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1 Inleiding 

  

Inleiding 
UWV heeft in juni 2008 een wajong kennismiddag georganiseerd. De aanleiding voor deze middag 
was de UWV subsidieronde 2007, waarbij negen subsidievoorstellen waren gehonoreerd op het 
thema wajong. Inmiddels zijn de negen onderzoeken afgerond of vrijwel afgerond, en worden de 
contouren van een nieuw wajongthema zichtbaar, voldoende aanleiding om opnieuw een 

bijeenkomst te organiseren, de wajongdag 2010. Op deze bijeenkomst dag willen we de inzichten 
die de wajongonderzoeken uit UWV subsidieronde hebben opgeleverd presenteren en 
vooruitblikken naar een volgend subsidiethema dat ook betrekking zal hebben op de wajong.   
 
UWV subsidieronde 2007 

In januari 2007 heeft UWV een subsidieronde gepubliceerd. Een van de subsidiethema’s had 
betrekking op jongeren met beperkingen. Het doel van het thema was om door middel van 

onderzoek inzicht te krijgen in mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een 
gehandicapten bevorderen. Op basis van het subsidiethema wajong zijn negen onderzoeken van 
start gegaan. De rode draad van de onderzoeken was onderzoek naar mogelijkheden om de 
arbeidsmogelijkheden van jongeren met een handicap te verbeteren. Verder waren de 
onderzoeken zeer verschillend van opzet. Ze hadden betrekking op jongeren van verschillende 
achtergrond en zoomden in op diverse aspecten van de arbeidsproblematiek.  
Doelgroepen die binnen de onderzoeken aan bod kwamen waren jongeren met ernstige psychische 

problematiek, jongeren met lichamelijke problematiek, een instroomcohort in de wajong, 
werkende/werkzoekende  jongeren met een handicap, hoog opgeleide jongeren met beperkingen, 
jongeren op cluster 4 scholen en VMBO-ers met ernstige leer/sociale problematiek.   
Aspecten van de arbeidsproblematiek die onderzocht zijn betreffen: wat is een goede begeleiding 
naar werk, knelpunten en bevorderende factoren bij het zoeken naar werk/behouden van werk, 
bijdrage van cluster-4 scholen in het begeleiding naar werk, factoren die bij de werkgever een rol 
spelen tav het dienstnemen/houden van jongeren met beperkingen, onderzoek in hoeverre de 

ontwikkeling van arbeidsmogelijkheden van jongeren met een ernstige lichamelijke beperking 
achter blijft in vergelijking met doorsnee jongeren, onderzoek in hoeverre we op het gebied van 
toeleiding naar arbeid kunnen leren van ontwikkelingen in andere Europese landen.  
 
Wajongdag 2008 
In juni 2008 heeft UWV een wajongdag georganiseerd waarbij de negen subsidieonderzoeken op  

het wajongthema van de UWV subsidieronde 2007 centraal stonden. Zoals uit de vorige paragraaf 
al blijkt, verschillen de negen wajongonderzoeken onderling sterk in opzet en vraagstelling. Het 
doel van de wajongdag was om door middel van uitwisseling van kennis en ervaring de 
vergelijkbaarheid van de eindresultaten te bevorderen en versnippering tegen te gaan.  
Ter voorbereiding van de wajongdag heeft iedere onderzoeker via het ICF classificatiemodel 
inzichtelijk gemaakt welke keuzes in het onderzoek zijn gemaakt ten aanzien van de doelgroep, 
type beperkingen, uitkomstmaten en beïnvloedende factoren. Ook zijn de meetinstrumenten 

benoemd waarmee de verschillende factoren zijn gemeten. (Deze informatie is opgenomen in de 
reader kennismiddag wajong juni 2008.) 
Op de wajongdag stond de vraag centraal welke factoren volgens de onderzoekers samenhingen 
met de arbeidsproblematiek van de doelgroep en wat de achterliggende veronderstellingen hierbij 

waren. Door middel van workshops werd het inzicht in deze factoren verdiept.  
Deze uitwisseling heeft bewerkstelligd dat er een meer gemeenschappelijk kader is ontstaan voor 
de onderzoeken. Ook is bevorderd dat gebruikte meetinstrumenten zijn uitgewisseld.   

 
Wajongdag 2010 
Inmiddels  zijn de bovengenoemde wajongonderzoeken afgerond of vrijwel afgerond. Ook worden  
plannen voor een nieuw subsidiethema ontwikkeld. Beide hebben ertoe geleid om opnieuw een 
wajongdag te organiseren. Op de wajongdag 2010 willen we via presentaties van de 
wajongonderzoeken het thema afsluiten en vooruitblikken naar een volgend subsidiethema dat ook 

betrekking zal hebben op de wajong. 
 
Het doel van de wajongdag 2010 is: 

1. Uitwisselen en inzichtelijk maken van de kennis die de negen wajong-projecten hebben 
opgeleverd, en van aanbevelingen voor UWV op basis van de resultaten van onderzoeken. 
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2. Inzichtelijk maken wat de rode draad is in de kennis  die de negen onderzoeken hebben 

opgeleverd en welke witte vlekken er nog over zijn 
3. Uitwisseling van inzichten in de huidige kennislacunes mbt de voorfase wajong wajong, 

vooruitlopend op een nieuw subsidiethema wajong  
 
Dit heeft geleid tot het volgende programma: 
 
Programma: 

   0.  Aankomst en koffie (11.00-11.30) 
1. Presentatie van de huidige  onderzoeken (11.30-14.45 uur inclusief lunch en theepauze): 

Per onderzoek is er de gelegenheid voor een presentatie van een kwartier, inclusief het 
beantwoorden van vragen. De bedoeling is om de presentatie vooral te richten op de 
resultaten van het onderzoek en het belang ervan voor UWV, 

2. Discussie n.a.v. de presentaties (14.45-15.15): 

Welke inzichten met betrekking tot de wajong hebben de onderzoeken opgeleverd en wat 
zijn witte vlekken?  

3. Discussie in het kader van nieuw subsidiethema voorfase wajong (15.15- 17.15): 

UWV heeft het voornemen om, zoals al aangekondigd in de kennisagenda 2009/2010, een 
nieuwe subsidieronde te publiceren met het thema ‘Voorfase wajong’. Via discussie willen we 
vaststellen welke vragen er liggen op dit terrein van preventie van wajonginstroom en hoe 
deze opgepakt kunnen worden. Het onderwerp zal worden ingeleid door Ed Berendsen, 

Brigitte van Lierop en Jan Besseling. 
4. Borrel (17.15-17.45) 

 
In deze reader zijn de resultaten en aanbevelingen van de negen onderzoeken opgenomen, en de 
aanbevelingen waartoe zij hebben geleid. Ook wordt aandacht geschonken aan de knelpunten die 
de onderzoekers hebben ondervonden gedurende de uitvoering van het onderzoek en waar 
toekomstige onderzoekers rekening mee moeten houden. Tot slot treft u in de bijlage een korte 

toelichting op subsidies UWV en de hoofdlijnen van een nieuw subsidiethema wajong zoals 
opgenomen in de UWV kennisagenda 2009-2010. 
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2  Samenvattingen van de onderzoeken 

2.1 UMCG: Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden 

Titel:   Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden: cohortstudie 
   met 2-jarige follow-up 
Onderzoekers: A. Holwerda, S. Brouwer, J.W. Groothoff, J.J.L. van der Klink 

Het onderzoek is verricht in samenwerking met UWV-kantoren regio Noord 
(Groningen, Friesland, Drenthe) 

 
 
I Vraagstelling en onderzoekmethode 
De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds het beschrijven van de kenmerken van de 
groep Wajonggerechtigden en anderzijds het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn 

op de participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden.  
Specifieke vraagstellingen die hierbij zijn geformuleerd voor beschrijving van het gehele cohort en 

de vier subgroepen (GDBM, dagbesteding, WSW en werk bij een reguliere werkgever) luiden:  
1. Wat zijn de persoonlijke kenmerken van de Wajongers? 
2. Over welke participatiemogelijkheden beschikken zij op basis van de claimbeoordeling? 
3. Op welke manier worden deze mogelijkheden benut en participeren de Wajongers in de 
maatschappij? 
4. Hoe is het beloop in participatie van deze subgroepen Wajongers over een termijn van 2 jaar? 
 

In de eerste fase (periode van maart tot november 2008) van het project zijn op basis van 
literatuur, dossieranalyses, relevante beleidsstukken en interviews met experts, factoren 
geïnventariseerd die bevorderend danwel belemmerend kunnen werken bij het verkrijgen dan wel 
het behoud van werk. Interviews zijn gehouden met een werkgever, WSW-bedrijf, Wajonger en 
betrokkenen PrOREC-onderwijs, zoals directeuren en stagebegeleiders. Met behulp van het ICF 
model zijn deze factoren gerubriceerd in persoonlijke en externe factoren.  
Op basis van deze bevindingen zijn vragenlijsten ontwikkeld die binnen de tweede fase van het 

onderzoek zijn gebruikt om informatie te verzamelen. Daarnaast is een aangepaste re-
integratievisie voor de arbeidsdeskundigen ontwikkeld en een vragenlijst ten behoeve van de 
verzekeringsartsen binnen de Wajong-teams. 
De tweede fase betreft een prospectief cohort-onderzoek met een follow-up periode van 2 jaar. 
Gedurende de periode november 2008 tot 1 januari 2010, zijn alle Wajong-aanvragers in UWV 
regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe), die gezien zijn door de verzekeringsarts, 

geïncludeerd in het cohort. Hiervoor zijn vragenlijsten ingevuld door de Wajonger, de ouders (bij 
thuiswonende Wajongeren) en de schoolbegeleider (indien de Wajonger speciaal onderwijs of 
praktijkonderwijs volgt) en is informatie verzameld door de ADj-er en verzekeringsarts.  
 
 
II Resultaten 
Op dit moment is de inclusie-periode afgesloten. In totaal zijn 2259 Wajong-aanvragers 

geïncludeerd in het onderzoek. In tabel 1 is het aantal ingevulde en geretourneerde vragenlijsten 
per soort en per UWV-kantoor weergegeven. Van de totale groep heeft ongeveer de helft 
aangegeven mee te willen doen aan de follow-up studie. Dit betekent dat we van deze groep naast 
de administratieve gegevens van het UWV over de participatiemogelijkheden ook vragenlijst-

gegevens van de Wajonger en indien van toepassing van re-integratiebedrijven en werkgevers 
gaan krijgen gedurende de 2 jaar follow-up periode. 
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Tabel 1: Ontvangen vragenlijsten tot en met eind februari 2010 

Soort formulier Friesland Groningen Assen  Emmen Totaal 

 2008 2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 

Vragenlijst 
verzekeringsarts 69 741 1077 226 146 2259 

Re-integratievisie 40 361 603 56 10 1070 

Wajong-vragenlijst 67 673 661 180 144 1725 

Ouder-vragenlijst1 45 417 360 136 108 1066 

Schoolvragenlijst2 4 169 137 44 50 404 

Toestemming 
Wajonger follow-up 

47 415 398 123 92 1075 

1 
Niet alle Wajong-aanvragers wonen thuis bij hun ouders en alleen ouders van thuiswonende Wajong-

aanvragers wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.  
2 

Alleen als de Wajong-aanvraag vanuit een school wordt ingediend (meestal Praktijkonderwijs of Speciaal 

Voortgezet Onderwijs), wordt de schoolbegeleider gevraagd een vragenlijst in te vullen en deze tegelijkertijd 
met de Wajong-aanvraag in te dienen. Ondanks de inspanningen op het gebied van voorlichting aan scholen 
zijn niet alle schoolbegeleiders, met name vanuit het speciaal onderwijs, bereid gevonden de vragenlijsten in te 
vullen. Binnenkort worden scholen die nog geen vragenlijst voor hun leerling hebben ingevuld opnieuw 
benaderd met het verzoek dit alsnog te doen. 

 
In dit document zijn de voorlopige resultaten uit het cohortonderzoek beschreven op basis van de 
tot nog toe ingevoerde data (n=±900). Daar het op dit moment nog niet mogelijk is de 
toekenningen en afwijzingen in het cohort te splitsen, zijn de hieronder beschreven resultaten van 
toepassing op de gehele groep Wajong-aanvragers. Uiteraard zal bij de analyses van het complete 
cohort wel onderscheid worden aangebracht tussen toekenningen en afwijzingen. 

Vandaar dat deze beschrijving van het cohort indicatief is en hieruit geen definitieve conclusies 
kunnen worden afgeleid. De resultaten zijn beschreven om een indruk te geven van welke 
resultaten te verwachten zijn na afronding van de inclusie en data-invoer. 
 
Hieronder een globale beschrijving van de Wajong-aanvragers in het cohort op algemene 
kenmerken, zoals leeftijd, opleidingsniveau, woonvorm en diagnose. Daarnaast wordt een 

overzicht gegeven van de inschatting van de bijkomende problematiek en de benodigde 
begeleiding door de verzekeringsarts.   
Leeftijd: Van de respondenten in het cohort tot nog toe is 83,3% 27 jaar of jonger.  
Opleiding: Van de Wajong-aanvragers heeft 52,1 % ooit VSO of PrO gevolgd. Bijna 40% van de 
Wajong-aanvragers heeft het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs als hoogst genoten opleiding. 
Ruim 20% komt van het VMBO en 23% vanuit het MBO. Voor het hoger onderwijs bedraagt dit 
percentage 7%. 

Woonvorm: Ruim 60% van de Wajong-aanvragers woont bij ouders, familie of pleeggezin; 9% van 
de Wajong-aanvragers woont in een instelling of beschermde woonvorm. 
Diagnose: Een grote groep Wajong-aanvragers in het cohort (37%) heeft een verstandelijke 
beperking. Bijna 27% heeft een andere ontwikkelingsstoornis, zoals autisme en ADHD.  
Inschatting bijkomende problematiek door VA: Bij 34% van de Wajong-aanvragers is er sprake 
van bijkomende problematiek volgens de verzekeringsarts (zoals leerproblemen, 
verslavingsproblematiek, problematiek sociale context, e.d.). In bijna één op de vijf Wajong-

aanvragers gaat het om problematiek in gezin en sociale context. 
Op grond van de beoordeling van de verzekeringsarts heeft 78% van de Wajong-aanvragers 

benutbare mogelijkheden en zal in het kader van de nieuwe wetgeving in aanmerking komen voor 
de werkregeling. Ruimte voor groei in de mogelijkheden om te participeren in werk is aanwezig bij 
56% van de Wajong-aanvragers. Voor 38% van de Wajong-aanvragers is begeleiding nodig om 
werk te vinden. Ruim 37% van de Wajong-aanvragers heeft intensieve begeleiding nodig (door een 

collega of een andere vorm van toezicht). 
Dit zijn de eerste globale resultaten van de totale groep Wajong-aanvragers. Na de voltooiing van 
de data-invoer zal verdere analyse plaatsvinden en zal deze totale groep opgesplitst worden in 
Wajong-toekenners en Wajong-afwijzers. 
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III Discussie en aanbevelingen 
In verband met het voorlopige karakter van de resultaten is het nog niet mogelijk om een 
discussie te voeren over de resultaten ten aanzien van de betekenis voor UWV en het veld en om 
aanbevelingen te formuleren. Wel kan dit reeds worden gedaan voor de eerste fase waarin het 
project zich met name richtte op de opzet van het onderzoek, voor wat betreft de samenwerking 
met de betrokken partijen en het ontwikkelen van de vragenlijsten voor het cohort-onderzoek.  
 

Samenwerking betrokken partijen 
Het project is van start gegaan op het moment dat er vanuit de universiteit reeds een nauwe 
samenwerking met de partijen in het veld tot stand was gebracht en hun steun voor het project 
hadden toegezegd. Hierdoor heeft het project een soepele start kunnen maken en verloopt het 
project tot nu toe zeer succesvol. Niet alleen de onderzoekers zetten zich in voor dit project, maar 
ook enkele belangrijke spelers in het veld, die hun groep vervolgens weer activeren om deel te 

nemen aan het project. Samenwerking tussen onderzoeksinstituut en veld bij de opzet en 
uitvoering van een project bevelen wij dan ook van harte aan ondanks dat het veel extra tijd en 
inspanningen van beide partijen kost. 

Om draagvlak te creëren en betrokkenen te informeren is reeds bij het schrijven van de aanvraag 
nauw samengewerkt met de betrokken partijen (UWV, PRO-REC convenant Noord-Nederland ivm 
scholen). Gedurende de looptijd van het project vindt regelmatig overleg plaats met de 
verschillende betrokken partijen, bijvoorbeeld met de arbeidsdeskundigen van het UWV (kantoren 

Groningen, Friesland, Drenthe) en via PrOREC Noord Nederland met directies of stagebegeleiders 
van aangesloten scholen. Daarnaast wordt ook het afstemmingsoverleg bijgewoond, waarin UWV, 
de PrOREC scholen, re-integratiebedrijven en MEE betrokken zijn.  
De voortgang en resultaten van het project worden via deze partijen eveneens verspreid. 
 
