werden o.a. twee arbeidsdeskundigen op het
gebied van voorzieningen en de Wet Wajong geïnterviewd. Het doel van dit interview was om te
achterhalen op welke wijze de (re)-integratie van jonggehandicapten met een visuele beperking tot uiting
komt in de praktijk. Maar ook welke belemmeringen en mogelijkheden er door de deskundigen
gesignaleerd worden op het gebied van deelname aan het arbeidsproces door deze doelgroep.
Onderstaand interview is afgenomen op vrijdag 15 april 2016 in het kader van mijn afstudeerscriptie.
Het interview is afgenomen met Dhr. J. Wouters (arbeidsdeskundige voorzieningen UWV) en Mevr. B.
Franssen (arbeidsdeskundige Wajong).
Vraag 1. Kunt u een korte omschrijving geven van de wijze waarop UWV als uitvoeringsorgaan
streeft naar de (re)-integratie en participatie van personen met een Wajong uitkering die een
visuele beperking hebben?
Ter inleiding van deze vraag licht mevrouw Franssen toe dat op dit moment een pilot is gestart vanuit
het UWV bij de universiteit Maastricht. De inhoud en vormgeving van deze pilot is ingegeven door de
wetontwikkelingen op het gebied van het toe leiden van arbeidsgehandicapten naar de arbeidsmarkt.
De universiteit heeft net als alle werkgevers met meer dan 25 mensen in dienst, de verplichting zich in
te spannen om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Dit in het kader van de
participatiewet en daarvan afgeleid de ‘Wet op de banenafspraken’. Deze wet zegt dat werkgevers vanaf
2013 moesten inventariseren welke mensen met in dienst had en dat men zich vanaf 2015 extra moet
gaan inspannen om mensen met een beperking in dienst te nemen. Zo moet de markt sector, dus alle
bedrijven, tot het jaar 2026 100.000 banen extra creëren voor arbeidsbeperkten. De overheid moet
daarnaast voor 25.000 extra banen zorg gaan dragen. In dat kader zijn met elke werkgever afzonderlijk
afspraken gemaakt. Als voorbeeld kan ik hier verwijzen naar de pilot die ik op dit moment draait bij de
universiteit Maastricht. Hier werken 3800 mensen, zodat je kunt spreken van een grote organisatie. Op
grond van de nieuwe wetgeving, zijn er vanuit het platvorm ‘de samenwerkende Nederlandse
universiteiten’ afspraken gemaakt met de minister, hoeveel arbeidsbeperkten elke universiteit in dienst
moet nemen. Voor de universiteit Maastricht betekent dit dat er jaarlijks gemiddeld 12 arbeidsplekken
bij moeten komen. Tot 2026 dienen er in totaal 92 banen gecreëerd te zijn, waarbij een werkplek een
omvang heeft van (gemiddeld) 25,5 uur. Het betreffen dus geen fulltime functies, hoewel dat wel mag
natuurlijk. Er kan in dezen ook gemiddeld worden. Een voorbeeld hiervan is: als voor iemand een plek
van 40 uur gerealiseerd kan worden, kan voor een andere plek volstaan worden met iemand met een
arbeidscapaciteit van 11 uur. Gemiddeld kom je dan uit op 25.5 uur en heb je voldaan de richtlijn voor
2 plekken. Deze pilot is een goed voorbeeld van hoe het UWV de (re)-integratie van mensen met een
Wajong uitkering vorm wil gaan geven.
UWV streeft naar de (re)-integratie van mensen met een visuele beperking door doelgericht te
begeleiden bij het zoeken naar geschikt werk. Dit doen wij d.m.v. het afnemen van interesse- en
beroepskeuze testen, werkplek analyses en beoordeling van de materiële ondersteuningsnoodzaak in
bijvoorbeeld automatiseringshardware respectievelijk software. Ook kan deze ondersteuning bestaan
uit de mogelijkheden die de Wet Wajong biedt ten behoeve van werkgevers. Te denken valt hierbij aan
de mogelijkheden van loondispensatie en doorbetaling van ziektegeld bij ziekte (no-risc polis). Verder
is er de mogelijkheid om de geschiktheid van een werkplek proefondervindelijk te laten beoordelen
d.m.v. een proefplaatsing van maximaal 2 maanden.
