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Video ‘Get Down on it’
De Stichting Down’s Syndroom en de
Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben
in samenwerking met WBM Productions bv
in Hilversum het initiatief genomen om
een videoprogramma samen te stellen over
de  individuele integratie van mensen met
Downsyndroom op de ‘gewone’ werkvloer.
Dezelfde ploeg mensen die in 1998 de
SDS-video produceerde over onderwijs-
integratie tekende ook voor deze
nieuwe video die in juni
gereed zal komen.

snel dat mensen met Downsyn-
droom nauwelijks worden aan-
gemeld bij organisaties die zich
bezighouden met jobcoaching.
Toch liggen hier wel degelijk
mogelijkheden voor veel meer
mensen met Downsyndroom dan
de hooguit enkele tientallen die
men nu in reguliere werksituaties
aantreft.
Met het nieuwe videoprogramma
over mensen met Downsyndroom
op de reguliere werkvloer wordt
beoogd een breed publiek van
ouders en begeleiders van kinde-
ren en jong volwassenen met
Downsyndroom én (toekomstige)
collega’s van werknemers met
Downsyndroom, werkgevers en
beleidsmakers een beter inzicht te
verschaffen in de mogelijkheden.
In dit nummer lichten wij alvast
een tip van de sluier op. In de nu
volgende pagina’s worden de vijf
hoofdrolspelers uit ‘Get Down on
it’ aan u voorgesteld. De foto’s zijn
gemaakt met de nieuwe (gesubsi-
dieerde) digitale camera van de
SDS.

•  Gert de Graaf
Foto’s: Wim Beijderwellen
en Erik de Graaf

Veel mensen waarderen
het hebben van een
betaalde baan. Het vormt

een belangrijk onderdeel van
participatie aan het maatschap-
pelijke en sociale leven. Ook is het
belangrijk voor het zelfbeeld om
gewaardeerd te worden door en
een prestatie te verrichten voor de
maatschappij. Het inzicht groeit
dat mensen met een verstandelijke
belemmering hiervan niet zouden
moeten worden uitgesloten.
Vanuit deze gedachte wordt er de
laatste jaren ook in Nederland
gewerkt aan de ontwikkeling van
Supported Employment, de bege-
leiding door een jobcoach van
mensen met een belemmering bij
het vinden en houden van een
betaalde baan in een reguliere
(niet beschutte) omgeving.
Mensen met Downsyndroom
profiteren helaas nog nauwelijks
van deze ontwikkeling. Dit hangt
samen met beeldvorming: ten
onrechte worden zij nog steeds
gewoonlijk gezien als (te) ernstig
verstandelijk gehandicapt. Tijdens
de research voor de video bleek al

Op de gewone werkvloerEen betaalde baan
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Een betaa

Matthijs Siemons (22 jaar) is de jongste van twee
broers. Hij bezocht vier jaar lang een kleuterschool
met zes klassen: vier reguliere en twee met kinderen
met een verstandelijke belemmering. Daarbij
werden veel gezamenlijke activiteiten ondernomen.
Van zijn achtste tot zijn twintigste bezocht Matthijs
een ZML-school. Vanuit deze school liep hij stage
op verschillende plekken, onder andere een kinder-
boerderij en een supermarkt. Sinds december 1999
werkt hij bij de Provincie Utrecht, inmiddels vier
dagen per week. Daarnaast volgt hij één dag per
week onderwijs op een regionaal opleidingscentrum
(ROC).

Matthijs beheert een koffiecorner
in het Provinciehuis. Zijn taken zijn
onder andere: koffie zetten; afwas-
sen; koffieketel, ijskast, aanrecht en
vloer reinigen; voorraden melk en
suiker op tijd aanvullen. Daarnaast
werkt hij tussen de middag in de
kantine, waar hij soep opschept.

De arbeidsdeskundige schat dat
Matthijs voor 40% productiviteit
levert. Dat betekent dat de Provin-
cie 40% van het normale loon
betaalt. Daarnaast ontvangt
Matthijs een aanvullende
WAJONG-uitkering. (Zie blz. 27,
Red.)

Mevrouw Koning (adviseur P&O van
de Provincie): ‘Iedere Provincie heeft
wettelijk de taak om bedrijven te
stimuleren mensen met een handi-
cap in dienst te nemen. De Provincie
Utrecht wil ook zelf het goede voor-
beeld geven. Er is een aantal functies
gecreëerd in het Provinciehuis voor
mensen met een verstandelijke
belemmering, door het afsplitsen
van taken binnen bijvoorbeeld de
catering en de postkamer.’