Vragenlijsten en registratiebestanden 
De voor de inclusie van het onderzoek gebruikte vragenlijsten zijn aangepast als een ‘uitbreiding’ 

van het reeds bestaande ‘nieuwe Wajong’-aanvraagformulier. Het gaat hierbij om een aanvullende 
vragenlijst ten behoeve van de Wajong-aanvrager en een aanvullende vragenlijst ten behoeve van 
de schoolbegeleider op het speciaal onderwijs. De vragenlijst ten behoeve van de schoolbegeleider 
is bedoeld om in ieder geval een basis aan informatie vanuit de school ten behoeve van de 
claimbeoordeling op een gestandaardiseerde wijze te ontvangen. Deze vragenlijsten zijn in UWV-

regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) ingevoerd.  Door verzekeringsartsen en 

arbeidsdeskundigen is aangegeven dat deze extra informatie als een waardevolle aanvulling wordt 
gezien op het aanvraagformulier. 
Door verschillende partijen in het veld, speciaal onderwijs en re-integratiebedrijven, is aangegeven 
dat de verzamelde informatie in het onderzoek vanuit deze verschillende partijen toegevoegde 
waarde heeft voor goede beleiding van de Wajongers naar werk. Daarom is investeren in 
samenwerking noodzakelijk voor het opzetten en uitvoeren van nieuwe initiatieven op dit gebied. 
Deze vragenlijsten kunnen mogelijk op termijn ook landelijk worden ingezet en een belangrijk 

hulpmiddel worden bij het bevorderen van de ketenzorg. 
 
Voor het project is een aangepaste REA-visie ontwikkeld in samenspraak met het UWV. Naast 
enkele extra vragen is er gekozen voor zoveel mogelijk gesloten antwoordcategorieën. Tevens is 
de aangepaste re-integratievisie opgenomen in het Cliënt Volg Systeem (CVS) en is het CVS 
gebruikt om extra informatie over de Wajongeren te verzamelen. Het CVS is met name gebruikt 
voor Wajongers vanuit het speciaal onderwijs.  

Tot nog toe is deze aangepaste REA-visie niet landelijk geïmplementeerd. Het is goed te kijken of 

deze aangepaste re-integratievisie ook meerwaarde heeft in de nieuwe setting in het kader van de 
nieuwe Wajong-wetgeving. 
 
Ten aanzien van de ketenzorg merken we bij de uitvoering van het onderzoek het probleem van 
verantwoordelijkheid.  

Bij de opzet van de follow-up studie binnen ons onderzoek blijken verschillende partijen 
verantwoordelijk voor een deel van het traject, maar in de meeste gevallen neemt niemand de 
regie en bloeden vele initiatieven dood. Het gaat dan bijvoorbeeld om de transitie van school naar 
werk. De scholen zijn verantwoordelijk voor de nazorg van de schoolverlatende leerling gedurende 
één jaar. De invulling hiervan is afhankelijk van het initiatief van de scholen zelf. Veelal blijkt dat 
door gebrek aan financiële middelen dat dit nazorgtraject zeer beperkt wordt uitgevoerd. Het UWV 
Werkbedrijf heeft hier tot op heden geen taak in, en is onvoldoende ingericht om contacten met de 

scholen op te pakken en een gezamenlijk nazorgtraject op te bouwen. Door een gezamenlijke 
aanpak met het UWV en re-integratiebedrijven kan deze nazorg beter van de grond komen. 
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Voor een sluitende aanpak ontbreken echter tot op heden zowel de inhoudelijke als de financiële 

middelen. 
 
 
IV Onderzoeksmatige knelpunten  
Voor de follow-up van de Wajong-gerechtigden wordt gebruikt gemaakt van de UWV-bestanden. 
Het blijkt lastig om adequate data over re-integratietrajecten en werk (alleen op basis van artikel 
50) te krijgen. Re-integratiebureaus melden dat trajecten zijn gestopt of niet door zijn gegaan. 

Wajongers melden dat zij allang niet meer aan het werk zijn. Ook adressen van 
Wajonggerechtigden blijken regelmatig niet te kloppen. Voor adequate gegevens moeten 
regelmatig dossiers worden opgevraagd.  
Daarnaast wordt nu gewerkt aan het opsporen van werkgevers op basis van dossiers. Dit is een 
tijdrovend en arbeidsintensief proces.  
Het zou goed zijn als deze data niet alleen in een papieren dossier beschikbaar zijn, maar ook 

electronisch, zoals deels in het Cliënt Volg Systeem was voorzien. 
 
Er zijn een aantal mogelijkheden om aanvullende/verdiepende onderzoeksvragen aan lopend 

onderzoek te verbinden. Dit levert relevante informatie op, maar kan niet worden uitgevoerd 
vanwege beperkte financiële middelen. Het zou goed zijn om hier nogmaals naar te kijken en 
gezamenlijk na te denken over mogelijkheden om dit als nog te doen. Dit cohort-onderzoek levert 
unieke informatie over een belangrijke kwetsbare groep in Nederland, die tot op heden beperkt 

participeert in de maatschappij.  
 
Er zijn niet alleen knelpunten, ook kunnen een aantal positieve punten worden benoemd: 
- door de inzet van professionals in het werkveld is extra hulp beschikbaar gekomen voor de 
uitvoering van het Wajong-project 
- het project levert kennisverbreding en -verdieping op bij betrokken professionals, zoals 
arbeidsdeskundigen (professionalisering). Zij helpen de onderzoekers mee bij de voorbereiding van 

het project, en helpen tevens mee met het informeren van de collega’s over de voortgang van het 
project en op termijn de implementatie van de resultaten en bieden oplossingen voor ontstane 
knelpunten. De presentaties die door de onderzoekers frequent worden gegeven over de voortgang 
van het project geeft hen inzicht in onderzoeksmethoden en relevantie van gevonden resultaten. 
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2.2 TNO: Routekaart naar werk 

Titel:   Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden 

Auteur: E.L. de Vos 
 
 
I Vraagstelling en onderzoekmethode 
Nederland heeft te maken met een toename van het aantal jongeren met een Wajong-uitkering. 
Een aanzienlijk deel van deze jongeren heeft ernstige gedragsmoeilijkheden, waardoor zij niet of 
moeilijk functioneren op school en werk.   

De verwachting van UWV is dat mogelijk de helft van de nieuwe instroom in de Wajong met de 
nodige ondersteuning aan het werk zou kunnen, zoals persoonlijke ondersteuning door een 
begeleider/jobcoach en loonsuppletie voor de werknemer en loonkostensubsidie en loondispensatie 
voor de werkgever. Een jongere kan de persoonlijke ondersteuning bij stage of een voortraject 
naar werk inkopen met een zogenaamde IRO van UWV. Een werkende Wajongere kan de 

Jobcoachregeling aanvragen.  

 
Met subsidie van het UWV is TNO in september 2007 een project gestart waarin wordt onderzocht 
wat goede praktijken zijn en wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle ondersteuning van deze 
jongeren naar (begeleid) werk. Dit gebeurde in samenwerking met jobcoachorganisaties die aan 
deze doelgroep ondersteuning en begeleiding bieden.  

 
 
De kernvraag van het onderzoek luidt: 
Wat bepaalt of begeleiding naar en tijdens werk van jongeren met ernstige gedragproblemen 
vanwege psychische problemen succesvol is en wat is daarin de rol van de combinatie met 
begeleiding in zorg, wonen en reizen?  

 
Centraal in de gegevensverzameling stond een panelonderzoek. TNO volgde 230 jongeren met 
verschillende typen gedragsmoeilijkheden (diagnoses zoals autismespectrum stoornissen, laag 
verstandelijke vermogens en ADHD) in de leeftijd van 15 tot 30 ruim een jaar. Vragenlijsten 
werden aan de jongeren en hun begeleiders voorgelegd. De jongeren in het panel werden begeleid 
door 51 jobcoaches vanuit drie organisaties. De metingen waren in juni en november 2008 en in 

de zomer van 2009.  
De panelleden vormen een select deel van jongeren met een Wajonguitkering, omdat zij wel 
begeleid worden naar werk of tijdens werk (figuur 1). Daarnaast interviewden we 
begeleiders/jobcoaches en leidinggevenden van re-integratiebedrijven,  werden twee 

expertmeetings gehouden en secundaire analyses op bestandgegevens van CBS verricht. Voor het 
literatuuronderzoek is een digitaal bestand opgebouwd en openbaar toegankelijk gemaakt met 
ruim zestig wetenschappelijke rapporten en artikelen over jongeren met gedragsmoeilijkheden en 

begeleiding bij werk, zorg, reizen, en scholing. 
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Jongeren en adolescenten met een gedragsstoornis

 
Figuur 1. Positie panelleden binnen groep jongeren/adolescenten met gedragsstoornis 
en Wajong-uitkering die kunnen werken 
 
In 2009 hebben we ook 28 werkgevers van de panelleden geïnterviewd over hun aanname gedrag 
en hun ervaringen met deze jongeren1.  
 

II Resultaten 
 

 
 
Onderstaande grafiek (figuur 2) toont dat bij de eerste meting (tijdstip t1) het merendeel van de 
panel jongeren werkt, dan wel vast dan wel tijdelijk (62%). Op tijdstip t2 zijn er, ten opzichte van 
tijdstip t1, meer jongeren die sociale activiteiten verrichten met behoud van uitkering, wat minder 

jongeren die scholing volgen, wat minder jongeren die stage lopen, en een paar jongeren minder 

die werken (tijdelijk of vast werk bij elkaar 60%). Tevens zijn er op tijdstip t2 een paar jongeren 
die zorghulpverlening ontvangen of niets doen. Op tijdstip t3 neemt dit aantal verder toe. Ten 
opzichte van tijdstip t2 zijn er op tijdstip t3 een paar jongeren meer die sociale activiteiten 
verrichten met behoud van uitkering en scholing volgen en minder jongeren die een stage volgen. 
Tevens zijn er op tijdstip t3 meer jongeren die vast werk hebben (26%) en minder jongeren met 

                                                 
1 Vos EL de e.a., TNO-rapport Handvatten voor werkgevers, TNO KvL Arbeid, 2010. Uit dit onderzoek bleek dat 

de belangrijkste externe barrières voor deze jongeren zijn een gebrek aan aanbod van geschikte banen en 

stageplaatsen, (vanwege) het risico dat werkgevers verwachten te lopen en een gebrek aan de juiste 

informatie hierover bij werkgevers en collega’s. 
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een tijdelijke baan (34%) ten opzichte van tijdstipt t2. Echter het totaal aandeel van jongeren dat 

werkt is tamelijk gelijk (ongeveer 59% op tijdstip 2 en 3).  

Jongeren naar participatiestatus bij drie metingen (%)
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Figuur 2 Participatiestatus, stijging en daling van jongeren  

 

Tussen tijdstip t1 en t2 blijft het merendeel van de jongeren (77%) gelijk op de ladder, 16% gaat 
omlaag en 6% omhoog. Tussen t2 en t3 gaan er meer jongeren omhoog (25%) en ook meer 
jongeren omlaag op de ladder (21%), een kleiner percentage (53%) verandert niet van plaats op 
de ladder. Dit maakt dat tussen t 1 en t3 ongeveer 50% niet verandert op de ladder, 30% omlaag 
gaat en ongeveer 20% omhoog. 
 

De kenmerken van de jongeren op de verschillende treden op de participatieladder verschillen. Ook 
de belangrijkste activiteiten van jobcoaches verschillen al naar gelang de positie van de jongeren 
op de participatieladder (figuur 3).  
Jobcoaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het aan het werk komen en blijven van 
jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. De jobcoach geeft persoonlijke ondersteuning aan de 
jongere en dient de regie te voeren bij de re-integratie. Daarbij moet de jobcoach zoveel mogelijk 

samenwerken met het omringende netwerk van ouders, verzorgers, therapeuten en andere 
hulpverleners. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk en kan in belangrijke mate worden verbeterd. 
Dat geldt overigens ook voor de competenties van de jobcoaches. De acht belangrijkste 
onderscheiden taken/werkzaamheden van de jobcoaches zijn taken op het terrein van 
tussenmenselijke communicatie en organiseren. Dit zijn de taken en werkzaamheden gericht op 

activiteiten waar personen met ernstige gedragsproblemen moeite mee hebben.  
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Figuur 3: Typering jongeren en activiteiten jobcoach op de treden van de 

participatieladder 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

De belangrijkste taken zijn: 
- Begeleiden bij het verwerven en behouden van een arbeidsplaats. 
- Opstellen en uitvoeren van coachingsplan.  

- Onderhouden en uitbreiden sociale netwerk.  
- Werven van werkgevers.  
- Passend werk vinden bij de juiste werkgever en klant.  
- Zorgen dat het dienstverband (ook arbeidsrechterlijk) aan alle kanten klopt. 
- Voorlichting aan werkgever: over de cliënt, over hoe collega’s met hem om kunnen gaan. 
- Gesprekken met de ouders/verzorgers. 
 

Werkgedrag en verandering op de participatiestatus 
Naast participatiestatus hebben we factoren gemeten aan de hand van schaalscores op items. Een 
belangrijke factor is het werkgedrag van jongeren (7 items zoals: Op tijd komen, leervaardig op 
het werk, concentratie). De multivariate-analyses tonen aan dat het werkgedrag van jongeren in 
positieve zin samenhangt met de verandering van participatiestatus op de wat langere termijn 

   5 Vast werk  

 
 
 
 
 
 
Kenmerken jongere 
Ouder (vaker 25 jaar 
en ouder) 
Drugs minder 
Woont minder vaak in 
instelling 
Zelfvertrouwen met 
betrekking tot het 
werk hoger  
Zelfvertrouwen 
algemeen hoger  
Rijbewijs vaker  
Werkgedrag hoger  
Zelfstandigheid hoger 
Productiviteit hoger  
Nakomen afspraken 
hoger 
 
Activiteit jobcoach: 
Meer nagaan of 
dienstverband 
(arbeidsrechterlijk) 
klopt 

   

  4 Tijdelijk werk  

 
 
 
 
Kenmerken jongere: 
Speciaal onderwijs minder  
Verschilt niet sterk op 
overige factoren van de 
rest.  
 
 
 
 
 
 
 
Activiteit jobcoach: 

Meer behouden 
arbeidsplaats 
Vaker coachingsplan  
 
 
 

  

 3 Begeleide stage 

 
 
Kenmerken jongere: 
Jonger (meer t/m 19 jaar)  
Woont vaker in instelling  
Speciaal onderwijs vaker 
Rijbewijs minder 
Werkgedrag lager 
Zelfstandigheid lager 
Productiviteit lager  
 
 
 
Activiteit jobcoach: 
Meer werven werkgevers, 
ook in uren 
Meer passend werk vinden, 
ook in uren  
Meer uren overige 
werkzaamheden (sociale 
omgeving) 
 

 

2 Scholing, voortraject  
Kenmerken jongere: 
Verstandelijk beperking 
minder 
Drugs vaker 
Depressief meer 
Zelfvertrouwen met 
betrekking tot het werk 
minder 
Tevreden met begeleiding 
minder  
Werkgedrag lager 
Nakomen afspraken lager 
 
Activiteit jobcoach: 

Meer uren begeleiden bij 
verwerven arbeidsplaats 
Meer uren opstellen en 
uitvoeren van coachingsplan 
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(tabel 1). We veronderstellen dat er een causale relatie is: Hoe beter het werkgedrag hoe lager de 

kans om te dalen op de participatieladder. Dit is dus een belangrijk aangrijpingspunt voor de 
begeleiders en jobcoaches. Door het werkgedrag te verbeteren en actief te monitoren wordt de 
kans groter dat een jongere niet terugvalt. Overigens kan de relatie ook omgekeerd gelden: 
Verbetering van de participatiestatus leidt tot beter werkgedrag.  
Multivariate-analyses toonden een aantal relaties van variabelen met werkgedrag en (verandering 
van) participatiestatus (tabel 1).  
 