Vraag 2. Welke voorzieningen biedt het UWV in het kader van de (re)-integratie toegespitst op
mensen met een visuele beperking die een Wajong uitkering hebben?
Wij bieden diverse mogelijkheden op het gebied van voorzieningen. Er kan bijvoorbeeld een aanvraag
worden gedaan voor een vervoersvoorziening als de visueel gehandicapte niet zelfstandig in staat is de
werkplek te bereiken. Ook op het gebied van werkplekaanpassing kan UWV een rol van betekenis
spelen. Concreet houdt dit in dat wij vergoedingen verstrekken voor de aanschaf van hulpmiddelen.
Enkele specifieke voorbeelden hiervan zijn software die voorziet in de uitvoer van spraak, braille en
vergroting op een computer. Ook kan er gedacht worden aan extra (grote) beeldschermen,
scanapparatuur die hardcopy omzet naar digitale Wordbestanden. Maar ook de vergoeding voor een
brailleleesregel, beeldschermloep of brailleprinter zijn voorzieningen die het UWV kan toekennen om
de visueel beperkte in staat te stellen zelfstandig te kunnen werken.
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Vraag 3a. Welke belemmeringen onderkent het UWV bij de (re)-integratie en participatie, gekeken
naar de positie van jonggehandicapten met een visuele beperking?
Misschien wel de grootste belemmering die door ons gezien wordt, is gerelateerd aan de aard van de
visuele handicap zelf. Hierdoor worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt. Iemand met een
visuele beperking kan namelijk niet binnen elke sector of beroep werkzaam zijn omdat deze
ontoegankelijk zijn wegens het gebrek aan een voldoende visus. Hierdoor valt al een groot aantal banen
op de arbeidsmarkt voor hen weg. Te denken valt hierbij aan beroepen binnen de bouw, techniek, zorg,
landbouw, facilitaire dienstverlening, horeca, detailhandel en praktische dienstverlening. Een relatief
klein deel van de beschikbare banen blijft hierdoor nog maar over. Zoals administratief
(ondersteunende) werkzaamheden, werk in de juridische en economische sector, beroepen binnen de
overheid, en kantoorbanen.
Een andere belemmerende factor is de zichtbaarheid van deze groep binnen de Wajong bij het UWV.
Deze groep is maar weinig in beeld. Vanuit de Wet Wajong betreffende de instroom t/m 2014, werd er
nog weinig tot geen nadruk gelegd op het gebied van actieve (re)-integratie. Het was al voldoende
wanneer de jonggehandicapte in kwestie zijn eigen ’draai’ gevonden had. Deze groep komt nu in het
kader van de herindicering eigenlijk voor het eerst weer in contact met het UWV. Tijdens deze contacten
wordt wel al gewezen op de (re)-integratiemogelijkheden zoals deze er zijn. Het proces van
daadwerkelijke activering zal in de toekomst meer en meer opgepakt worden.
Tevens verwachten we knelpunten bij de visueel gehandicapte op het gebied van het zelfbeeld te
kunnen oplossen. Dit geldt ook voor de opleidingskeuze die ooit gemaakt is en waarbij vaak niet
gekeken is naar wat er mogelijk is met de desbetreffende beperking. Waar er enkel gekeken is naar de
persoonlijke voorkeur voor het volgen van een opleiding. Wat zeker het geval zal zijn, is een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er naar verwachting in een groot deel van de gevallen
geïnvesteerd zal moeten worden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en arbeidsritme. Wij zien
dit patroon namelijk ook terug bij andersoortig gehandicapten in de Wajong.
Vraag 3b. Welke belemmeringen onderkent het UWV bij de (re)-integratie en participatie gekeken
naar de positie van de (potentiële) werkgever?
