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Verslag Conferentie rond het bevorderen van arbeidsparticipatie  

van jongeren met een LVB 

 

Ongeveer een derde van de jongeren die de Wajong instroomt heeft een licht verstandelijke 

beperking (LVB). Dat is een grote groep. Vanaf 1 januari 2015 zijn deze jongeren een belangrijke 

doelgroep van de Participatiewet. De professionals die dan met hen te maken krijgen, dienen te 

beschikken over voldoende kennis over de arbeidsparticipatie van deze groep. Om hieraan bij te 

dragen heeft UWV op 11 december 2014 een conferentie georganiseerd rondom dit thema. 

Aanwezig waren afgevaardigden van gemeenten, scholen, stichting MEE, SZW, 

jobcoachorganisaties, cliëntenorganisaties waaronder de landelijke cliëntenraad, belangengroepen 

van mensen met een LVB en onderzoeksbureaus. In totaal ruim 70 mensen. 

De aanleiding voor de conferentie was het onderzoeksprogramma van UWV met het thema 

‘Bevorderen van arbeidsparticipatie van jongeren met een LVB’. De resultaten van drie 

onderzoeken hebben inzicht gegeven in de factoren die bijdragen aan succesvolle 

arbeidsparticipatie van jongeren met een LVB.  

Dagvoorzitter Marten van Osch 

benadrukte in zijn inleiding dat 

het verzamelen en combineren 

van aanwezige, slimme 

oplossingen nodig is. Gezond 

verstand is nodig, maar niet 

voldoende. Fred Paling ging 

hier in zijn welkomstwoord op 

door. Er zijn steeds meer 

professionals die zich 

manifesteren op het terrein van 

LVB en werk. De vraag is hoe je 

alle kennis en ervaring kunt 

combineren ten goede van de 

mensen met een LVB. We 

kunnen inzetten op het aan het 

werk helpen, maar belangrijker 

is: hoe houden we deze 

mensen aan het werk?       Fred Paling, Raad van Bestuur UWV 

 

Het moet kloppen 

Na het welkomstwoord werden er drie presentaties gegeven. Cora van Horssen van het 

Kenniscentrum van UWV en Henk Bakker van Ecorys presenteerden de resultaten van de drie 

onderzoeken uit het UWV-onderzoeksprogramma ‘Bevorderen van arbeidsparticipatie van jongeren 

met een LVB’ dat onlangs is afgerond. De 

belangrijkste lessen die kunnen worden 

getrokken zijn dat er aandacht moet zijn voor 

de herkenning en erkenning van de LVB-

problematiek. Begeleiding is belangrijk, zowel 

bij de schoolkeuze als in de gezinssituatie. Er 

moet aandacht zijn voor transities, van school 

naar school, maar ook van school naar werk. 

Ook is permanente aandacht nodig voor de 

ontwikkeling van sociale en 

werknemersvaardigheden. En er moet gebruik 

worden gemaakt van het netwerk rondom de 

jongere.              

Cora van Horssen, UWV 
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 ‘Het moet kloppen’, zo luidt de titel van één van de onderzoeksrapporten en dat dekt de lading. 

Alles rondom de begeleiding van de jongere moet kloppen, dat vraagt om afstemming tussen alle 

mensen die zich met de jongere bemoeien en om maatwerk. Begeleiding is vaak langdurig nodig 

want LVB gaat niet over. Deze groep zal daarom blijvend vragen om investeringen willen we ze aan 

het werk helpen en houden. Maar deze 

groep kan ook wat en wil ook wat. Het 

is de kunst om dat aan te boren en 

stimuleren, bij alles moet de focus op 

werk liggen en werkgevers moeten 

erbij betrokken worden. De oproep aan 

de gemeente is om de toegenomen 

beleidsvrijheid door de drie 

decentralisaties (jeugdzorg, 

maatschappelijke ondersteuning en 

participatie) te benutten. Gemeenten 

kunnen keuzes maken als het gaat om 

de begeleiding van deze jongeren. 

Henk Bakker, Ecorys 

 

Verdienvermogen/arbeidsvermogen 

Yvette van Woerkom van het Centraal Expertise Centrum van Sociaal Medische Zaken van UWV gaf 

een presentatie over de 

Participatiewet en de Wajong 2015. 