Tabel 1: Overzicht relatie tussen variabelen met werkgedrag en verandering van 
participatiestatus op basis van de multivariate analyses  
 Werkgedrag Verandering 

participatiestatus 
 t1  t1-t3 
Werkgedrag   + 

Geslacht (vrouwen vs mannen) +  - 
Leeftijd (16 t/m 19 jaar en 25 
t/m 47 vs 20 t/m 24 jaar) 

  - 

Begeleid wonen -  - 
Medicijngebruik   -  
Drugsgebruik -   
Depressie -   

Gedragsmoeilijkheden -   
Zelfvertrouwen met betrekking 
tot het werk 

+   

 ‘+’ positief verband gevonden; ‘–‘ een negatief verband. 
 
Op basis van de bovengenoemde relaties kan een risico-checklist voor de begeleider worden 
ontwikkeld. Hij/zij moet bijzonder alert zijn als zich combinaties voordoen van de volgende zaken:  

Werkgedrag is nog niet voldoende ontwikkeld 
Cliënt is meisje of jonge vrouw 
Cliënt heeft depressieve gevoelens 
Gedragsmoeilijkheden nemen toe 
Drugsgebruik 

Cliënt woont beschermd/in instelling 

Cliënt gebruikt medicijnen  
Zelfvertrouwen ten aanzien van werk is laag of daalt 
 
De beoordeling van het werkgedrag door de begeleider en de werkintentie van de jongere zelf 
matchen vaak niet. Het voornemen om je best te doen op het werk strookt waarschijnlijk niet met 
het bezitten van vaardigheden en competenties. Veel van de jongeren hebben een verkeerd 
zelfbeeld en een verkeerd beeld van werk.  

Onze verwachting dat een juiste combinatie van begeleiding bij werk, bij wonen en reizen een 
positief effect heeft op het werkgedrag en participatiestatus kunnen wij niet bevestigen.  
 
 
III Discussie en aanbevelingen  
De jongeren in ons onderzoek hebben ernstige gedragsmoeilijkheden en zijn (daardoor) vaak zeer 
laag opgeleid. Daarbij worden hen te weinig stage, leer- en werkervaringsplaatsen aangeboden. 

Het probleem van de Wajong is daarom volgens ons een probleem van (langdurige) werkloosheid 

onder zeer laagopgeleide jongeren en een gebrek aan stage en werkervaringsplaatsen.  
De gecombineerde aanpak van deze problemen door verschillende ketenpartners (zoals UWV, GGZ 
en andere zorgaanbieders, re-integratiebedrijven, scholingsinstellingen, werkgevers) komt veel 
minder voor dan wij aanvankelijk vermoedden. Bij de start van het project gingen wij er van uit 
dat er ergens in Nederland structurele samenwerking bestaat tussen de aanbieders van re-

integratiedienstverlening en de aanbieders van werk en hulp bij zorg, wonen en/of reizen. Dat 
blijkt niet het geval te zijn.  
Planmatige en systematische combinaties van interventies (van begeleiding bij werk, zorg, wonen 
en reizen) zijn schaars en hebben vaak een experimenteel en/of tijdelijk en projectmatig karakter. 
Vanuit UWV, gemeenten en/of de zorginstellingen wordt bijvoorbeeld vaak op ad-hoc basis contact 
gezocht met jobcoachbedrijven om voor ‘moeilijke’ jongeren een traject naar werk’ uit te zetten. 
Dit leidt zelden tot structurele samenwerkingsverbanden, netwerken en oplossingen.  

De samenwerking met onderwijsorganisaties (vaak locale ROC’s) verloopt vanuit dat oogpunt 
beter. Aanwijsbare synergie-effecten vonden we dan ook alleen bij de combinatie van interventies 
door onderwijsinstellingen en jobcoachbedrijven. 
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Door de kwaliteit van de jobcoaches te verbeteren kunnen meer jongeren naar werk worden 

begeleid. Vaststellen van een (erkend) competentieprofiel, certificeren, opleiden op HBO-niveau, 
zijn allemaal stappen die gezet moeten worden op weg naar professionalisering van het beroep 
jobcoach. TNO probeert in samenwerking met de Beroepsvereniging van jobcoaches deze stappen 
te ontwikkelen. Goed kunnen samenwerken met stakeholders is één van de noodzakelijke 
competenties van de jobcoach.   
Duidelijk is dat er een goede relatie moet zijn tussen de begeleider bij werk en andere 
hulpverleners, zoals psychologen, verslavingszorgverleners, schuldhulpverleners. Samenwerking 

aan de hand van een protocol kan daarbij zeer goed uitwerken.  
Kenmerkend voor een protocol ‘persoonlijke ondersteuning naar werk’ zou zijn dat bij de 
begeleiding op meerdere fronten tegelijkertijd wordt gewerkt: klachtenreductie én toeleiding naar 
werk. Toeleiding naar werk en persoonlijke ondersteuning tijdens het werk vormen hierbij een 
geïntegreerd onderdeel van de behandeling van de klachten van de jongeren (praten over 
scholing, stage en werk).  

De jobcoachvoorziening is geen goedkope oplossing voor het aan het werk krijgen en houden van 
Wajongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. De opbrengsten liggen vooral in het 
maatschappelijke vlak. De integrale kosten van de UWV jobcoachvoorziening (inclusief 

begeleidingskosten, loondispensatie en overige voorzieningen) kunnen volgens berekeningen 
oplopen tot € 13.607 per jaar. Dat is € 3000 meer dan een volledige Wajong-uitkering. Daar staat 
tegenover dat de kosten bijna de helft minder zijn dan de kosten van begeleidwerken (€ 25.000) 
bij een SW-bedrijf. Vooral dienen echter de maatschappelijke baten in ogenschouw te worden 

genomen. Het activeren van jongeren met gedragsmoeilijkheden bespaart de samenleving niet in 
de laatste plaats hoge gezondheidszorgkosten. 
 
 
IV Onderzoeksmatige knelpunten 
De doelgroep heeft gedragsstoornissen en is over het algemeen laagopgeleid. Daardoor bleek het 
noodzakelijk dat zij de vragenlijsten tezamen met de jobcoach invullen of dat deze een controle 

verricht. Een elektronische vragenlijst verzenden per mail naar de jobcoach via een contactpersoon 
bij de betreffende organisatie bleek tenslotte de meest efficiënte weg om gegevens te verzamelen. 
Het panelonderzoek onder deze jongeren was uniek. Toch stellen we voor om een meer uitgebreid 
panelonderzoek op te zetten over een langere periode van drie jaar of langer. Dit laatste omdat de 
jobcoachregeling in principe een periode van drie jaar betreft en lange termijn effecten op dit 

moment niet bekend zijn. Door een meer omvangrijke onderzoeksgroep van 1000 jongeren te 

starten is het beter mogelijk groepen jongeren/adolescenten onderling met elkaar te vergelijken. 
Ook een subgroep-analyse voor bijvoorbeeld jongeren die stage lopen of scholing volgen is 
hierdoor haalbaar.  
Een uitgebreid vervolgonderzoek kan meer aandacht besteden aan het meten van de kwantiteit en 
kwaliteit van de persoonlijke ondersteuning. De activiteiten van de begeleider/jobcoach konden nu 
niet worden meegenomen in de multivariate analyses. Ook dit pleit voor uitgebreider 
panelonderzoek.  

Daarnaast is het nog de vraag wat een goede weergave is van de kwaliteit van de begeleiding. Er 
bestaat bijvoorbeeld nog geen eenduidig competentieprofiel van de jobcoach. Het is te verwachten 
dat de mate van begeleiding ook samenhangt met de behoefte aan begeleiding en dat meer 
begeleiding dus niet per definitie tot meer succes leidt. Nader onderzoek naar de kwaliteit van de 
persoonlijke ondersteuning door jobcoaches/ begeleiders is gewenst. 
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2.3 Vilans & TNO: wajong en bedrijfsleven 

Titel:   Wajong en bedrijfsleven 

Auteurs: B. Hagen, L. Bosch. T. Overmars-Marx (allen Vilans), D. Ooms, W. Zwinkels (TNO) 
  
 
I               Vraagstelling en onderzoekmethode 
Het doel van dit project is om inzicht te geven in de factoren die van invloed zijn op 
arbeidsparticipatie van Wajongers (toetreden tot betaald werk en behoud hiervan), de verschillen 
hierin tussen MKB en GB en mogelijke achterliggende oorzaken daarvan 

 
Centrale vragen van het onderzoek Wajong en bedrijfsleven: 

1. Welke factoren spelen een rol bij de besluitvorming van werkgevers over het in dienst 
nemen van Wajongers?  

2. Welke factoren spelen een rol voor het in dienst blijven van Wajongers? 
3. Welke verschillen doen zich daarbij voor tussen de grootteklassen van bedrijven, in het 

bijzonder MKB en GB? 
4. In hoeverre kunnen er aan het MKB handvatten worden ontleend om het aantal Wajongers 

in het GB te stimuleren? Of heeft het GB een eigen aanpak, en zo ja welke? 
 
Het onderzoek omvatte een drietal stappen: 

1. deskresearch van bestaande literatuur, aangevuld en getoetst via enkele gesprekken met 
experts/ sleutelinformanten en een expertmeeting; 

2. een specifieke kwantitatieve analyse uitgevoerd op data met informatie van trajecten naar 
werk van één re-integratiebedrijf en; 

3. een telefonische enquête waarvoor 178 werkgevers die één of meerdere Wajongers in 
dienst hebben (gehad), zijn ondervraagd. 

 
 
II            Resultaten 

Verschillen in arbeidsparticipatie van Wajongers tussen MKB en GB ontstaan voornamelijk bij in 
dienst nemen van de Wajonger. De duurzaamheid van de participatie van Wajongers verschilt 
nauwelijks tussen MKB en GB.  
 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal factoren een rol speelt bij het in dienst 
nemen en blijven van Wajongers. Opvallend is dat weinig bekend is over het relatieve gewicht van 

de factoren en dat bedrijfsgrootte nauwelijks een onderzochte factor is. 
 
Primair blijkt de persoon van de werkgever van belang. De bereidwilligheid van werkgevers om een 
Wajonger aan te nemen of in dienst te houden, is sterk persoonsgebonden. Wij hebben geen 
aanwijzingen gevonden dat die bereidwilligheid op welke wijze dan ook te koppelen is aan 
bepaalde kenmerken van de Wajonger of bedrijfskenmerken.  
 

In dienst nemen 
Vooral voor het in dienst nemen van Wajongers is de diversiteit aan invloedrijke factoren groot. 
Werven van personeel, beeldvorming en (ervaren) rompslomp zijn factoren die een rol spelen. Op 

dit terrein hebben we geen verschillen tussen MKB en GB kunnen vaststellen. In het onderzoek is 
een aantal veronderstellingen geformuleerd die te maken heeft met de schaalgrootte van de 
bedrijven en het zoekgedrag van werkgevers. Uit het literatuuronderzoek blijken er verschillen te 
zijn tussen kleine en grote werkgevers op het gebied van wervingsmethoden. Kleine bedrijven 

zoeken meer via hun eigen netwerk terwijl er binnen grote bedrijven vaker gebruik wordt gemaakt 
van de personeelsfunctionaris. Ruim een derde van de werkgevers deelt, blijkens de enquête, 
ervaringen met Wajongers ook met collega-ondernemers. Als het gaat om de wervingskanalen van 
de Wajonger, dan zijn er geen grote verschillen tussen grote en kleine bedrijven. De jongeren 
komen vaak binnen via school, re-integratiebedrijf of doordat ze zelf direct het bedrijf hebben 
benaderd.  

 
In dienst houden 
Voor het in dienst houden van Wajongers zijn bedrijfscultuur, werkklimaat en (interne en externe) 
begeleiding de belangrijkste aspecten. De financieel-economische positie van bedrijven blijkt 
nauwelijks van invloed op het behoud van werk. Uit de diverse bevindingen blijkt dat er sprake is 
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van een concentratie van Wajongers in een verhoudingsgewijs beperkt aantal werksoorten en 

functies. Wajongers werken vaak in een assistentfunctie bij een team.  
Een van de veronderstellingen was dat kleine bedrijven vanwege hun zorgzame bedrijfscultuur 
beter geschikt zouden zijn voor Wajongers. We vinden hiervoor onvoldoende aanwijzingen. Er zijn 
indicaties dat Wajongers meer gebaat zijn bij een veeleisende cultuur, mogelijk omdat deze meer 
helderheid verschaft, eventuele verbeterpunten sneller worden opgepakt enz. Er is echter meer 
onderzoek nodig om op dit punt meer uitsluitsel te kunnen geven.  
Volgens sommige respondenten in de enquête zijn kleine bedrijven meer geschikt onder andere 

vanwege overzichtelijkheid en andere aspecten die aan de kleinschaligheid zijn verbonden. 
Anderen gaan uit van gelijke geschiktheid want de kansen hangen vooral af van werkklimaat, 
begeleiding en dergelijke, kortom de kwaliteit van de werkomgeving die in principe ook in grotere 
bedrijven te realiseren moet zijn. Op dit punt heeft het onderzoek vooral subjectieve 
waarnemingen opgeleverd. Er is behoefte aan verder onderzoek dat meer objectief eventuele 
verschillen in geschiktheid aan het licht kan brengen. 

Ten aanzien van de begeleiding doen zich weinig verschillen voor tussen grootteklassen van 
bedrijven. Uit de telefonische enquête blijkt dat bestaande regelingen voor voorzieningen voor 
kleine werkgevers belangrijker zijn dan voor grotere werkgevers. Uit deze enquête blijkt dat in 

middelgrote bedrijven relatief vaak gebruik gemaakt wordt van taakafsplitsing (jobcarving) en 
creëren van additioneel werk. Verder kennen middelgrote bedrijven een relatief groot niet-
natuurlijk verloop, verloop waarbij problemen aanleiding geven voor het vertrek van de Wajonger. 
Deze problemen liggen op diverse terreinen, productiviteit, werksfeer, relatie met collega’s enz. 

Het werkklimaat is in middelgrote bedrijven relatief vaak minder gunstig voor Wajongers. 
Werkgevers van middelgrote bedrijven zoeken op diverse terreinen ook actiever naar informatie 
(over beperkingen, regelingen enz.).  
 
De rol van re-integratie 
Op basis van data van één (regionaal opererend) re-integratiebedrijf is gekeken naar de rol van re-
integratie. De verschillen tussen MKB en GB doen zich ook voor bij Wajongers die vanuit een re-

integratietraject de arbeidsmarkt proberen te betreden. Het MKB is succesvoller, met name door 
de grotere kans op plaatsing. Interessant is dat dit zich alleen voordoet bij mannen. Voor vrouwen 
is de kans op werk in het GB juist iets groter. Mannen en vrouwen hebben een vrijwel even grote 
kans op een traject (UWV-data) zodat verschillen in participatie niet veroorzaakt worden doordat 
mannen een grotere kans op traject hebben. 

Re-integratie vindt relatief vaker plaats in het MKB. De verschillen tussen MKB en GB doen zich 

voor bij de aanname van Wajongers. De duurzaamheid van de baan verschilt niet tussen 
Wajongers die bij het MKB respectievelijk GB geplaatst zijn. De inhoud van de re-
integratieactiviteiten (jobtraining, jobcoaching e.d.) verschilt niet tussen Wajongers die uiteindelijk 
bij het MKB dan wel GB terecht komen. Wel zijn er aanwijzingen dat re-integratiebedrijven zich 
meer richten op het MKB bij de toeleiding. Het MKB stelt minder eisen ten aanzien van de cliënt en 
ook het hele proces verloopt daar over minder schijven zodat het (vermoedelijk) efficiënter en 
minder bureaucratisch is. Vanuit kosten-baten oogpunt lijkt het vanuit het re-integratiebedrijf op 

voorhand aantrekkelijker om zich op het MKB in plaats van het GB te richten. 
 
 
III              Discussie en aanbevelingen 
Het is niet eenvoudig om vanuit het onderzoek concrete aanbevelingen te doen die de 
arbeidsmarktkansen van Wajongers verbeteren. Dit onderzoek maakt duidelijk dat de verschillen 
tussen MKB en GB voornamelijk ontstaan bij het in dienst nemen van Wajongers. Er is echter geen 

pasklaar recept om aanpakken uit het MKB over te plaatsen naar GB.  

Een belangrijke factor is in ieder geval de persoon van de ondernemer. Dit is niet door beleid te 
beïnvloeden. Dit maakt het lastig om op bepaalde categorieën ondernemers gericht beleid te 
voeren om Wajongers aan te nemen. Ook de invloed van bepaalde factoren, zoals de Flexwet, is 
sterk gebonden aan de persoon van de werkgever.  
Daarnaast speelt ook de structuur en organisatie een rol als het gaat om verschillen tussen MKB en 

GB. Re-integratiebedrijven lijken zich meer te richten op het MKB omdat men daar sneller zaken 
voor elkaar krijgt.  
Veelal is er geen heldere scheidslijn tussen klein en groot, zeker wanneer het gaat om filialen van 
grote bedrijven als supermarkten. Vaak hebben vestigingsmanagers grote autonomie met 
betrekking tot het HR-beleid. De groothandel is ook een van de sectoren die relatief de meeste 
Wajongers tewerkstelt. De aard van het werk en mogelijkheden tot job-carving kunnen ook een 
mogelijke verklaring voor dit sectoreffect zijn. 