Bij het beantwoorden van deze vraag kan er een onderscheid gemaakt worden tussen kleinere bedrijven
en grote organisaties. Bij kleine bedrijven speelt vooral een gebrek aan kennis een rol. Er is vaker geen
inzicht in de rol van het UWV en de mogelijkheden op het gebied van het aannemen van iemand met
een handicap. Onbekend maakt onbemind. Want wat wij ook ervaren is dat op het moment dat ze wel
enige kennis van zaken hebben de huiverigheid omslaat naar bereidheid. Bij grote organisaties ligt dit
heel anders. Vaak heeft men een aparte functionaris in dienst die deze materie in zijn portefeuille heeft
en dus ook beschikt over de kennis m.b.t. de mogelijkheden betreffende het in dienst nemen van iemand
met een beperking. De belemmeringen bij grote organisaties doen zich dan met name ook voor op het
gebied van economisch beleid dat een organisatie voert. Zij besteden vaak werkzaamheden die
geschikt zijn voor de Wajong doelgroep uit. Het betreft dan met name faciliterende dienstverlening.
Bijvoorbeeld het inkopen, schoonmaken, catering, onderhoud etc. Veelal zijn bij de bedrijven die in dit
kader worden ingehuurd, mensen werkzaam met een arbeidshandicap. Het punt is dan echter, dat deze
voor de betreffende organisatie niet meetellen voor het quotum. Op dit gebied zou men dus iets
beleidsmatig moeten gaan doen.
Vraag 4. Welke factoren zijn van belang bij het welslagen van de (re)-integratie en participatie
van jonggehandicapten met een visuele beperking?
Het allerbelangrijkste is met afstand de eigen motivatie van de visueel gehandicapte. Een positieve
houding en instelling zijn van essentieel belang. Je moet passen in een team wat betreft de aard van je
persoonlijkheid en houding. Op zich is dat iets wat uiteraard voor iedereen, dus ook voor valide
medewerkers geldt. Natuurlijk speelt het niveau van je opleiding en vakinhoudelijke kennis ook een rol.
Tot slot is een belangrijke factor in het welslagen van de (re)-integratie, het verrichten van maatwerk.
Dit met name op het gebied van een werkplek aanpassing die je in staat stelt zelfstandig te kunnen
functioneren.
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Vraag 5. De Wet Wajong biedt diverse (re)-integratiemogelijkheden om instroom van personen
met een visuele beperking te bevorderen. De wetgever heeft de doelstelling dat iedereen binnen
zijn/haar mogelijkheden/vermogen dient te re-integreren c.q. participeren naar de arbeidsmarkt.
In hoeverre wordt deze doelstelling als voldoende nagestreefd beschouwd door het UWV als
uitvoeringsorgaan?
In zijn algemeenheid wordt deze doelstelling in alle redelijkheid nagestreefd. We hebben het er al over
gehad dat de Wajonger zelf de belangrijkste factor is in het welslagen. Een belangrijke taak om de
doelstelling van de wet te realiseren is het benaderen van de werkgevers en deze warm te laten lopen
om personen met een handicap in dienst te nemen. We merken zelf dat het UWV ook steeds vaker
benaderd wordt door bedrijven om werkplekken beschikbaar te stellen. Verder blijkt uit het reeds
verschenen jaarverslag van 2015 dat het UWV in dit jaar 5300 meer banen heeft gerealiseerd dan in
2014. Dit is ook een signaal van de werking van de wet.
Als we specifiek kijken naar de doelgroep binnen de Wajong met een visuele beperking moet ik je helaas
teleurstellen. Omdat deze doelgroep al niet zo groot is en omdat zij door hun beperking maar kunnen
instromen naar een relatief klein aantal beroepen, blijft deze doelgroep een beetje achter. Ook als we
kijken naar de vacatures die het UWV beschikbaar heeft, zitten hier vaak niet de functies bij die
uitvoerbaar zijn voor iemand met een visuele beperking. Verder is het in de praktijk zo dat UWV enkel
in actie komt als de (visueel) beperkte zich zelf meldt. Wel zijn we ervan overtuigd dat visueel
gehandicapten met een hoger opleidingsniveau (MBO niveau ¾, HBO of universitair) kansrijk zijn om
aan de slag te geraken, juist omdat er vraag is naar hoger opgeleiden.