Vanaf 2015 is de Wajong alleen 

nog toegankelijk voor mensen die 

duurzaam geen arbeidsvermogen 

hebben. Het recht op een Wajong-

uitkering wordt vanaf 2015 op een 

nieuwe manier vastgesteld. Niet 

meer het verdienvermogen, maar 

de aanwezigheid van arbeids-

vermogen is straks doorslaggevend 

of iemand in de Wajong komt of 

niet. Dit betekent dat nagenoeg de 

hele groep jongeren met een LVB 

niet meer in aanmerking komt voor 

de Wajong, maar is aangewezen op 

ondersteuning van de gemeente.        Yvette van Woerkom, UWV 

 

Sluitende aanpak 

Linda Timmermans, arbeidscoach bij 

jobcoachorganisatie Jobstap vertelde hoe zij met 

het programma Trailer een sluitende aanpak 

hebben om jongeren met een LVB te begeleiden 

naar werk. Het is een voorschakeltraject om de 

afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken. 

Rond een jongere creëren zij een kring van 

mensen: van school (mentor), ouders, 

orthopedagogisch behandelcentrum, UWV, de 

werkgever en de jobcoach die korte lijnen 

hebben met elkaar.  

 

Linda Timmermans, Jobstap 
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Ze hanteren een toolbox van instrumenten om in beeld te krijgen wat een jongere kan en wil. Het 

doel is de arbeidsvaardigheden in beeld te krijgen, te benutten en te trainen. Van de honderd 

deelnemers zijn er na een jaar zestig klaar om begeleid te worden naar de arbeidsmarkt. Aan de 

hand van twee casussen liet zij zien dat het erg belangrijk is om kleine stapjes te nemen met 

jongeren met een LVB en dat de lijnen tussen de mensen om hen heen kort moeten zijn en zelfs 

dan gaat het nog niet altijd goed. 

 

Het gesprek 

Na de presentaties volgde er een gesprek met het panel dat bestond uit Anneke van der Giezen, 

(hoofd Kenniscentrum UWV), Jan Willem Varkevisser (arbeidsdeskundige bij UWV), Ditte van Vliet, 

(directeur a.i. VOBC/Landelijk Kenniscentrum LVB) en Ton van Trienen (directeur van Jobstap).  

Verschillende onderwerpen passeerden de revu 

aan de hand van stellingen. Terugkerend thema 

bij de oplossingen of acties die werden 

genoemd om kwesties aan te pakken: bij wie 

ligt de verantwoordelijkheid, wie moet het 

doen? Vaak was de conclusie de gemeente. 

Maar de gemeente kan het niet alleen. Cruciaal 

is een sluitende aanpak: intensieve 

samenwerking tussen de gemeente, scholen, 

UWV, jobcoaches, werkgevers etc. Daarbij is 

het allereerst van belang dat de doelgroep als 

zodanig ook wordt erkend en in een zo vroeg 

mogelijk stadium wordt herkend. Jongeren met 

een LVB kunnen zelf vaak niet goed inschatten 

waar ze toe in staat zijn en/of weten niet wat 

ze willen. Bij verschillende gemeenten worden 

sociale wijkteams ingezet om de vragen en 

behoeften bij (in dit geval) jongeren in kaart te brengen en voor hen de drempel te verlagen om bij 

de gemeente aan te kloppen en hen te helpen bij de stappen die zij moeten nemen om de juiste 

begeleiding te krijgen. Maar, kwam de vraag uit de zaal, zijn die wijkteams wel voldoende uitgerust 

om de juiste conclusie te kunnen trekken? Want een verkeerde conclusie kan veel problemen 

opleveren. Als reactie kwam de opmerking dat in een wijkteam verschillende disciplines zijn 

vertegenwoordigd, samen beschikken zij over alle expertise die nodig is om een juiste conclusie te 

trekken. Daarbij wordt ook de 

omgeving van de jongere erbij 

betrokken, je hebt dus een integraal 

beeld. Een ander belangrijk punt is 

het betrekken van werkgevers. Je 

kunt nog zoveel rondom deze 

jongeren doen, als er geen 

werkgevers bereid zijn hen een kans 

te geven, heb je nog steeds niks. 

Dit betekent een belangrijke rol 

voor de WerkgeversServicepunten. 

Zij moeten werkgevers benaderen 

om hen te helpen hun doelstelling te 

halen.     Panel en dagvoorzitter: v.l.n.r. Anneke van der Giezen, Jan Willem 

Varkevisser, Ton van Trienen, Ditte van Vliet, Marten van Osch 

Het was een geslaagde conferentie. De presentaties waren informatief en tijdens het gesprek werd 

er vanuit de zaal veel input geleverd en mee gediscussieerd. Over veel onderwerpen waren de 

aanwezigen het eens; de sluitende aanpak, het betrekken van werkgevers en het belang van het 

vroegtijdig herkennen en erkennen.  