De uitdaging voor het beleid kan ook liggen in het gebruik maken van de informatie die er ligt: 
sectoren die kansrijk zijn, organisatie van het werk, onbekendheid met de doelgroep wegnemen 
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etc. Personeelsfunctionarissen zijn daarbij een belangrijke schakel. Interessant aspect is dat het 

erop lijkt dat het GB minder gevoelig is voor subsidieregelingen dan het MKB. 
 
 
IV               Onderzoeksmatige knelpunten 

 Integraal onderzoek naar factoren die een rol spelen bij in dienst nemen van Wajongers 
inclusief het grootteklasse aspect; inzicht in zowel het relatieve gewicht van factoren als in 
hun relatie met bedrijfsgrootte is thans zeer beperkt. Mogelijk zijn persoonskenmerken van 

de werkgever belangrijker bij MKB. Onze aanbeveling is om in vervolgonderzoek 
structureel aandacht te besteden aan grootteklasse. 

 Het onderzoek beperkt zich tot gegevens over een (regionaal opererend) re-
integratiebedrijf. Om de rol van re-integratie en het re-integratiebedrijf beter te kunnen 
onderzoeken zijn gegevens van meerdere re-integratiebedrijven nodig. Kanttekening 
daarbij is wel dat systemen van re-integratiebedrijven vaak niet ingericht zijn op 

onderzoek (veelal cliëntvolg- / procesmatige informatie, veel koppelingen en selecties 
nodig). De hoeveelheid tijd die gemoeid is met het creëren van een analysebestand dient 
niet onderschat te worden. 

 
Opties voor vervolgonderzoek zijn: 

 de rol van diagnose/aard van de beperkingen bij het vinden en behouden van werk; 
 zoekgedrag en werkwijze van re-integratiebedrijven en scholen. Zij lijken zich meer op het 

MKB te richten, maar zijn de omstandigheden in het MKB ook daadwerkelijk beter voor de 
meeste Wajongers? Zijn het vooral verwachtingen en beelden over mogelijkheden die de 
keuze re-integratiebedrijven en scholen bepalen? Of is deze keuze ingegeven door 
bepaalde praktijkervaringen? Het is interessant om hier aanvullend kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek naar te verrichten; 

 gedragsmechanismes van werkgevers en re-integratiebedrijven evenals effecten van 
regelgeving. 
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2.4 Vilans: De werktoekomst van cluster 4-leerlingen 

 
Titel:  De werktoekomst van cluster 4-leerlingen  
Auteurs: B. Hagen. T. Overmars-Marx 
 
 

I  Vraagstelling en onderzoeksmethode 
Medio 2007 werd, mede door het onderzoek van TNO/Vilans, bekend dat er een toenemend beroep 
op diverse regelingen voor jongeren met beperkingen werd gedaan. Zeker ook de Wajong, en die 
groei zat met name in de groep met gedrags- en psychiatrische problematiek. Om die reden was 
het te verwachten dat deze groep relatief vaak binnen cluster 4-scholen (speciaal onderwijs) 
voorkomt (gezien de  taakstelling uit de Wet op de Expertise Centra). Al in 2007 bestond het idee 
om de rol van het speciaal onderwijs te versterken ten behoeve van een betere overgang van 

school naar werk. Dan is het goed te weten: wat doen scholen om hun leerlingen voor te bereiden 
op hun werktoekomst? Een antwoord op die vraag helpt om te bepalen waar cluster 4-scholen zich 
bij de inrichting van nieuw onderwijsaanbod op kunnen richten. Met het onderzoek wilden we in 
beeld brengen: 

- Het wettelijke kader van de Wet op de Experticecentra (VSO-onderwijs); 
- De leerlingen van dit onderwijs, mede op basis van de indicatiestelling; 
- Het soort scholen binnen cluster 4; 

- Wat voor beleid scholen voeren om de overgang van school naar werk te bevorderen; 
- Wat scholen aan interventies inzetten voor hun leerlingen over een periode van ruim een 

jaar, ook na het verlaten van de school en met welke partijen er wordt samengewerkt; 
- Wat de ‘eindbestemming’ is van de leerlingen driekwart jaar na het verlaten van de school. 

Gaan zij naar vervolgonderwijs, betaald werk, WSW of dagbesteding? Komt deze 
eindbestemming ook overeen met het oorspronkelijke doel? 

 

Vraagstelling 
Het onderzoek wil antwoord geven op de vraag: In welke mate dragen cluster 4-scholen bij aan 

het bevorderen van de mogelijkheden tot het verkrijgen en verrichten van arbeid van haar 
leerlingen, met welk resultaat en hoe zou dat resultaat verbeterd kunnen worden? 
 
Belangrijkste deelvragen waren: 

1. Wat voor onderwijs bieden de verschillende scholen binnen cluster 4, aan welke leerlingen, en 
wat doen scholen aan het voorbereiden op een werktoekomst? 
2. Welke op arbeidsintegratie gerichte inspanningen (beroepsgericht en gericht op 
gedragsproblemen) ondernemen cluster 4-scholen om hun leerlingen voor te bereiden op een 
toekomst met werk? 
3. Welke arbeidsintegratieopbrengsten worden met de inspanningen door de cluster 4-scholen 
behaald? 

4. Met wie werken de cluster 4-scholen samen om die opbrengsten in de transitie van school naar 
werk te behalen? 
5. Welke knelpunten en mogelijkheden zijn er op basis waarvan het transitieproces van school 
naar werk versterkt, zowel binnen de bestaande situatie (wat kunnen scholen van elkaar leren?) 
als in de toekomst (adviezen over nieuw beleid)? 

6. Op welke wijze bevordert de transitie van school naar werk van jongeren met 
gedragsproblemen? 

 
Opzet en uitvoering onderzoek 
Belangrijkste onderdeel van het onderzoek bestond er uit dat we via de scholen hun interventies 
op het gebied van arbeidsvoorbereiding (bijvoorbeeld assessment, maar ook samenwerking met 
UWV of hulpverlening) in kaart hebben gebracht en we hebben het uitstroomdoel en de 
uiteindelijke bestemming van de leerlingen gevolgd. We gingen uit van tien scholen en 150 

leerlingen. Uiteindelijk zijn dit zes scholen en ruim 55 leerlingen geworden. We hebben het aantal 
tussentijdse meetmomenten teruggebracht naar twee vanwege tegenvallende respons. De eerste 
meting was rond mei 2008, de tweede meting in januari/februari 2009. De groep leerlingen is 
indien mogelijk a-select gekozen door de scholen. De leerlingen bevonden zich in het 
uitstroomjaar.  
Met een aantal leerlingen dat werkte, zijn naderhand interviews gehouden. Ook hun werkgever en 
een eventuele jobcoach zijn geïnterviewd. 
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Voorafgaand aan de twee metingen zijn elf scholen geïnterviewd over hun activiteiten op het 

gebied van arbeidstoeleiding en het beleid dat zij voeren. Deze interviews waren input voor de 
metingen. Zes van deze elf scholen hebben uiteindelijk meegedaan aan de metingen. Daarnaast is 
deskresearch uitgevoerd naar de overgang van school naar werk van cluster 4-leerlingen. UWV-
cahiers over de instroom van de Wajong en hun participatiekansen en literatuur over transitie zijn 
bestudeerd. 
Tot slot is er een expertmeeting georganiseerd om de eerste resultaten te bespreken en het inzicht 
te vergroten.  

 
 
II Resultaten 
Interventies van de school 
De cluster 4-scholen bereiden de leerlingen voor op hun toekomst. Dit betekent een weg naar 
vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt, werk in het kader van de WSW of arbeidsmatige dagbesteding. 

Scholen stimuleren leerlingen steeds meer om richting vervolgonderwijs te gaan. Doel hiervan is 
dat je met het behalen van een (start)kwalificatie een (structureel) betere arbeidsmarktpositie 
krijgt. De geïnterviewde scholen zetten veel verschillende interventies in om leerlingen zo goed 

mogelijk te begeleiden naar een plek in de samenleving.  
 
Per leerling is gevraagd welke interventies er specifiek voor deze leerling zijn ingezet. De 
interventies die het meest zijn ingezet, hebben betrekking op het voorlichten en adviseren over de 

mogelijkheden van de leerling. Vaak wordt er assessment gedaan om te kijken welke interesses en 
mogelijkheden de leerling heeft. Ook is er sprake van individuele externe stages met begeleiding. 
Hierbij is veel aandacht voor sociale vaardigheden, arbeidsvaardigheden en arbeidstoeleiding. In 
mindere mate wordt er gewerkt met adviezen van derden, interne stages en groepsstages.  
 
De externe stage en stagebegeleiding leverden volgens de medewerkers vaak een positieve 
bijdrage aan het bereiken van de uitstroombestemming van de leerling.  

 
Activiteiten rondom gedrag 
We hebben specifiek gevraagd naar activiteiten het gedrag van de leerling beïnvloeden. De 
leerlingen in het cluster 4-onderwijs lopen vaak vast op hun gedrag. Zij hebben moeite om zich 
goed in sociale contexten te bewegen. Uit het onderzoek blijkt dat op al deze activiteiten flink 

wordt geïnvesteerd. Ook uit de interviews met de begeleiders wordt duidelijk dat de leerlingen met 

name bezig zijn met aanleren van sociale vaardigheden en dat aanleren van theoretische en 
vakkennis vaak op het tweede plan staat.  
 
De begeleiding op het gebied van gedrag, die scholen vaak geven  richt zich op: intensieve 
leerlingbegeleiding, consequent hanteren van duidelijke regels in de school, belonen van positief 
gedrag, teambesprekingen met multidisciplinair team, ambulante begeleiding, leerlingen eigen 
verantwoordelijkheid geven en huisbezoeken. De scholen werken doorgaans met een 

handelingsplan voor iedere leerling. 
 
Samenwerking rond uitstroom 
Als het gaat om samenwerking, richt zich deze vooral op de vervolgopleiding van leerlingen, 
ouders en orthopedagogische behandelcentra. De samenwerking om de uitstroom naar werk te 
bevorderen vindt beduidend minder plaats. Begeleiders op de school zijn ook minder positief over 
de samenwerking rondom werk. Zij zijn met name tevreden over de samenwerking met ouders, 

scholen, psychiatrisch behandelaars en orthopedagogische behandelcentra.  

 
Tevredenheid rond samenwerking veelal hoog,  rond arbeid relatief laag 
De respondenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de contacten die zij met de 
verschillende partijen hebben. Slechts in één geval is men ontevreden over het contact; het gaat 
daarbij om het contact met een gemeente. Wel is bijna de helft van de respondenten neutraal over 

het contact met CWI en tweevijfde denkt neutraal over het contact met UWV. 
 
Contacten ouders 
De begeleiders van leerlingen geven unaniem aan dat de contacten met ouders heel belangrijk 
zijn. Scholen betrekken de ouders zo veel mogelijk in het hele proces. Al blijkt dit soms een lastige 
opgave, omdat de leerlingen vaak uit gezinnen met problemen komen.  
Op sommige scholen vinden er frequent huisbezoeken plaats. Leerlingen en ouders staan eigenlijk 

continu voorop in het proces, althans dit is het streven. Begeleiders hebben echter wel de wens om 
de ouders nog meer te betrekken bij het proces.  
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Uitstroombestemming 

Het merendeel van de leerlingen is uitgestroomd naar een vervolgopleiding, zowel een BOL als BBL 
opleiding. Daarnaast gaat een aantal naar arbeidsmatige dagbesteding of WSW. Slechts een paar 
leerlingen stromen direct vanuit de cluster 4 school door naar betaald werk. 
 
Bestemming (nog) niet bereikt 
Sommige leerlingen hebben hun doelbestemming nog niet bereikt. Dan is de leerling nog bezig op 
zijn bestemming te komen en/of zit de leerling thuis. De betrokkenheid van de cluster 4-school bij 

deze leerlingen is wisselend. Ook de redenen voor het nog niet bereiken van de bestemming 
variëren, het kan gaan om een wachtlijst voor de WSW of de leerling zelf is niet meer gemotiveerd 
en blijft liever thuis. Wel wordt er vaak actie ondernomen om leerlingen in re-integratietrajecten te 
laten participeren.  
 
Hoe functioneert de oud- leerling op huidige bestemming? 

Hoe staat het er nu voor met de leerlingen die we volgden en daadwerkelijk uitstroomden naar 
vervolgonderwijs of werk? De begeleiders geven aan dat de oud-leerlingen over het algemeen 
goed functioneren op hun uitstroombestemming. De jongeren doen het redelijk goed als het gaat 

om arbeidsvaardigheden en ook op de sociale vaardigheden scoren zij voldoende.  
De scholen zijn redelijk tevreden over hun eigen inbreng. De oud-leerlingen die aan het einde van 
het onderzoek zijn geïnterviewd, kijken hier anders tegenaan. Zij hebben vaak problemen 
ondervonden met leraren en hebben weinig begrip ervaren voor hun problematiek. Vaak is er één 

cruciale figuur (meestal de stagebegeleider) die ervoor zorgde dat ze op een goede plek terecht 
kwamen. Met deze begeleider hebben zij dan ook een goed contact. 
 
Effect op behalen bestemming van Interventies en samenwerking 
We kunnen vrijwel geen relatie vinden tussen de ingezette interventies en het al dan niet behalen 
van de beoogde bestemming. Dit geldt evenzo voor de samenwerking met externe organisaties. Bij 
de helft van de leerlingen wordt de beoogde doelstelling bijgesteld. Gedurende het traject blijkt 

een andere bestemming toch beter te passen bij de leerling. In dit onderzoek zie we dat de 
doelstelling voor leerlingen met alleen gedragsproblemen of gecombineerd met een verstandelijke 
beperking vaak naar bescheidener niveau wordt bijgesteld. Reden hiervoor kan zijn dat andere 
bestemming toch beter aansluit bij de leerling omdat de leerprestaties tegenvallen of de 
vermogens van de leerling door de school te hoog zijn ingeschat. Terwijl de leerlingen met autisme 

relatief vaak een ambitieuzere doelstelling weten te behalen dan vooraf verwacht. We weten niet 

of dat komt door betere prestaties van de leerling of dat de school de mogelijkheden van deze 
leerlingen heeft onderschat .  
 
 
III Discussie en aanbevelingen  
Conclusies 

1. Cluster 4-scholen bereiden veel leerlingen voor op vervolgonderwijs. Ongeveer de helft van 

de leerlingen kiest voor het volgen van vervolgonderwijs. Een klein deel van de leerlingen 
vindt betaald werk. Wanneer we de leerlingen die via een BBL-opleiding werken meenemen 
als uitstroom naar werk, wordt het percentage verhoogd naar 36 procent ; 

2. Cluster 4 scholen verrichten veel interventies gericht op arbeid, maar ze zijn nog niet heel 
actief in de samenwerking rondom werk. Zij werken niet stelselmatig samen met UWV en 
gemeentelijke diensten SZW om de overgang van school naar werk te bevorderen.  

3. In de gemonitorde groep jongeren werkt geen enkele jongere die een Wajong-uitkering 

heeft (op de vrije arbeidsmarkt); 

4. Er zijn verschillende redenen waarom cluster 4-scholen over het algemeen niet intensief 
met UWV samenwerken. Dit heeft onder meer te maken met verschillende opvattingen 
over: 1. in hoeverre zijn de gedragsproblemen veroorzaakt door een medische oorzaak en 
2. voorkoming van stigmatisering als gevolg van toekenning van een Wajong-uitkering 
(arbeidsongeschikt); 

5. Hoewel cluster 4-scholen veel aandacht besteden aan de gedragsproblematiek van 
leerlingen, valt een aanzienlijk deel (15-20%) van de leerlingen uit in het vervolgonderwijs 
of in werk. Of leerlingen raken uit beeld. De oorzaak hiervan ligt toch vaak in de sociale 
sfeer; 

6. Uit het onderzoek vinden we vrijwel geen relatie tussen de door de scholen ingezette 
interventies en de bestemming die de jongeren na verloop van tijd bereiken. De grote 
diversiteit binnen het cluster 4-onderwijs en de verschillen in de groep leerlingen maken 

het lastig dergelijke conclusies te trekken; 
7. (Oud-)leerlingen van cluster 4-scholen vormden in 2006 acht procent van de totale 

instroom in de Wajong (1088 van de 13.600). De directe instroom vanuit de cluster 4-
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school in de Wajong was op dat moment relatief laag (1%). De meeste oud-leerlingen 

vragen, zo lijkt het, op latere leeftijd een Wajong-uitkering aan, vermoedelijk wanneer zij 
vastlopen en hun beperkingen toch een obstakel blijken te zijn om te werken of te leren. 
Het is aan te nemen dat meer leerlingen van cluster 4-scholen op een eerder moment een 
beroep kunnen doen op ondersteuning naar werk via het UWV. In de gemonitorde groep 
waren relatief veel Wajongers, maar geen van hen werkte direct op de arbeidsmarkt.  