Vraag 6. Nu het kabinet en de sociale partners de zogenoemde ‘Wet Banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten’ overeen zijn gekomen, welk effect en uitwerking verwacht u dat deze zullen
hebben ten opzichte van de re-integratie en participatie van jonggehandicapten met een (visuele)
beperking?
Op dit moment zien we dat er beweging in komt en verwachten we dat het aantal vacatures dat
beschikbaar komt voor arbeidsgehandicapten zal toenemen. Ik spreek echter de vrees uit dat wanneer
de quotumwet niet door de Eerste Kamer komt, de zaak weer inzakt. We hebben dit al eens eerder
gehad in 1987 na de invoering van de ‘wet op de arbeidsgehandicapte werknemers’. Deze wet beoogde
dat er 7 tot 8 procent van het totale werknemersbestand bestond uit mensen met een handicap. Van de
andere kant ben ik ook bang dat het invoeren van de quotumwet ook onvoldoende zal zijn. Dit met name
doordat ik denk dat de boete van 5000 euro te laag zal zijn. De mogelijkheid bestaat dat werkgevers
een kosten/baten overweging zullen maken en van daaruit kiezen voor het betalen van de boete. Dit zal
natuurlijk nooit als zodanig naar buiten worden gebracht. We blijven echter positief. Het ligt immers ook
aan wat de ervaringen van werkgevers zullen worden met in dienst zijnde arbeidsgehandicapten. De
successtory`s die er al zijn moeten stimulerend werken naar andere werkgevers.
Vraag 7. Waar liggen volgens u de kansen en mogelijkheden op het gebied van de re-integratie
c.q. participatie van personen met een visuele beperking?
Ondanks dat de sectoren waarbinnen iemand met een visuele handicap werkzaam kan zijn niet heel
erg groot en divers zijn, kunnen zij zich hier juist wel op focussen en toespitsen. De mogelijkheden
liggen dan voornamelijk op het gebied van een goede scholing en opleiding, kennis en kunde op
vakinhoudelijk gebied en goede sociale vaardigheden zijn ook van groot belang. Motivatie en een
positieve instelling zullen er uiteraard ook aan bijdragen om de (re)-integratie te bevorderen.
Vraag 8. Welke zijn naar uw mening de drie grootste belemmeringen naar het welslagen van de
re-integratie en participatie van jonggehandicapten met een visuele beperking?
Wat betreft de kansen zijn deze afhankelijk van je motivatie en opleiding. Als belemmeringen zie ik op
de eerste plaats het aspect van de werknemersvaardigheden. Op de tweede plaats is het de bagage
die je meeneemt. Ik denk hierbij aan de beroepskeuze die je hebt gemaakt. Dus of dit wel de ‘goede’ is,
welke is toegespitst op je visuele handicap. Op de derde plaats is bepalend hoe de regionale
arbeidsmarkt eruit ziet.
Vraag 9. Zijn er volgens u nog andere (aanvullende) mogelijkheden op het gebied van reintegratie naast de al bestaande instrumenten die de wetgever reeds biedt?
Zoals we al hebben aangegeven bieden grote bedrijven veel mogelijkheden. Zo zijn deze ook bezig met
job-carving. Dit is dat je er zorg voor draagt dat valide medewerkers niet worden overbelast door de
aanwezigheid van mensen met een arbeidsbeperking. Ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf
biedt het UWV de faciliteit in de vorm van het werkgeversservicepunt. Zij hebben een voorlichtende rol
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in deze. Verder verleent UWV de gunning aan Koninklijke Visio. Deze bestaat uit een samenwerking op
het gebied van de aanwezige expertise bij Visio. Zij adviseren het UWV als het gaat om specifieke
vraagstukken omtrent de (re)-integratie en werkplekaanpassingen voor personen met een visuele
handicap.