Ton Kraaij (jobcoach): ‘Matthijs
heeft een hele positieve instelling.
Hij komt uit een milieu waarin hij
heeft meegekregen dat werk een
waarde heeft. Hij heeft ook goede
omgangsvormen meegekregen van
thuis. Hij voldoet daarmee aan de
eisen die de Provincie stelt aan deze
toch wel representatieve functie.
Ik heb een takenlijst uitgeschreven
voor Matthijs om hem structuur te
geven, want wat voor ons één taak
is, bestaat voor Matthijs soms uit vijf
à zes deeltaken. Wat dat betreft is
het een voordeel dat hij goed heeft
leren lezen.’
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alde baan

Annelies Hoek (20 jaar) is de
middelste van drie kinderen. Zij
bezocht gedurende twee jaar een
reguliere kleuterschool. Daarna
ging zij naar een ZML-school.
Vanuit deze school liep zij stage
op een sociale werkplaats. Sinds
december 1999 werkt zij drie
dagen per week bij een party-
service. Daarnaast gaat ze nog
twee dagen per week naar de
ZML-school.

Annelies wil al vanaf dat zij acht
jaar is graag werken in een keuken.
Deze droom is nu uitgekomen. Ze
werkt in de spoelkeuken van een
party-service. Haar taken zijn
onder andere: het schoonspuiten,
afwassen en afdrogen van glazen,
borden, pannen, schotels en kratten
en het weggooien van etensresten.
Haar loonwaarde wordt ingeschat
op 50%.

De heer Baanen (werkgever): ‘In
feite is het inwerken van een vaste
werknemer moeilijker dan het
inwerken van Annelies, want de
begeleiding gebeurt helemaal door
een jobcoach. De kopzorg ligt dus
niet bij jou als werkgever maar meer
bij de jobcoach.”

Annelies: “Nou kijk, thuisblijven,
dan moet je elke dag je moeder
helpen, zeg maar. Dat vind ik ook
best leuk, maar werk is veel beter
dan thuiszitten. Thuis verdien je
geen geld en bij deze werk betalen
ze je wel geld. Daar doe ik het voor.’

De heer Hoek (vader van Annelies):
‘Wees vooral trots op je kind. En,
wees vooral niet te terughoudend als
het gaat om eisen te stellen bij
instanties. Laat je vooral niet
afschepen door instanties: hoedt u
voor professionals!’
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Een betaa

Wouter Godron (21 jaar) is de middelste van drie
kinderen. Hij heeft een ZML-school doorlopen en
liep daarbij stage bij een catering, een buurtcentrum
en een supermarkt. Bij deze supermarkt werkt hij
sinds 1997 in dienstverband, in eerste instantie als
winkelmedewerker, maar inmiddels als medewerker
van de retourette, vijf dagen per week. Een retourette
is een inleverpunt voor oud papier, flessen, karton,
schoenen, plastic verpakkingen e.d., gekoppeld aan
een supermarkt.

Wouter is, zoals hij dat zelf
uitdrukt, de baas van de retourette.
En inderdaad, Wouter wordt alom
door collega’s en klanten als
zodanig erkend. Hij werkt dan ook
zeer zelfstandig. Wouters taken zijn
onder andere: afvoeren van volle
containers en zakken; sorteren en
afvoeren van statiegeldflessen;
schoonmaken van de retourette. De
arbeidsdeskundige schat dat
Wouter voor 60% productiviteit
levert.

Renate Groeneveld (jobcoach): ‘In
het begin was het nog wel eens zo
dat er in de pauze grapjes werden
gemaakt waarbij Wouter het gevoel
had: maken ze nu grapjes met mij of
over mij? Daar werd hij wel eens
onzeker van. Door als jobcoach juist
in de pauze erbij te gaan zitten kun
je wat duidelijkheid aan Wouter
geven en ook weer terug naar zijn
collega’s: “Wouter begrijpt dit niet
helemaal, kunnen jullie daar wat
meer uitleg over geven?” Zodoende
pakt hij heel snel grapjes op en is het
nu juist dat collega’s soms het
gevoel hebben: ja, wie houdt nu
wie voor de gek?’