 
Aanbevelingen 

De onderzoekers bevelen onder andere aan meer te investeren op verbetering van de overgang 
van school naar werk en dat daarbij: 

 Belangrijk is dat de jongeren niet uit beeld raken en goed worden gevolgd, ook nadat zij de 
cluster 4-school hebben verlaten. De samenwerking met de zorg en UWV om voor elke 
leerling een sluitende aanpak te realiseren moet worden verbeterd. Daarbij is het ook van 
belang dat één partij hierin de regierol op zich neemt.  

 Cluster 4-scholen meer onderling gaan samenwerken om van voorlopers op het gebied van 
arbeidsvoorbereiding binnen cluster 4 te leren; 

 Cluster 4-scholen meer gaan samenwerken met andere (onderwijs- en 

leerwerk)organisaties om de voorbereiding op werk voor hun leerlingen in te vullen; 
 Cluster 4-scholen meer gaan samenwerken met de organisaties die zich op ondersteuning 

naar werk richten, zoals: UWV, gemeenten en ook jobcoachorganisaties; 
 Mbo-instellingen en organisaties gericht op de ondersteuning naar werk meer gaan 

samenwerken. De intensieve samenwerking tussen alle partijen heeft vermoedelijk als 
gewenst effect dat minder leerlingen thuis zitten en uit beeld raken, veelal wegens 
gedragsproblemen; 

 Er een betere monitoring gewenst is van wat met cluster 4-leerlingen op school en voor 
een periode erna gebeurt. En of zij duurzaam hun draai in onderwijs en/of werk weten te 
vinden. Belangrijk hierbij is dat één partij de regie neemt in deze monitoring en de overige 
partijen met elkaar verbindt.  

 
Belangrijke vraag is en blijft: hoe kunnen we de bijdrage van de scholen inzichtelijker maken in de 
transitiefase van school naar werk. Zeker omdat scholen zo verschillend zijn, veel verschillende 
doelgroepen bedienen en andere accenten leggen. UWV is voor het vergroten van de 
arbeidsparticipatie van Wajongers zeer afhankelijk van de bijdrage die scholen bieden. Ook re-

integratiebureaus zijn dat. Het is wenselijk om de verbeterde overgang van school naar werk op 

zijn minst te kunnen evalueren, immers het betreft hier een van de drie speerpunten in 
Wajongaanpak. Het zou daarom aan te bevelen zijn leerling-stromen te monitoren wanneer zij het 
onderwijs verlaten. Dit kan mogelijkerwijs als plicht in de nieuwe onderwijswetgeving opgenomen 
worden.  
 
Door de geraadpleegde experts en de begeleidingscommissie wordt met zorg gekeken naar het 
hoge aantal leerlingen dat op enig moment zoek raakt of thuis zit. Op basis van kennis over 

transitie kunnen we alleen wijzen op het belang voor een goed begeleid langer en breder 
ingestokentransitieproces waarin ook aandacht wordt gegeven aan de gedragskundige aspecten in 
vervolg op school. Het SER-advies over de rol van zorg voor jongeren met gedragsproblemen 
vraagt aandacht voor de continuïteit van zorg. De vraag is: wie gaat toezien op een optimaler 
transitieproces? UWV?   
 
 

IV Onderzoeksmatige knelpunten 

Belangrijkste les is dat het uitvoeren van onderzoek onder cluster 4-scholen heel lastig is. We 
waren hier zeer goed op bedacht, maar toch is de medewerking bij een aantal scholen 
tegengevallen. Er is veel tijd gaan zitten in het verkrijgen van medewerking en data en dat heeft 
ook tot verlating van de afsluiting van het onderzoek geleid. Het merendeel van de scholen heeft 
wel enthousiast meegewerkt. 

Moeten we voortaan afzien van het verzamelen van informatie via deze scholen? We weten niet 
hoe dat werkt bij andere scholen, maar we hebben signalen dat ook daar vaak sprake is van 
geringe medewerking. Maar hoe kunnen we dan alsnog zicht krijgen in de bijdrage van scholen aan 
de participatie van hun leerlingen? We adviseren zeer kritisch te zijn bij het subsidiëren van 
onderzoek onder scholen. Een positief oordeel kan alleen worden gegeven wanneer er een 
communicatieplan beschikbaar is, de belasting gering en dat scholen zelf een belang in zien om 
mee te werken aan het onderzoek.  
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2.5 Welder: Jonggehandicapten op de arbeidsmarkt 

Titel:  ‘Gewoon een kans’: ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt 

Organisatie: Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden & Werk) 
  

I Vraagstelling en onderzoeksmethode 

Het doel van het onderzoek was het krijgen van inzicht in: 
 de ervaringen van jonggehandicapten die werken of op zoek zijn naar werk 
 aspecten die belemmerend of bevorderend hebben gewerkt bij het vinden of houden van werk.  
Onder jonggehandicapten worden in het onderzoek verstaan: mensen die op hun 17e beperkingen 
hebben voor het vinden of houden van werk of die tijdens hun studie hebben gekregen. Het 
kunnen mensen zijn mét of zonder Wajong-uitkering en het kunnen zowel jongeren als ook 
ouderen zijn.  

 

Via een internetenquête aangevuld zijn ervaringen van jonggehandicapten verzameld. In 
aanvulling op de internetenquêtes zijn 22 telefonische interviews afgenomen. In de interviews is 
dieper ingegaan op de ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt. De resultaten zijn 
niet representatief voor de totale groep jonggehandicapten. De ervaringsverhalen geven niettemin 
inzicht in de problematiek die bij jonggehandicapten speelt bij het vinden en behouden van werk.  
 

 
II Resultaten 
Ervaringen met werk 
De beperkingen die jonggehandicapten als gevolg van hun ziekte of handicap ervaren bij werken 
lopen uiteen. Meerdere mensen noemden minder uren kunnen werken, het langer over werk doen, 
sneller moe zijn, moeite met interactie met collega´s (sociaal of communiceren en het niet tegen 

stress of werkdruk kunnen).  
Een groot deel van de werkende jonggehandicapten in het onderzoek deed betaald werk. In de 
meeste gevallen bij een reguliere werkgever. Zowel bij het betaalde als bij het niet betaalde werk 
werken de jonggehandicapten vaak minder dan 24 uur. Voor een deel komt dat omdat veel van de 

respondenten door hun beperkingen minder uren kunnen werken. Ook volgden een aantal 
respondenten nog een opleiding naast hun baan.  
De interviews met de jonggehandicapten laten zien dat situaties niet stabiel zijn. Een aantal 

jonggehandicapten die nu niet werkt, heeft in het verleden wel gewerkt en verwacht ook weer in 
de toekomst te werken. Jonggehandicapten die wel werk hebben zijn soms bang dat weer te 
verliezen. Carrières zijn nog in ontwikkeling.  
Een groot aantal van de vrijwilligers voert werk uit dat ook als gewoon werk kan worden 
beschouwd. Dit sluit aan op het feit dat binnen de re-integratietrajecten de werkervaringsplekken, 
stages, vrijwilligerswerk wisselend worden gebruikt. Sommigen krijgen vrijwilligerswerk of stage 
door het re-integratiebedrijf aangeboden om werkervaring op te doen. Dit is vaak een kans om bij 

goed functioneren een betaald contract te verdienen.  
Uit een aantal interviews kwam het beeld naar voren van jonggehandicapten die  in het begin van 
hun loopbaan nog wel betaald werkten (in de WSW), maar hun baan verliezen en dan terecht 
komen in de dagbesteding of vrijwilligerswerk.  
 
Ervaringen met het zoeken naar werk  

Veel jonggehandicapten vonden hun werk door te reageren op vacatures. Een aanzienlijke groep 
geeft aan een kans te hebben gekregen bij een werkgever die hen of hun familieleden kenden. 
Meer dan de helft van de respondenten kreeg hulp bij het zoeken van werk. Die hulp werd gegeven 
door familieleden of professionals. Vaak droeg de hulp bij aan het vinden van een baan.  
Veel jonggehandicapten vinden het bij het zoeken naar werk belangrijk dat ze de zekerheid hebben 
dat ze het werk wat ze doen kunnen volhouden. Ook het aantal uren dat ze gaan werken en de 
aansluiting bij het eigen niveau worden belangrijk gevonden. Eén van de meest ervaren problemen 

bij het zoeken naar werk dat jonggehandicapten die open zijn over hun beperking daardoor worden 
afgewezen.  
 
Bevorderende factoren 
Er zijn enkele vragen gesteld die inzicht geven in wat bevorderend werkt bij het vinden en houden 
van werk. Veel jonggehandicapten noemen de kans die ze bij een werkgever hebben gekregen. Dit 
is vaak is nadat de jonggehandicapten een tijd onbetaald werk voor de werkgever hebben gedaan. 

Daarnaast worden genoemd: een opleiding afronden, gemotiveerd zijn, weten wat je kunt en dat 
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ook goed kunnen overbrengen, geïnformeerd zijn over de regelingen waar een werkgever gebruik 

van kan maken en ondersteuning vragen als die nodig is.  
Ook is duidelijk geworden dat veel jonggehandicapten actieve hulp willen bij het vinden van een 
baan. Ze willen dat re-integratiebedrijven zelf naar werk zoeken in plaats van hen te ondersteunen 
door het meelezen van brieven en voorbereiden van gesprekken.  
 
Belemmerende factoren 
De belemmerende factoren bij het vinden en houden van een baan zijn enerzijds de beperkingen 

als gevolg van de ziekte en handicap. En daarnaast: 
 afwijzingen als gevolg van ziekte of handicap bij werkgevers, re-integratiebedrijven en 

uitzendbureaus  
 het moeilijk vinden van een baan die aansluit bij het aantal uur dat de jonggehandicapten 

kunnen werken (parttime banen),  
 onbekendheid en angst bij werkgevers,  

 het moeilijk vinden om de eigen beperking goed over het voetlicht te brengen 
 het gebrek aan werkervaring 
 wachtlijsten bij de WSW 

 het financieel niet aantrekkelijk zijn om te gaan werken 
 de onduidelijkheid over de financiële gevolgen als men wel gaat werken. 
 Het houden van een baan 
 

 
III Discussie en aanbevelingen 
Welder concludeert dat het vinden en houden van een baan mét een beperking en zonder (enige) 
werkervaring voor veel jonggehandicapten een hele opgave is. De afgelopen vijf jaar is het aantal 
mensen dat een Wajong-uitkering heeft aangevraagd, verdubbeld.  
In het rapport doet Welder zes aanbevelingen, die eraan moeten bijdragen dat dat zoveel mogelijk 
jonggehandicapten naar hun mogelijkheden meedoen op de arbeidsmarkt.Dit zijn:  

- zorgen dat jonggehandicapten die werk zoeken en hulp willen die ook krijgen,  
- afwijzingen vanwege handicap, ziekte of Wajong-uitkering reduceren,  
- afstemming tussen jonggehandicapte en re-integratiebedrijf bevorderen,  
- zelfinzicht en actieve opstelling bij de jonggehandicapte stimuleren,  
- onderzoek uitvoeren naar onbetaald werk als opstap naar betaald werk en  

- ondersteuning bij uitval uit werk bevorderen. 
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2.6 OSA: Arbeidstoeleiding van jonggehandicapten 

Titel: Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: een onderzoek naar Europese systemen 

en praktijken 
Auteurs:  I.W.C.M. Borghouts-van de Pas, J.L. Pennings 
 
 
 
I Vraagstelling en onderzoeksmethode 
Probleemstelling 

In dit rapport staat de volgende probleemstelling centraal: 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de systemen (instituties en wet-en regelgeving) ten 
aanzien van de arbeidstoeleiding, plaatsing en behoud van werk voor jonggehandicapten in Europa 
en welke lessen kunnen uit nationale goede praktijkvoorbeelden worden geleerd?  
De volgende zes landen uit de Europese Unie zijn in het onderzoek betrokken: Duitsland, België, 

Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland en Tsjechië.  

 
In dit onderzoek verstaan we onder jonggehandicapten: personen die voor het bereiken van de 
volwassen leeftijd of het einde van hun studie al geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn 
(geworden) door een ziekte, handicap, gebrek of stoornis. De jonggehandicapten waarvan op 
voorhand duidelijk is dat zij niet in staat zijn tot welke werkgerelateerde participatie dan ook, 
vallen buiten dit onderzoek. Deze personen zijn dermate gehandicapt of ziek dat ze meestal in een 
zorginstelling verblijven en veel bijzondere aandacht en verzorging behoeven.  

 
Onderzoeksopzet en -methodiek 
De onderzoeksmethode is kwalitatief van aard: deskresearch, literatuuronderzoek en interviews. 
Deskundigen in de onderzochte landen hebben het onderzoek in hun eigen land verricht en op 
basis van de resultaten een nationaal rapport geschreven. Deze rapporten vormden de basis voor 
het eindrapport.  
 

 

II Resultaten 
Denemarken, het land waar het “Corporate Social Responsibiltiy’ beleid het meest ver is 
doorgevoerd, kent een gedecentraliseerde aanpak van de dienstverlening voor jongeren met een 
beperking, vanuit het idee om de hulp zo dicht mogelijk bij het individu te organiseren. In de 
praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om op lokaal niveau de nodige expertise in huis te hebben en 

blijken sommige groepen van personen met een bepaalde beperking zo klein in omvang te zijn, dat 
de hulp toch nationaal wordt georganiseerd 
 
Een belangrijk gegeven is dat er in de onderzochte landen geen specifieke inkomensvoorziening 
voor jonggehandicapten bestaat. De opname van jongeren in de Wajong heeft ertoe geleid dat 
over arbeidsongeschikte jongeren in Nederland veel meer (cijfermatige) informatie beschikbaar is 
dan in de andere onderzochte landen. Toename van het aantal arbeidsongeschikte jongeren is dan 

ook veel zichtbaarder in Nederland. In de andere landen wordt nauwelijks ongerustheid over een 
toename van het aantal jongeren gemeld. 
 
In de onderzochte landen blijken er wel diverse activiteiten te zijn om gehandicapte jongeren aan 

het werk te houden of te krijgen. In het algemeen kan echter worden gesteld dat het beleid zich 
nog in de kinderschoenen bevindt. Er zijn maar weinig instrumenten die Nederland niet ook kent of 
gekend heeft.  Bovendien zijn er in de onderzochte Europese landen maar weinig cijfermatige 

gegevens bekend over het succes van deze voorzieningen. Wel vinden er in de verschillende 
landen goede initiatieven plaats, waar Nederland naar zou kunnen kijken en zijn voordeel mee kan 
doen.  
In alle landen blijken werkgevers huiverig te zijn om jonggehandicapten in dienst te nemen. 
Onbekend maakt onbemind. Werkgevers die al jonggehandicapten in dienst hebben of in hun 
persoonlijke omgeving iemand kennen met een beperking zijn eerder geneigd om een 

jonggehandicapte een baan aan te bieden. Er kan meer werk worden gemaakt van het 
kennismaken van jonggehandicapten met potentiële werkgevers. Duidelijk is dat er niet alleen 
financiële ondersteuning beschikbaar moet zijn, maar ook praktische ondersteuning op de 
werkvloer. Voor zowel de jonggehandicapte zelf, maar ook voor de werkgever en collega’s die op 
de werkvloer met de jonggehandicapte samenwerken.  
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Uit het onderzoek zijn een aantal succesfactoren af te leiden voor het succesvol integreren van 

jonggehandicapten op de arbeidsmarkt. Van belang is o.a. dat partijen die betrokken zijn bij de re-
integratie (inclusief de jongeren zelf) zich committeren aan het project, zowel moreel als financieel 
en dat goed onderzocht is welke ondersteuning een persoon met een beperking nodig heeft om 
aan het werk te komen. Wat wil een persoon, wat zijn de valkuilen, wat is een 
geschikte/ongeschikte werkomgeving voor de persoon? De jonggehandicapten en werkgevers 
dienen de gelegenheid te krijgen om te werken aan goede arbeidrelaties. Dit betekent het 
scheppen van faciliteiten waardoor de jongehandicapte aan het werk kan gaan. We rekenen hier 

ook faciliteiten toe die het privédomein raken.  
Toeleiden van jonggehandicapten met beperking moet het hoofddoel zijn en niet het behalen van 
winst. Terugkeergarantie (naar beschutte werkplaats) bevordert deelname en biedt zekerheid. De 
capaciteiten van de jonggehandicapten dienen afgestemd te worden op de beschikbare banen. 
Banen dienen aangepast te worden aan de capaciteiten van personen met een functionele 
beperking. Jonggehandicapten zullen moeten werken aan hun beroepsvaardigheden.  