Vraag 10. In het jaarverslag 2015 van het UWV, dat deze week is gepubliceerd, is opgenomen dat
er een stijging is op het gebied van het aantal personen met een Wajong uitkering die (re)integreren op de arbeidsmarkt. Wat ligt ten grondslag aan deze positieve ontwikkeling?
UWV streeft erna telkens haar grenzen te verleggen en doelen aan te scherpen. Zo ook op het gebied
van de bevordering van (re)-integratie van Wajongers. Ook wordt vastgesteld dat werkgevers steeds
meer blijk geven van hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van de
positie van de gehandicapte medemens. We hopen daarom ook dat deze positieve ontwikkeling zich
continueert.
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Bijlage 6 Resultaten interview werkgever met (visueel) arbeidsbeperkte(n) in
deinst
Voor het kwalitatief onderdeel betreffende dit onderzoek werd o.a. een beleidsadviseur van de afdeling
HRM van de gemeente Heerlen geïnterviewd. Het doel van dit interview was het verkrijgen van inzichten
op het gebied van ervaringen en kennis van werkgevers bij het in dienst nemen van iemand met een
arbeidsbeperking.
Onderstaand interview is afgenomen op donderdag 12 mei 2016 in het kader van mijn afstudeerscriptie.
Het interview is afgenomen met mevrouw J. Fase. Zij is werkzaam binnen de gemeente Heerlen als
beleidsadviseur van de afdeling HRM. Binnen de gemeente Heerlen zijn er een aantal mensen met een
arbeidsbeperking in loondienst, waaronder een visueel gehandicapte.
Vraag 1. Uw bedrijf/organisatie heeft reeds ervaring met het in dienst nemen van een (visueel)
arbeidsbeperkte. Hoe is het idee binnen uw bedrijf/organisatie ontstaan om ook arbeidsplek(en)
voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren?
Het creëren van een arbeidsplaats voor iemand met een (visuele) arbeidsbeperking is geen gericht
beleid geweest. Per toeval heeft de gemeente Heerlen een arbeidsplek ingericht, die geschikt is voor
iemand met een visuele handicap omdat er in de jaren 90 al iemand werkzaam was met een handicap
van deze aard. De aangepaste werkplek is telkens benut gebleven en ingevuld door iemand met een
visusbeperking omdat het zonde was om een aangepaste arbeidsplaats verloren te laten gaan. Tevens
heeft de gemeente wel het standpunt dat je als overheidsorganisatie (waar mogelijk) een voorbeeld rol
hebt. Een gericht beleid op het creëren van arbeidsplekken voor arbeidsbeperkten is er momenteel
echter niet binnen de gemeente Heerlen.
Vraag 2. Hoe staat uw bedrijf/organisatie op dit moment tegenover het in dienst nemen van
iemand met een beperking?
Het is geen specifiek item binnen de gemeente Heerlen. Dit wordt niet bedoeld in negatieve zin. Er wordt
binnen de organisatie gezocht naar personen die geschikt zijn voor een bepaalde functie en als dat
iemand met een beperking is, dit is geen belemmering, of dit zou geen belemmering hoeven te zijn. Als
gemeente heb je een bepaalde ‘klus’ te klaren. Daaraan zitten allerlei taken vast. We zoeken naar
mensen die deze taken kunnen uitvoeren. Mensen worden aangenomen op basis van hun kwaliteiten
en niet op basis van een beperking of handicap. In zijn algemeenheid is het gebouw van de gemeente
Heerlen toegankelijk voor mensen met een beperking en als het gaat om een specifieke werkplek
aanpassing in relatie tot een arbeidshandicap, wordt er wel gekeken naar wat op dit gebied aan
voorzieningen mogelijk/noodzakelijk zijn. Belangrijk blijft wel dat iemand binnen de organisatie past en
de kwalificaties heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Is dit het geval, dan doet het er verder niet
toe of men een handicap heeft. Want de handicap zegt tenslotte niets over de kwaliteiten en de manier
waarop iemand zijn/haar werkzaamheden doet.
Wel is het naar mijn mening ‘eenvoudiger’ iemand te plaatsen met een fysieke beperking zoals een
visuele, auditieve of lichamelijke aandoening t.o.v. het plaatsen van iemand met een
geestelijke/verstandelijke beperking. Dit omdat bij de taken die de gemeente uitvoert sprake moet zijn
van kennis in relatie tot het vakgebied. Iemand met enkel een lichamelijke beperking is beter in staat
kennis te vergaren en zich aan te passen.
Het is misschien wel goed om hierbij te melden dat je hierbij een principieel standpunt kunt hebben, in
die zin dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen iemand die wel of geen handicap heeft.
Maar wat er in de werving en selectieprocedure gebeurt binnen de afdelingen waarin het management
zelf mag bepalen wie er in dienst genomen wordt, daarbij kunnen we niet in het hart van alle
leidinggevende binnen de gemeente kijken. En ook weten we niet in hoeverre mensen onbewust toch
bevooroordeeld zijn t.o.v. mensen met een arbeidsbeperking. Het formele standpunt is dus dat het niet
uitmaakt of je wel of niet arbeidsbeperkt bent, maar of dit in de praktijk ook op alle plaatsen echt zo is,
dat weten we niet. De gemeente staat echter positief neutraal tegenover het in dienst nemen van iemand
met een arbeidsbeperking. Dit natuurlijk wel naar alle redelijkheid. De functie die uitgevoerd dient te
worden moet wel mogelijk zijn met de arbeidsbeperking die iemand heeft. Je gaat bijvoorbeeld ook geen
blinde taxichauffeur laten zijn.
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Vraag 3. Bent u op dit moment (naar uw mening) voldoende geïnformeerd over wat het UWV kan
betekenen voor u en uw werknemer met een arbeidsbeperking op het gebied van
arbeidsondersteuning en voorzieningen?
In beperkte mate zijn we op de hoogte van wat UWV voor ons kan betekenen op het gebied van de
arbeidsondersteuning en eventuele voorzieningen. Zeker omdat er de afgelopen jaren veel is veranderd
is in het kader van de gehele participatiewetgeving durf ik niet te zeggen of we nu goed zijn geïnformeerd
en op de hoogte zijn. Maar op het moment dat je er tegenaan loopt zoek je dat op. Daar hebben we
tegenwoordig internet voor. Je kunt dus heel snel aan relevante informatie komen die je verder helpt.
Er is een globale kennis over het feit dat UWV iets kan betekenen op het gebied van ondersteuningen
en voorzieningen, maar echt specifieke kennis over wat dit inhoud ontbreekt.
Vraag 4. Heeft zich wel eens iemand met een beperking uit eigen initiatief of naar aanleiding van
een vacature bij uw bedrijf/organisatie gesolliciteerd?
Ja, het komt wel eens voor dat mensen zich uit eigen beweging melden. Dit meestal in het kader van
een reactie op een vacature of een aanvraag voor het lopen van een stage. Waar wij kunnen zullen we
daar ook positief aan meewerken.
Vraag 5. Is uw bedrijf/organisatie wel eens benaderd door het UWV met het verzoek om voor
iemand met een beperking een werkplek beschikbaar te stellen?
Op deze vraag durf ik geen hard antwoord te geven. Ik zelf ben hier nog niet mee in aanraking gekomen,
maar het zou best kunnen zijn dat bij andere afdelingen wel het geval is geweest.
Vraag 6. Ik kan mij voorstellen dat bedrijfeconomische en overwegingen op het gebied van
arbeidsverlies een rol spelen in het nemen van een beslissing om mensen met een beperking al
dan niet in dienst te nemen. Kunt u mij iets vertellen over uw visie in deze?