 
 
III Discussie en aanbevelingen 

Nederland is in staat om meer gedetailleerde en recentere informatie te produceren over de 
arbeidsparticipatie van de onderzochte doelgroep dan in de onderzochte landen. Echter, wel kan 
worden vastgesteld dat de aandacht voor integratie - in vergelijking met de andere 
arbeidsongeschiktheidsregelingen - later gekomen is en dat de inzet van de integratie-

instrumenten daarom nog in de kinderschoenen staat. Van belang is dat integratie-instrumenten 
niet alleen op papier staan, maar dat ze met grote inzet worden toegepast, met oog op de 
relevante succes- en faalfactoren.  
Er zal daarbij goed gekeken moeten worden naar hoe jongeren meer aan het werk kunnen. Het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen of het aanpassen van bestaande arbeidsplaatsen is 
noodzakelijk. Financiële middelen zijn blijkbaar niet genoeg om werkgevers over te halen om 
nieuwe banen te creëren voor jonggehandicapten.  

 
Uit de praktijkvoorbeelden van de diverse landen blijkt dat personen met een beperking een baan 
kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Als men maar gemotiveerd is om te werken, 
gemotiveerd is om te investeren en op zoek gaat naar innovatieve oplossingen, buiten de 
gebaande paden. De personen met een beperking en werkgevers hebben wel hulp nodig bij het 

vinden en behouden van werk. In het ene geval tijdelijk, in het ander geval permanent. Dit vraagt 

een investering van de maatschappij. Maatwerk is essentieel. Wanneer een jonggehandicapte 
bijvoorbeeld erg gemotiveerd is, zijn werkplek voor hem is aangepast, maar het niveau van het 
werk te laag is, kan dit na verloop van tijd de motivatie van de jonggehandicapte doen afnemen.  
Aanbevolen wordt om ook de sociale omgeving van de betreffende persoon(familie, vrienden, 
organisaties die contacten hebben met de persoon met beperkingen) te betrekken bij het 
werkplan.  
 

Aanbevolen wordt dat het beleid zich niet alleen richt op duurzame instroom, maar ook op 
duurzame doorstroom naar andere functies. Ook na een succesvolle plaatsing, blijft aandacht van 
belang. Wanneer een persoon is geplaatst, bestaat het gevaar dat de persoon vervolgens in die 
functie blijft ‘hangen’. Een nieuwe functie betekent voor de persoon in kwestie weer een nieuwe 
uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Doorstroom betekent ook dat er plaatsen vrijkomen 
voor personen met een beperking die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt. 
 

Aanbevolen wordt om de effecten van nieuwe maatregelen stelselmatig te evalueren. Informatie 

over de doeltreffendheid en effecten van integratiemaatregelen ontbreekt.  
 
Een succesvol Nederlands integratiebeleid van jongeren kan heel goed als exportproduct leiden. In 
het buitenland staat het integratiebeleid van jonggehandicapten immers (ook) nog in de 
kinderschoenen.  Met het oog op dit exportproduct zijn goede evaluaties en goede experimenten 

met integratieprojecten van jongeren des te meer noodzakelijk. 
 
 
 



 

 
© UWV SBK – Kenniscentrum, 2010 

26  

2.7 Astri: Stages voor studenten met een beperking 

Titel:  COMMUNICEREN OVER COMPETENTIES 

Stage-ervaringen van studenten in het hoger onderwijs met een functiebeperking. 
Onderzoek in samenwerking met het expertisecentrum handicap + studie 

Auteurs:  F.J.B. Lötters, V.Veldhuis en F.A.Reijenga 
 
 
I Vraagstelling en onderzoeksmethode 
Aanleiding van het onderzoek 

Het Verwey-Jonker Instituut heeft (zowel in 2001 als in 2005) onderzoek verricht naar studeren 
met een functiebeperking. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat een aanzienlijk 
deel van de studenten met een functiebeperking knelpunten ervaart bij de deelname aan het hoger 
onderwijs (Plemper, 2005). Ook in de nationale studentenenquête uitgevoerd door Choice zegt een 
deel van de ondervraagde studenten een functiebeperking te hebben die hem of haar belemmert 

bij het studeren (Timmers, 2007). 

 
In het Verwey -Jonkeronderzoek wordt ook aandacht besteed aan stageproblematiek bij studenten 
met een functiebeperking. In dat deel van het onderzoek blijkt 25% belemmeringen te hebben bij 
de uitvoering van stages die in verband met de studie gedaan moeten worden. Vooral studenten 
met verminderde energie of chronische vermoeidheidsklachten (46%) ondervinden problemen. 
Studenten met langdurige pijnklachten (37%), een beperking in bewegen (35%) en een 
chronische aandoening (34%) rapporteren eveneens relatief vaak belemmeringen bij de stage-

uitvoering. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag welke belemmeringen er precies zijn 
en of en hoe deze verholpen kunnen worden.  
 
Doelstelling van het onderzoek 
In het voorliggende onderzoek – uitgevoerd in 2008 met subsidie van UWV - zijn belemmeringen 
opgespoord tijdens het zoeken, vinden en lopen van stages bij studenten uit het hoger onderwijs 
met een functiebeperking. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met expertisecentrum 

handicap + studie, een expertisecentrum dat zich inzet voor studenten met een functiebeperking in 

het hoger onderwijs.  
 
Doelstelling van het onderzoek is het geven van concrete aanbevelingen aan studenten met een 
functiebeperking, hun docenten aan de opleidingen, en potentiële stagebedrijven om de kansen op 
een succesvolle stage te vergroten. Deze concrete aanbevelingen zijn verwerkt in een 

‘stagewijzer’, een brochure voor zowel de student met een functiebeperking als mede diens 
begeleider bij de opleiding en bij het stagebedrijf.  
 
Onderzoeksopzet 
Voor informatieverzameling binnen het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van: 
- een verdiepende literatuurstudie; 
- internetenquêtes bij studenten en stagecoördinatoren; 

- interviews met werkgevers. 
De studenten met een functiebeperking die meewerkten aan het onderzoek waren afkomstig uit 
een databestand van handicap + studie, expertisecentrum onderwijs en handicap. Het betrof 
studenten die aan eerdere projecten, onderzoek of cursussen hadden meegedaan of die via een 

contactpersoon bij de onderwijsinstelling of de website van het centrum aangegeven hadden 
interesse te hebben voor deelname aan een studentenpanel. Stagecoördinatoren waren benaderd 
door de contactpersonen die handicap + studie heeft bij de HBO en WO opleidingen in ons land. De 

werkgevers zijn aangedragen via de studenten die deelnamen aan het onderzoek. 
 
Respons 
In het onderzoek hebben 163 studenten met een functiebeperking én met stage-ervaring (32% 
van de totaal aangeschreven groep) een internetenquête ingevuld. Van de aangeschreven 
stagecoördinatoren aan hogescholen en universiteiten hebben 80 stagecoördinatoren (28% van de 

totale groep) in het onderzoek geparticipeerd. Tevens zijn 11 werkgevers geïnterviewd over hun 
ervaringen met het begeleiden van een student met een functiebeperking. 
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II Resultaten 
Ons onderzoek laat zien dat de helft van de hoogopgeleide jongeren met een functiebeperking 
daadwerkelijk moeite heeft met het doorlopen van stages en dat de begeleiding aan hen 
verbetering behoeft. Openheid en concrete informatie over de functiebeperking zou veel problemen 
kunnen voorkomen. Aan motivatie om verbeteringen in de begeleiding door te voeren is geen 
gebrek: zowel stagecoördinatoren als stagebedrijven staan positief tegenover de mogelijkheden 
van de studenten, maar zouden wel graag meer informatie én tijd willen hebben voor een betere 

begeleiding. 
 
Voor die helft van de studenten met een functiebeperking die belemmeringen ervaren bij het 
zoeken, vinden en lopen van een stage en voor stagecoördinatoren en stagebegeleiders bij 
stagebedrijven zijn een vijftal aanbevelingen geformuleerd: 
- communiceer open over de functiebeperking; 

- maak meer gebruik van bestaande informatiebronnen over functiebeperkingen en deel deze 
informatie met opleiders en begeleiders; 
- vraag om  / zet meer specifieke coaching in voor studenten die dit nodig hebben; 

- vraag om / zet in op meer begeleiding van stagiaires; 
- besteed eerder in de opleiding al specifieke aandacht aan studenten met functiebeperkingen. 
 
Deze aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in een brochure welke eind 2008 gereed was. De 

brochure “Stagewijzer voor studenten met een functiebeperking” staat op de site van handicap + 
studie (www.onderwijsenhandicap.nl) en een papieren versie is verstuurd naar studiecoördinatoren 
van alle universiteiten en hogescholen in Nederland.  
 
 
III Discussie en aanbevelingen 
Representativiteit 

Uit het Verwey-Jonkeronderzoek (Plemper, 2005) bleek al dat het moeilijk is om studenten met 
een functiebeperking te rekruteren voor een onderzoek. De initiële steekproef in dat onderzoek 
bestond uit 15.000 (reguliere) studenten, waarvan 656 (studenten met een functiebeperking) in de 
screeningsfase hadden gereageerd. Hiervan gaven 374 studenten aan een tweede vragenlijst te 
willen ontvangen. De respons hiervan was uiteindelijk 212 studenten met een functiebeperking. 

Van deze groep waren er 150 die een stage zochten of reeds stage liepen. De resultaten uit het 

Verwey -Jonkeronderzoek inzake stageproblemen zijn dus gebaseerd op de gegevens van een klein 
deel van de studenten met een functiebeperking. 
 
Gegeven het feit dat studenten met een functiebeperking moeilijk zijn te rekruteren voor een 
onderzoek hebben wij gekozen voor het aanschrijven van een specifiek panel van studenten met 
een functiebeperking van het expertise centrum handicap + studie. Met deze benadering waren wij 
in staat om direct 508 studenten met een functiebeperking te kunnen benaderen. De doelstelling 

van het project was het verkrijgen van aangrijpingspunten voor verbetering van stageproblemen. 
Dit was met de studenten uit het panel goed mogelijk. 
 
Door de manier van selecteren van onze onderzoekspopulatie zijn de resultaten echter niet 
representatief voor alle studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs, en zeker niet 
representatief voor de populatie van Wajonggerechtigden (slechts een klein deel van onze 
onderzoekspopulatie heeft de Wajongstatus). Wel kunnen de ervaringen zoals geschetst in het 

rapport als indicatief worden gezien voor andere studenten met een functiebeperking in het hoger 

onderwijs.  
 
Het feit dat er relatief veel hbo-studenten in onze onderzoekspopulatie zitten, zou de problemen 
die studenten met een functiebeperking uit het universitaire onderwijs ervaren bij het stagelopen 
kunnen onderbelichten. Hbo-instellingen leiden over het algemeen op voor een specifiek beroep. 

Hiervoor zijn vaak al de nodige competenties opgesteld. In het bredere ingestelde universitair 
onderwijs zijn deze competenties vaak niet opgesteld en is het ook vaak niet meteen duidelijk 
welke competenties (buiten een vastgesteld kennisniveau) er gevraagd wordt. In dit geval zou 
communiceren over competenties juist bemoeilijkt kunnen worden. 
 
Ervaringen van studenten: 
1. Ontbreken van inzicht in eigen (on)mogelijkheden als extra probleem 

Iets minder dan de helft van de studenten met een functiebeperking ondervindt problemen bij het 
zoeken en vinden van een stage. De voornaamste problemen die zij hierbij aangegeven zijn: 
- het niet (voldoende) ter sprake brengen van de (on)mogelijkheden van de functiebeperking; 

http://www.onderwijsenhandicap.nl/
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- angst voor negatieve beeldvorming bij de werkgever; 

- de behoefte aan meer flexibiliteit en duidelijkheid. 
In onderzoek van zowel Regioplan (Timmerman, 2006) als van Verwey-Jonker (Plemper, 2005) 
kwam naar voren dat inzicht in eigen (on)mogelijkheden en flexibiliteit en oplossingsgerichtheid bij 
de werkgever belangrijke succesfactoren zijn bij respectievelijk vinden van werk of vinden van een 
stage.  
 
2. Sowieso behoefte aan meer begeleiding tijdens de stage 

Bij het stagelopen zelf geeft meer dan de helft van de studenten in ons onderzoek problemen aan. 
Hierbij zijn het verergeren van de functiebeperking en gebrek aan juiste begeleiding de 
voornaamste knelpunten. Met name studenten met een gecombineerde fysieke en psychosociale 
functiebeperking en in minder mate een psychosociale functiebeperking laten meer problemen 
zien. Zij hebben een grotere behoefte aan hulp dan de groep met fysieke problematiek. 
Begeleiding is ook onder studenten zonder functiebeperking een aandachtspunt zoals uit een 

recent onderzoek van Stageplaza blijkt (Icke, 2008).  
 
Over het algemeen genomen ondervinden studenten met een functiebeperking meer problemen bij 

het stagelopen zelf, dan bij het zoeken en vinden van een stage. Dit komt overeen met wat in het 
Verwey-Jonker-onderzoek werd gevonden onder studenten met een functiebeperking: 8% had 
problemen bij het vinden van een stage, terwijl 25% duidelijk belemmeringen had ervaren bij het 
stagelopen zelf (Plemper, 2005). Dit vraagt om extra aandacht bij het begeleiden van de student-

stagiaire. 
 
Ervaringen van stagecoördinatoren: kennis en extra tijd nodig 
Stagecoördinatoren schatten de problematiek van de studenten bij het vinden van een stage en 
het stagelopen nagenoeg hetzelfde in als de studenten zelf. Ook zij constateren dat studenten vaak 
niet duidelijk (genoeg) zijn over hun functiebeperking en de (on)mogelijkheden die zij daarbij 
ervaren. Zij constateren eveneens dat studenten soms moeilijk kunnen inschatten in hoeverre de 

functiebeperking de stage zal beperken. Van de stagecoördinatoren geeft een ruime meerderheid 
(75-80%) aan wel eens problemen te kennen bij het begeleiden van studenten met een 
functiebeperking bij het vinden van een stage en het lopen van een stage. Zij lopen dan met name 
aan tegen: 
- het moeilijk kunnen inschatten van de (on)mogelijkheden van de functiebeperking; 

- tijdgebrek voor een adequate begeleiding; 

- een gebrek aan kennis over sommige functiebeperking. 
Wat opvalt is dat stagecoördinatoren meer belemmeringen in de begeleiding ondervinden dan de 
studenten zelf. Van de laatste groep geeft 40-50% problemen aan tijdens bij het zoeken en vinden 
van een stage en het stagelopen, ten opzichte van de 75-80% van de stagecoördinatoren. 
 
Onderzoek van Stageplaza (Schotanus, 2008) onder 615 docenten liet zien dat zij met name 
problemen ervaren in de begeleiding van de stagebedrijven en in mindere mate in de motivatie en 

het kennisniveau van de studenten. Bij de ondervraagde stagecoördinatoren in ons onderzoek 
komen eveneens knelpunten in de begeleiding naar voren die betrekking hebben op de 
functiebeperking. 
 
Ervaringen van werkgevers: willen weten waar een werkgever aan toe is 
Werkgevers geven in de interviews met name aan dat: 
- competenties belangrijker zijn dan de functiebeperking;  

- voor een goede invulling van de stage het belangrijk is om duidelijkheid te geven over de 

(on)mogelijkheden ten aanzien van de functiebeperking; 
- de gedrevenheid van de studenten met een functiebeperking groot is; 
- er een duidelijke behoefte bestaat aan kennis over een functiebeperking, tijd voor begeleiding en 
eventuele benodigde aanpassingen; 
- er sprake is van wisselende ervaringen met begeleiding vanuit de opleiding; dit loopt van te 

weinig (“pas toen er problemen kwamen zagen we iemand van de opleiding”) tot aan teveel (“de 
student met de functiebeperking werd door de opleiding teveel in de watten gelegd”). 
 