Het formele standpunt is dat dit geen probleem is bij mensen die gewoon in staat zijn om een functie
mentaal goed te vervullen. Maar momenteel is de gemeente Heerlen bezig met te bezuinigingen. Er
zullen zo een 80 FTE ingeleverd moeten worden. Dat betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid
mensen ontslagen gaan worden de komende tijd. Er worden nu vooral intern vacatures opgevuld en de
deur voor mensen van buitenaf staat slechts op een klein kiertje open. Dit maakt het dus voor iedereen
lastig om bij de gemeente Heerlen een baan te verwerven, dus ook voor personen met een
arbeidsbeperking. Verder denk ik wel, ook al wordt het niet hardop gezegd, dat elke leidinggevende die
een vacature moet invullen tegenwoordig wel wat strikter kijkt naar de risico’s die de gemeente loopt.
Omdat we straks met minder mensen wel hetzelfde werk moeten uitvoeren, is het heel belangrijk dat
het volledige team optimaal functioneert en dat de capaciteit die we erop inzetten ook voor de volle
100% beschikbaar is. Op deze manier wordt er een risico-inschatting gemaakt. Afhankelijk van de aard
van de handicap, zal er ook een risico inschatting gemaakt worden of mensen hierdoor kunnen uitvallen.
Bedrijfeconomische redenen (bezuinigingen) bij de gemeente Heerlen spelen op dit moment dus wel
een rol bij het wel of niet in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking.
Vraag 7. Zou uw bedrijf momenteel nog zaken nodig hebben om de positie van de (visueel)
arbeidsbeperkte binnen uw bedrijf sterker te maken?
Ja, bij de gemeente Heerlen zouden er op dit moment nog wel wat zaken kunnen gebeuren om de
positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Zo beschikken wij in dit gebouw maar over
slechts 1 invaliden toilet op de begane grond. Hiervan zouden er best nog wel wat meer door het gehele
beschouw verspreid mogen zijn. Maar we zitten ook in een al wat ouder gebouw. Dus daar heeft dat
wellicht ook mee te maken. Bij wat modernere gebouwen (nieuwbouw) is de toegankelijkheid meestal
beter. De inrichting van zulke gebouwen biedt ook meer mogelijkheden voor mensen met een beperking
of handicap.
Naast de toegankelijkheid zou het ook zinvol zijn om de positie van mensen met een arbeidsbeperking
te verbeteren. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld bij de afdeling P en O en bij de leidinggevenden de
kennis over wat mogelijk is en wat het UWV daarin kan bieden, te vergroten. Er zou bijvoorbeeld één
keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd kunnen worden waarin de mogelijkheden maar ook de
wijzigingen op het gebied van re-integratie, arbeidsondersteuning en voorzieningen worden besproken.
De kennis hierover vloeit dan niet weg en blijft actueel.
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Vraag 8. Wat is uw zienswijze op het gebied van de ‘Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten’, die toeziet op stimulering maar ook wellicht sanctionering van werkgevers
t.o.v. het creëren van in zijn totaliteit 125.000 werkplekken voor arbeidsbeperkten tot aan 2026?
De gemeente Heerlen weet dat ze aan de wet moet voldoen, maar momenteel wordt hier nog niet actief
op ingezet. Er wordt binnen de organisatie gekeken of we het op de een of andere manier zo kunnen
buigen, dat we met de mensen die we in dienst hebben, dit kunnen voldoen aan de normen. Verder
gebeurd er momenteel helemaal niets op dit gebied. Dit heeft te maken met andere prioriteiten op dit
moment waaraan we de handen vol hebben. Dus er wordt momenteel bewust het risico genomen op
een boete die kan worden opgelegd. Leuk is dit niet. Zeker niet in het kader van de bezuinigingen. Want
dat zou betekenen dat we dit jaar €25.000 euro aan boete moeten betalen omdat het quotum niet is
gehaald. Hier gaat de politiek zeker over vallen, zeker omdat we als gemeente onze zaken op orde
moeten. Ook op dit gebied.
Er zal dus iets op dit gebied moeten gebeuren binnen onze organisatie. Zeker als je kijkt naar de
doelgroep die valt onder de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’, zullen we ons moeten
gaan inspannen om op termijn aan de eisen te kunnen voldoen.
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