In onderzoek van Regioplan kwam naar voren dat werkgevers geen concessies willen doen op 
functie-eisen die aan een baan worden gesteld. Dit geldt met name voor intellectuele vermogens, 
stressbestendigheid en communicatieve vaardigheden. Praktische oplossingen, waardoor 
jonggehandicapten betere kunnen functioneren, zoals werken in deeltijd, langere pauzes en hogere 

instroom leeftijd worden vaak niet geaccepteerd. Werkgevers geven ook aan niet altijd aan 
dergelijke oplossingen te denken (Timmerman, 2006).  
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Het tegemoet komen aan de informatiebehoefte over de functiebeperking en een goede 

communicatie met de stagiaire zijn dan ook de belangrijkste aanbevelingen vanuit de werkgevers 
bezien. 
 
Tot slot 
Voor de studenten die stage gaan lopen geldt dan ook als belangrijkste advies: investeer in 
zelfonderzoek en informatievoorziening: wat kan ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig, welke 
informatie is belangrijk voor mijn begeleiders en mijn potentiële werkgever, wat vertel ik. In de 

brochure van handicap + studie wordt dit advies verder uitgewerkt.  
 
 

 



 

 
© UWV SBK – Kenniscentrum, 2010 

30  

2.8 Stichting Mind at work: Met rugzak naar werk 

Titel:  Met rugzak naar werk: pleidooi voor dynamische inzet van voorzieningen 

Auteurs: E.J. Zeef, A.M. Collot d’Escury 
 
 
I Vraagstelling en onderzoeksmethode 
Een groeiend aantal leerlingen heeft moeite met de aansluiting tussen school, opleiding en werk. 
Binnen het VMBO valt 31% van de leerlingen uit, binnen het MBO valt 38% uit. Uitval op school 
kan een voorbode zijn van ‘uitval’ uit de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van sociale 

uitsluiting, deelname aan criminele activiteiten of werkloosheid. Uitval op school is ook een 
voorspeller voor uitval op de arbeidsmarkt. LWOO (LeerWegOndersteunend Onderwijs) is een 
maatregel om uitval te voorkomen. Binnen het VMBO krijgt ruim 10% van de leerlingen LWOO 
(centraal bureau van Statistiek, 2009). Desondanks valt 31% uit. Is de LWOO wel voldoende om 
uitval te voorkomen? 

 

Het toekennen van LWOO gebeurt op basis van een hiërarchisch beslismodel waarbij wordt 
gekeken naar drie criteria: leerachterstand, IQ en sociaal-emotionele problematiek (SE-
problematiek). Het eerste criterium is leerachterstand (dle), waarbij wordt gekeken naar de 
domeinen begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen, technisch lezen en spellen. Wanneer er geen 
sprake is van een leerachterstand van minstens anderhalf tot drie jaar (> 25%) op twee van de 
vier domeinen (waaronder minimaal één op het onderdeel begrijpend lezen of inzichtelijke 
rekenen) wordt er geen LWOO toegekend. Als er voldaan wordt aan het eerste criterium wordt 

gekeken naar het tweede criterium IQ. Wanneer het IQ tussen 75 en 90 ligt wordt LWOO 
toegekend. Wanneer het IQ boven de 90 ligt wordt gekeken naar het derde criterium SE-
problematiek. Onder SE-problematiek wordt in dit onderzoek verstaan die problematiek die invloed 
kan hebben op de schoolprestaties zoals prestatiemotivatie, faalangst en/of sociaal-emotionele 
instabiliteit. Indien er sprake is van SE-problematiek wordt geen LWOO toegekend. De 
leerachterstand is dominant in dit model. Leerlingen zonder een didactische achterstand krijgen 
geen LWOO. De sociaal emotionele factor wordt maar in zeer beperkte mate meegewogen.  

Verheij en Van Doorn (2002) stellen dat leervoorwaarden op didactisch en  sociaal-emotioneel 

niveau (onvoldoende eigenwaarde, zelfvertrouwen, leergierigheid, mogelijkheid een leerling-
leerkrachtrelatie te creëren of met medeleerlingen om te gaan) voor het belangrijkste deel het 
leerniveau van een leerling bepalen. Wanneer men van het model van Verheij en Van Doorn 
uitgaat, kan men stellen dat de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
tenminste van gelijk belang zijn voor schoolsucces.  

 
De grote uitval in het VMBO roept de vraag op of de LWOO tijdens het voortgezet onderwijs wel 
voldoende is om een (kwetsbare) jongere te begeleiden. Deze vraag kan op zijn beurt opgesplitst 
worden in de volgende vragen: a) is de LWOO wel voldoende, b) wordt de LWOO wel juist ingezet. 
Het zou immers kunnen dat de uitval vooral plaatsvindt bij jongeren die ten onrechte (net) geen 
LWOO ondersteuning hebben ontvangen. Met andere woorden: zijn de criteria voor LWOO 
toekenning wel afdoende. Er is beter zicht nodig op de indicatiecriteria van de LWOO (i) en er is 

inzicht nodig in het vervolg, scholings- respectievelijk opleidingstraject van de LWOO leerling (ii).  
 
Doelstellingen:  
(1) Een profielanalyse van risico-leerlingen met het oog op een goede LWOO-toekenning.  

(2) Een profielanalyse van kwetsbare LWOO-ers.  
(3) Inzicht in Wajong instroom voor diverse typen leerlingen.  
 

Methode: 
Schoolvorderingen van leerlingen met en zonder LWOO worden aan de hand van schooldossiers 
LWOO indicaties en VSV-bestanden van de gemeente Almere en UWV aanmelding vergeleken op: 
1) schoolverloop eerste twee leerjaren 
2) diploma voorgezet onderwijs  
3) schoolvervolg na voortgezet onderwijs 

4) schooluitval 
5) aanmelding bij het UWV 
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II Resultaten 

De populatie bestaat uit 68.3 % westerse leerlingen en 31,7% niet-westerse leerlingen. Er is geen 
verschil in het percentage LWOO toekenning tussen westerse en niet westerse leerlingen (p=0.2). 
Er is ook geen verschil in het profijt van de LWOO tussen westerse en niet-westerse leerlingen.  
 
1 Is er een verschil tussen LWOO leerlingen en niet-LWOO leerlingen in de hoeveelheid leerlingen 
die overgaan bij de overgang van de tweede naar de derde klas? 
Conclusie: 

- LWOO'ers gaan weliswaar even vaak over als niet LWOO leerlingen (94% vs 91%). 
(p=0,156).  

- LWOO leerlingen doubleren even weinig als niet LWOO leerlingen in de eerste en tweede 
klas. LWOO leerlingen zijn dus ongeveer even vaak 'curriculair' succesvol als niet-LWOO 
leerlingen (90,1% vs 90,7% niet LWOO, p=0,430).  

- LWOO helpt 

 
2 Is er een verschil in het behalen van een diploma tussen LWOO leerlingen en niet-LWOO 
leerlingen.  

Conclusie: 
- Conclusie: leerlingen met LWOO ondersteuning halen vaker een diploma dan leerlingen 

zonder LWOO (82,5% LWOO vs 71,7% niet LWOO). Dit verschil is significant (p=0,000).  
- LWOO helpt 

 
3  Schoolvervolg  
In het voortgezet onderwijs 

Schoolgaande leerlingen: 
Laatst bekende opleiding 

Geen LWOO verleden 
 

LWOO verleden 
 

Totaal: 
 

MBO-1 5(45,5%) 6 (54,5%) 11 

MBO-2 168 (54,7%) 139 (45,3%) 307 

MBO-3 90 (66,2%) 46 (33,8%) 136 

MBO-4 181 (79,7%) 46 (20,3%) 227 

VAVO 7 (100,0%) 0 (0,0%) 7 

Totaal: 451 (65,6%) 237 (34,4%) 688 

 
- LWOO leerlingen stromen lager in op het MBO dan niet LWOO leerlingen (p=0,00). 

 
4 Het behalen van de startkwalificatie 

- Voor de VMBO leerlingen is het nog te vroeg  om uitspraken te doen over de startkwalificatie. 
De meeste leerlingen stromen in op MBO-1 of 2 niveau en moeten dan nog minimaal twee 
jaar. Van de 54 leerlingen met een startkwalificatie op peildatum 1 januari 2009, zijn er 41 
leerlingen die deze op de HAVO behaalden, deze hadden geen LWOO.  

 
5 Wajong aanvragen 

In het totaal hebben 13 leerlingen een aanvraag ingediend bij het UWV in de periode voorafgaand 

aan maart 2010, waarvan.  
1. 7 leerlingen een LWOO verleden hebben en; 
2. 6 leerlingen geen LWOO verleden hebben.  

 
 
III Discussie en aanbevelingen 

LWOO lijkt een goede ondersteuning te bieden voor kwetsbare leerlingen. 
LWOO wordt toegekend aan leerlingen met een didactische leerachterstand van 25%, met 
daarnaast een cognitieve beperking en/of sociaal emotionele problematiek. Ondanks deze slechte 
uitgangspositie doen LWOO leerlingen het niet slechter dan niet LWOO leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Sterker nog zij behalen zelf fractioneel vaker een diploma.  
 
Is het bovenstaande beeld van de LWOO leerling niet te rooskleurig? 

Verheij en Van Doorn (2002) hebben een model opgesteld waarin de cognitieve ontwikkeling en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling een sleutelrol spelen bij het beïnvloeden van het 
leerniveau.  
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Volgens het huidig gehanteerde LWOO model krijgen leerlingen met SE-problematiek geen LWOO. 

Het wegzetten van sociaal emotionele problematiek op het tweede plan contrasteert sterk met de 
bovengenoemde visie. Analyse van de onderzoeksresultaten leert dat jongeren met alleen SE-
problematiek significant hoger scoorden op problemen ten aanzien van schoolvorderingen.  
 
Het huidige systeem maakt enkel gebruik van schoolvorderingen en niet van de ontwikkelingen op 
sociaal emotioneel terrein terwijl de puberteit juist een kwetsbare periode is voor wat betreft de 
sociaal emotionele ontwikkeling. Waarbij mogelijkerwijs juist de licht verstandelijk beperkte 

jongeren extra kwetsbaar zijn (Steinberg 2007, van der Molen, 2008). Nu wordt er enkel op de 
schoolvorderingen gefocust terwijl een hele groep leerlingen met ernstige sociaal emotionele 
problematiek buiten de boot valt.  

- LWOO komt ten onrechte niet terecht bij de sociaal emotioneel kwetsbare jongeren. 
 
De sociaal emotionele factor bestaat uit verschillende componenten prestatiemotivatie 

(leergerichtheid) en sociale competentie: goede contacten met leerlingen en leerkrachten. Een 
gebrek aan motivatie wordt als een cruciale factor gezien bij schooluitval. Positieve sociale 
contacten en positieve motivatie worden daarentegen als sterke protectieve factoren beschouwd.  

Motivatie en sociale contacten worden gescreend bij de LWOO indicatie aan het begin van het 
VMBO. Motivatie en sociale contacten zijn echter niet statisch. Juist op middelbare school is de 
sociaal emotionele ontwikkeling sterk in beweging, enerzijds door de individuele ontwikkeling van 
de jongeren, anderzijds door de schoolresultaten. 

Als we een gebrek aan motivatie ten tijde van de LWOO screening zijn grondslag vond in slechte 
school resultaten dan is het niet onlogisch te veronderstellen dat dat probleem verdwijnt als de 
school resultaten vooruit gaan. En dat gebeurt voor de meeste LWOO leerlingen: ze gaan op hun 
niveau leren, ze krijgen extra steun en ze doen het ook goed, minstens even goed als hun 
medeleerlingen en dat waren ze voor heen niet gewend. Het is dus niet gek om te veronderstellen 
dat de motivatie problemen bij de LWOO leerlingen verdwijnen. Hier moet meer zicht op komen. 
Het valt te verwachten dat de leerlingen die hun motivatie problemen hebben afgeschud sterk 

(sterk genoeg?) aan het MBO beginnen. Gezien 38 % uitval op het MBO is het van groot belang om 
zicht te krijgen juist op de motivatie ontwikkeling (en bij welke leerlingen dat niet is gelukt). Meer 
de dynamiek in de ontwikkeling van de jongere in beeld brengen: naast school succes ook SE 
ontwikkeling in beeld brengen. 
 

De grote uitval in het MBO roept de vraag op of de LWOO tijdens het voortgezet onderwijs wel 

voldoende is om een (kwetsbare) jongere te begeleiden. Deze jongere tonen vaak een trager 
ontwikkelingsproces, met name in de  balans tussen sociaal emotionele rijping en cognitieve groei. 
Het grote uitval percentage op het MBO pleit er voor de ontwikkeling langer in beeld brengen om 
goed zicht te krijgen op de dynamiek van deze kwetsbare groep over langere tijd. Hoe lang is het 
nodig om steun te bieden om uitval te voorkomen of te beperken. 
 
Het longitudinale karakter van het onderhavige onderzoek biedt de mogelijkheid uitspraken te 

doen over de voorspellende waarde van een onderzoek naar leerachterstanden, intelligentie en 
sociaal emotionele problemen voor de rapportcijfers van een kwetsbare groep leerlingen op het 
VMBO. De bevindingen van het onderzoek geven aanleiding de geldende procedure voor LWOO-
toekenning te her-evalueren. Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de hiërarchie die momenteel 
geldt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is er geen reden leerachterstanden een grotere 
rol toe te kennen dan sociaal emotionele problemen bij de toekenning van een LWOO-beschikking. 
Een beslismodel waar de criteria een gelijk gewicht krijgen, lijkt het meest aanbevelenswaardig. 

IQ, leerachterstand en sociale emotionele problemen worden dan naast elkaar beoordeeld. In het 

geval van problemen op één van de drie gebieden dient al LWOO overwogen te worden, met name 
als het een lage IQ-score of sociaal emotionele problematiek betreft. Eén van de belangrijkste 
doelen van het onderwijs is om jongeren betere kansen bieden op de arbeidsmarkt en indirect op 
een betere toekomst. Dit lijkt momenteel niet gerealiseerd te worden. Er valt nu een groep 
leerlingen buiten de boot die met extra ondersteuning waarschijnlijk wel een diploma zouden 

kunnen behalen. Jongeren met licht verstandelijke beperkingen hebben over het algemeen meer 
moeite om zich staande te houden in onze huidige maatschappij die individualistisch en veelal 
cognitief gericht is. Om gemotiveerd te blijven voor hun opleiding en te voldoen aan de eis van de 
startkwalificatie, is het belangrijk dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  Binnen de 
internationale LVB richtlijnen wordt steeds meer gewerkt met het Support Intensivity System, dit 
is een individuele inschatting van de support die een jongere nodig heeft. Het huidige onderzoek 
lijkt deze methodiek te ondersteunen. Cognitief en didactisch gezien, speelt het adaptief onderwijs 

hierop reeds in. In sociaal emotioneel opzicht biedt de SIS ontwikkeling goede mogelijkheden die 
dynamiek vorm te geven. 
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2.9 EKZ AMC: Voorspellende factoren voor succesvolle arbeidsparticipatie 

 

Titel: Voorspellende factoren voor succesvolle arbeidsparticipatie van 
jongvolwassenen in de WAJONG met een somatische aandoening sinds de 
kinderleeftijd 

Onderzoekers: E.J.A. Verhoof, M.A. Grootenhuis 
 
 
I  Vraagstelling en onderzoeksmethode 

Inleiding 
De vooruitgang van de geneeskunde heeft er in de laatste decennia toe geleid dat steeds vaker 
kinderen met een ernstige aandoening overleven, waardoor er sprake is van een verschuiving van 
zorg gericht op acuut verlopende aandoeningen naar zorg gericht op chronische aandoeningen. Er 
is aanleiding tot ongerustheid over de gevolgen die chronische aandoeningen tijdens de jeugd in 

het latere leven kunnen hebben op de levensloop van deze chronisch zieke kinderen en 

adolescenten. Vertraging in de ontwikkeling kan aanzienlijke consequenties hebben voor het 
functioneren en de kwaliteit van leven in de volwassenheid.  
Een deel van de jongvolwassenen in de Wajong vanwege een somatische aandoening maakt een 
succesvolle arbeidsintegratie door. Bij veel Wajongeren verloopt arbeidsintegratie, ondanks 
zorgvuldige begeleiding, niet succesvol. Mogelijk speelt de manier waarop deze jongvolwassenen 
op de kinderleeftijd zijn gestimuleerd en zich hebben kunnen ontwikkelen ondanks hun ziekte en 
behandeling een rol bij de uiteindelijke mogelijke succesvolle arbeidsparticipatie. Daarom vormt de 

levensloop/ontwikkeling van Wajongeren met een lichamelijke aandoening het ontwerp van dit 
onderzoek, aangevuld met andere psychosociale factoren. 
 
Doelstelling  
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in: (misschien plaatje maken van vergelijkingen?) 
de levensloop (A) en de kwaliteit van leven (B) van Wajongeren opgegroeid met een somatische 
aandoening in vergelijking met de levensloop en kwaliteit van leven van gezonde leeftijdsgenoten 

uit de algemene bevolking.  

het verschil in levensloop tussen Wajongeren en jongeren die in het Emma Kinderziekenhuis AMC 
worden behandeld voor vergelijkbare somatische aandoeningen maar die geen Wajonguitkering 
hebben aangevraagd. 
de verschillen tussen wel en niet succesvolle Wajongeren op de arbeidsmarkt op de levensloop, 
angst en depressie, ziektecognitie, zelfbeeld en motivatie. 

  
Methode 
Online vragenlijst onder alle jongvolwassenen in de leeftijd van 22 - 31 jaar die in 2003 en 2004 
een Wajong hebben aangevraagd als gevolg van een somatische aandoening. De vragenlijst 
bestaat uit de Levensloop Vragenlijst Jongvolwassenen, de RAND-36 en diverse andere 
psychosociale vragenlijsten. 
 

 
II  Resultaten 
Deze studie loopt tot 1 juli 2010. De onderstaande geven de voorlopige resultaten weer. In totaal 
hebben 411 van de 2046 Wajongeren in de leeftijd van 22.5 – 30.9 jaar, deelgenomen aan het 

onderzoek (responspercentage 20.1%).  
 
1A. Levensloop  

In vergelijking met de referentiegroep bleek de levensloop (geoperationaliseerd als het behalen 
van mijlpalen in de ontwikkeling) van de jongvolwassenen opgegroeid met een chronische 
aandoening vertraagd te zijn (tabel 1). Zij bereikten minder mijlpalen op het gebied van de 
zelfstandigheid-, psychoseksuele en sociale ontwikkeling, of op latere leeftijd dan hun 
leeftijdgenoten. Een vertraagde levensloop kan als ongunstig worden beschouwd omdat het 
bereiken van ontwikkelingsmijlpalen tijdens de jeugd van groot belang is voor de aanpassing en 

participatie in het latere leven.  
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Tabel 1: Gemiddelde scores en effectgrootte van de EMWAjong groep en de gezonde 
leeftijdsgenoten op de 5 schalen van de Levensloop Vragenlijst jongvolwassenen 

 EMWAjong (N≈380) Normgroep (N≈500) 

Zelfstandigheidsontwikkeling 8.7 * 9.5 

Psychoseksuele ontwikkeling 6.3 * 7.1 

Sociale ontwikkeling 19.0 * 21.0 

Antisocial gedrag 4.3 * 4.7 

Middelengebruik en gokken 13.5 * 15.0 

* Verschillen tussen EMWAjong groep en de normgroep gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht (p < 0.001) 

 

1B. Kwaliteit van Leven 
De Wajongeren in het EMWAjong onderzoek rapporteren een lagere kwaliteit van leven in 

vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten op 7 van de 8 schalen van de RAND-36 (tabel 2).  
 
Tabel 2: Gemiddelden van de EMWAjong groep en de normgroep van de RAND 36 

 EMWAjong Normgroep 

 Man 
N = 
134 

Vrouw 
N = 
242 

Totaal 
N = 
376 

Man 
N = 
239 

Vrouw 
N = 
269 

Totaal 
N = 
508 

Fysiek functioneren * 67.9 59.6 62.6 94.6 91.6 93.0 

Sociaal functioneren * 73.0 70.0 71.1 89.5 85.1 87.2 

Rolbeperking fysiek functioneren * 60.3 53.3 55.8 90.5 83.1 86.6 

Rolbeperking emotioneel functioneren 
* 

78.9 77.3 77.8 89.5 85.2 87.2 

Vitaliteit * 60.2 53.9 56.2 67.4 62.7 64.9 

Pijn * 80.2 67.3 72.0 90.0 83.3 86.4 

Algemene gezondheidsbeleving * 61.8 53.2 56.3 76.1 74.3 75.1 

Mentale gezondheid  73.3 73.6 73.5 77.3 74.5 75.8 
* Verschillen tussen EMWAjong groep en de normgroep gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht (p < 0.001) 

 
2. De vergelijking van de levensloop van patiënten met eenzelfde aandoening met en 
zonder Wajong op de schalen autonomie, sociale ontwikkeling en psychoseksuele 
ontwikkeling  

Er is binnen verschillende patiëntengroepen uit het Emma Kinderziekenhuis AMC, te weten 
nierziekten, aangeboren schildklierafwijkingen en overlevers van jeugdkanker, een vergelijking 
gemaakt tussen de levensloop van patiënten die een Wajonguitkering hebben en patiënten die 
geen uitkering hebben aangevraagd.  
De sociale ontwikkeling blijkt bij alle ziektebeelden een aspect in de ontwikkeling waarop 
Wajongeren verschillen van de patiënten zonder Wajonguitkering. De mensen zonder 
Wajonguitkering laten een betere sociale ontwikkeling zien. De zelfstandigheidsontwikkeling speelt 

bij nierziekten en overlevers van jeugdkanker een rol; de mensen zonder Wajong tonen zich 
autonomer in vergelijking met de mensen die aanspraak moeten maken op een Wajonguitkering. 
Bij mensen met een aangeboren schildklierafwijking en bij overlevers van jeugkanker is er verschil 
tussen diegenen met en zonder uitkering op psychoseksueel vlak. Mensen zonder uitkering blijken 

verder in hun psychoseksuele ontwikkeling dan de mensen die wel een Wajonguitkering hebben. 
 
Voor de patiënten met nierziekten geldt dat er op 1 van de 6 mijlpalen van de autonomieschaal en 

op 6 van de 12 mijlpalen van de sociale ontwikkelingsschaal verschil is tussen de patiënten met en 
zonder Wajonguitkering. De patiënten met een Wajonguitkering als gevolg van een aangeboren 
schildklierafwijking verschillen op 1 van de 12 mijlpalen op de sociale ontwikkelingsschaal en op 1 
van de 4 mijlpalen van de psychoseksuele schaal met patiënten met een aangeboren 
schildklierafwijking zonder Wajong. Overlevers van jeugdkanker met Wajonguitkering verschillen 
op 2 van de 6 mijlpalen van de autonomieschaal, 4 van de 12 items van de sociale 

ontwikkelingsschaal en 2 van de 4 mijlpalen van de psychoseksuele schaal met overlevers van 
jeugdkanker zonder Wajonguitkering. 
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3. Verschillen tussen wel/niet succesvolle Wajongeren op de arbeidsmarkt 
Er is voor verschillende psychosociale factoren een vergelijking gemaakt tussen Wajongeren die 
sinds de toekenning van de uitkering al dan niet succesvol hebben deelgenomen aan de 
arbeidsmarkt. Zes maanden of langer minimaal 12 uur per week werken en ooit 12 uur per week 
gewerkt hebben, zijn hierbij de uitkomstmaten (tabel 3). Wajongeren die ooit 12 uur per week 
gewerkt hebben voelen zich minder depressief dan Wajongeren die nooit 12 uur per week gewerkt 
hebben. Binnen de ziektecognitie is er verschil tussen succesvolle en niet succesvolle 

arbeidsparticipatie op het gebied van hulpeloosheid bij beide werkuitkomstmaten. Met betrekking 
tot het zelfbeeld verschillen succesvolle Wajongeren die ooit 12 uur of meer per week werkten van 
diegenen die dat niet deden; de succesvolle Wajongeren hebben een beter zelfbeeld. De 
werkmotivatie is voor beide uitkomstmaten positiever voor de Wajongeren die succesvol 
deelnemen aan de arbeidsmarkt. 
 

Tabel 3: Gemiddelden van de Wajongeren op werkuitkomsten.  

* Verschillen tussen wel/niet succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt, gecorrigeerd voor leeftijd (p < 0.05) 

 
 
III  Discussie en aanbevelingen 
Het is maatschappelijk relevant om vast te stellen of de ontwikkeling van jongvolwassenen met 

een chronisch lichamelijke aandoening van invloed is op latere participatie in de maatschappij. De 
chronische aandoening kan de overgang naar de volwassenheid bemoeilijken. Die overgang, 
gekarakteriseerd door de overgang van thuis wonen naar zelfstandig wonen en van opleiding naar 
werken, hangt sterk samen met eerdere sociale en emotionele ontwikkeling.  
Het EMWAjong onderzoek laat zien dat chronisch somatisch zieke Wajongeren als groep een 
vertraagde levensloop en een lagere kwaliteit van leven laten zien in vergelijking met gezonde 

leeftijdsgenoten. Ook blijken chronisch zieke jongvolwassenen die geen aanspraak maken op een 
Wajonguitkering zich beter te ontwikkelen op meerdere mijlpalen van de levensloop in vergelijking 

met diegenen die de Wajonguitkering wel moeten aanvragen. Bovendien toont dit onderzoek aan 
dat de Wajongeren die succesvol aan de slag gaan op de arbeidsmarkt zich anders ontwikkelen op 
het vlak van depressies, ziektecognitie, zelfbeeld en werkmotivatie dan de niet succesvolle 
Wajongeren.  
Deze resultaten geven aan dat de ontwikkeling van chronisch zieke jongeren een aanwijzing kan 

zijn voor latere arbeidsparticipatie. Deze kennis stelt het de mensen rondom het chronisch zieke 
kind (ouders, zorgverleners, onderwijzers, beleidsmakers) in staat om het behalen van 
ontwikkelingsmijlpalen te stimuleren en daarmee de latere participatie.  
 
Aanvullend onderzoek naar determinanten levensloop en interventies 
Bovenstaande resultaten geven aanleiding tot aanvullend onderzoek naar risicofactoren en factoren 
die beschermen tegen een vertraagde levensloop, zoals medische determinanten en persoonlijke 

kenmerken van de chronisch zieke jongeren en de ouders. Dergelijke kennis biedt de mogelijkheid 
om groepen die het ‘risico’ lopen om in de Wajong terecht te komen beter in beeld te brengen. 
Tevens geven de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding om gerichte interventies te ontwikkelen 

 Meer dan 6 maanden 

aaneengesloten 12 uur p/w 

werk 

Ooit 12 uur p/w werk 

 nee ja nee ja 

Levensloop     

   
Zelfstandigheidsontwikkeling 

8.63 8.73 8.62 8.75 

   Sociale ontwikkeling 19.10 19.0 19.01 19.04 

   Psychoseksuele 

ontwikkeling 

6.20 6.44 6.21 6.41 

Angst en depressie     

   Angst  5.76 5.38 5.71 5.59 

   Depressie  4.21 3.73 4.40* 3.59* 

   Somscore 9.97 9.11 10.11 9.18 

Ziektecognitie     

   Hulpeloosheid 12.91* 11.46* 12.98* 11.86* 

   Acceptatie 17.34 18.16 17.13* 18.20* 

   Benefits  17.33 16.93 17.12 17.10 

Zelfbeeld 2.98 3.09 2.95* 3.13* 

Werkmotivatie  17.68* 19.28* 17.65* 19.15* 
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die de levensloop van chronisch zieke jongeren begunstigen. Ook het gevoel van hulpeloosheid en 

motivatie kunnen onderwerp van deze interventies zijn. Het lijkt zinvol deze interventies te richten 
op de periode voordat de jongeren de Wajonguitkering aanvragen. Het bevorderen van bijbanen is 
daarbij zeer wenselijk. 
 
Ouders 
Uit dit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van een chronisch ziek kind verschilt van die van 
gezonde leeftijdsgenoten. Ouders spelen een uiterst cruciale rol bij de ontwikkeling van hun kind. 

Het is een bekend gegeven dat ouders neigen tot overbescherming van hun chronisch zieke kind, 
hetgeen niet bevorderlijk lijkt voor het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn bij het 
opgroeien met een chronische aandoening. Het is dan ook aan te bevelen aanvullend onderzoek te 
doen naar de invloed van ouders op de latere participatie van chronisch zieke jongvolwassenen. 
 
 

IV  Onderzoeksmatige knelpunten 
Voor dit onderzoek was informatie over de Wajongeren uit de steekproef nodig. Het was zinvol 
geweest vroeg in het onderzoek inzicht te hebben in welke informatie al dan niet door UWV 

beschikbaar kan worden gesteld en deze te kunnen gebruiken. 
Dit onderzoek heeft een responspercentage van ongeveer 20 procent. Uit andere onderzoeken 
onder chronisch zieken en arbeidsgehandicapten blijkt dit een gemiddelde respons te zijn. Toch is 
het raadzaam na te denken hoe een hogere respons bij toekomstige onderzoeken bereikt kan 

worden.   
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BIJLAGE  Toelichting UWV subsidies 

 
Toelichting op Subsidies UWV  
Op basis van artikel 32b in de wet SUWI kan UWV aan externe organisaties subsidie verstrekken 

ten behoeve van onderzoek, in het belang van arbeidsintegratie van mensen met een structurele 
functionele beperking. Algemeen uitgangspunt ten aanzien van subsidiering is onder meer, dat de 
resultaten van subsidieonderzoek van maatschappelijk belang dienen te zijn. Gesubsidieerde 
onderzoeksprojecten leveren naast aanvullende kennis voor UWV ook kennis en informatie met 
betrekking tot algemeen maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van sociale zekerheid. 
UWV stelt door middel van subsidiethema’s inhoudelijke kaders vast ten aanzien van 
subsidieaanvragen. Bij publicatie van de thema’s wordt een oproep gedaan voor 

onderzoeksvoorstellen. Het spreekt overigens voor zich dat dan niet alle aanvragen gehonoreerd 
kunnen worden. Naast de beoordelingscriteria, die zijn vastgelegd in de UWV beleidsregels, speelt 
budgettaire beperking een rol.  

 
 
Nieuw subsidiethema wajong  
In de UWV kennisagenda 2009-2010 zijn de hoofdlijnen voor een nieuw subsidiethema wajong 

opgenomen. Voorafgaand aan publicatie wordt het subsidiethema geactualiseerd en aangescherpt.  
Het nieuwe subsidiethema betreft de ‘voorfase wajong’. De hoofdlijnen van het nieuwe 
subsidiethema wajong zijn in de UWV kennisagenda 2009-2010 aldus benoemd:  
 
Wajong 
Het beleidsterrein van Wajong staat volop in de belangstelling. Het is dan ook beleidsmatig volop 

in beweging terwijl er ook veel onderzoek op plaats vindt. Met name de participatiemogelijkheden 
en hoe deze te vergroten zijn belangrijke issues. Het is zaak eerst het overzicht van de kennis die 
nu ‘in the pipeline’ zit af te ronden; het kenniscentrum UWV is daar nu mee bezig . Bovendien is 
het verstandig te wachten met het concreet vaststellen van thematiek van dit onderwerp voor 
subsidieonderzoek  tot het parlement zich heeft uitgesproken over de Wajongplannen. Dit thema 
behoort wel in de onderhavige tranche zodat daar voor gereserveerd moet worden. 

 

Naast deze ‘directe’ participatieaspecten zal ook meer naar de voorfase van de Wajong gekeken 
moeten worden, in casu wat gebeurt er dan en met welk effect. Dan zijn kennisvragen denkbaar 
als:  

a. Wat is bekend in de binnen– en buitenlandse literatuur over interventies vòòr het 
18de jaar ten behoeve van de risicogroep voor de Wajong met het oog op 
verhoging van de participatiemogelijkheden na het 18de jaar. Voor wie zijn de 
interventies bedoeld? Wat is bekend over de effecten van de interventies? Tot 

welke aanbevelingen leidt de gevonden kennis ten aanzien van de risicogroep 
Wajongeren 18 jaar? Wat zijn de witte vlekken? Gevraagd wordt om een voorstel 
voor een state of art study, waarin onderbouwd wordt aangegeven op welke wijze 
literatuur wordt verzameld en geanalyseerd.  

b. Van de scholen voor speciaal en praktijkonderwijs is bekend dat leerlingen behoren 
tot de risicopopulatie voor de Wajong. De scholen onderling verschillen in de 

percentages die in de Wajong komen, evenals in de percentages die werk vinden al 
dan niet begeleid na het verlaten van de school. Door welke verschillen in aanpak 

worden de verschillen in resultaten tussen de scholen veroorzaakt? Tot welke 
aanbevelingen leidt deze kennis?  

c. Zijn er gegevensbestanden bekend, binnen het onderwijs, zorg, of anderszins, die 
inzicht (kunnen) geven in welke jongeren deel uitmaken van de mogelijke 
risicopopulatie voor de Wajong? Op grond van welke factoren worden deze 

jongeren gezien of kunnen ze gezien worden als behorende tot de risicopopulatie?” 
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