Ad kan hier een
foto waar Wouters
gezicht duidelijker
te herkennen is?
Kandidaten in de
nieuwe map
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alde baan

Yvonne Voorthuizen (22 jaar) is
de jongste van drie kinderen. Ze
ging naar een reguliere kleuter-
school en doorliep vervolgens de
ZML-school. Vanuit deze school
liep zij stage bij een kinderdag-
verblijf en een supermarkt.
Yvonne werkt inmiddels twee jaar
in dienstverband bij deze super-
markt, 16 uur per week. Haar
taken zijn onder andere: vakken
vullen; koffie zetten; de kantine
schoonmaken; de reclametafel
aanvullen. Meestal werkt zij
samen met haar collega Aaf.
Yvonne’s loonwaarde is bepaald
op 30%.

De heer Botman (werkgever): ‘Ik had
er al wat bekendheid mee. Mijn
vrouw is kleuterleidster en had een
kind met Downsyndroom in haar
klas. Ik dacht: dat doe ik ook, ik sta
erachter.’

Inge Vet (jobcoach): ‘Yvonne heeft
denkbeeldige vriendinnetjes. Op dit
moment zijn dat de Spice Girls.
Daar praat ze tegen. [. . .] Yvonne is
de afgelopen jaren wel gegroeid,
vooral in sociale contacten. Dat is
heel erg belangrijk, anders blijft ze in
een eigen wereldje zitten [. . .] Ik
denk dat het voor Yvonne heel
belangrijk is dat er mensen zijn die
met haar meewerken. Zo’n collega
als Aaf, die haar begeleidt en
aanstuurt, heeft ze echt nodig. Ze
zou het niet helemaal in haar eentje
kunnen.’
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Een betaa

Bert Luijten (22 jaar) is de middelste van drie
kinderen. Hij ging naar een ZML-school. Vanuit
deze school liep hij stage bij een supermarkt en bij
een bloemenkwekerij. Sinds twee jaar werkt Bert in
dienstverband bij deze kwekerij, waarbij een
jobcoach hem in het begin intensief en nu nog af en
toe begeleidt. Inmiddels heeft hij een vast contract
voor onbeperkte tijd.

Hij werkt vijf dagen per week.
Zijn taken in deze bloemenkweke-
rij zijn onder andere: potten klaar
zetten voor de pootmachine;
aanvegen en afvoeren van grond;
hengsels van hangpotten in elkaar
draaien; helpen schoonmaken van
de kantine. Berts loonwaarde is
vastgesteld op 30%.

De heer Kuipers (werkgever): ‘Ik ken
Bert nu vier, vijf jaar en ik kan goed
met hem opschieten. Hij heeft geen
hekel aan eenvoudige klusjes die
anders blijven liggen. Wat anders te
duur is of waar geen tijd voor is, dat
gaat hij gewoon doen.’

Mevrouw Luijten (moeder van Bert):
‘Hij heeft het naar zijn zin. Hij is
onder de jongelui, wat heel belang-
rijk is. Hier werken allemaal jonge
mensen. Hij gaat heel prettig naar
zijn werk, hij staat ‘s morgens zelf op
met de wekker, hij maakt zijn ontbijt
klaar, wat hij mee moet nemen
maakt hij klaar. Dus in feite: zouden
wij er morgen niet meer zijn, dan
redt hij zich vanzelf en dan fietst hij
naar zijn werk. En dat is heel
positief.’
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alde baan

De ploeg in actie
Met de klok mee:
‘Researcher’ Gert de Graaf denkt na over de volgende scene.
Cameraman Jelle Hidma, jobcoach Ton Kraaij en Matthijs Siemons
bestuderen het openen van de koelkast.
Wim Beijderwellen (l.) pept geluidsman Michel Oosterveld op.
Met Bert Luijten en een anonieme collega in actie in de kas.
Cameraman Jelle Hidma (l.) en geluidsman Michel Oosterveld.
Jelle Hidma breekt in in de pauze van Yvonne Voorthuizen.
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• Jeannet Scholten

Professor Lou Brown, eerst een te-
genstander van integratie van
mensen met een beperking in de
samenleving, heeft al eens gezegd:
‘Als iemand alleen maar zijn
hoofd op en neer kan bewegen,
kan hij al werken.’
(Zie Down+Up 24, of de SDS-site:
www.downsyndroom.nl/archief,
of de Down+Up Archief-cd, red.)
Het is alleen een kwestie van een
passende werkomgeving vinden,
wat overigens niet altijd even ge-
makkelijk is.

Sociale vaardigheden
De mensen die in beeld worden
gebracht zijn beslist niet de intel-
lectuele top van mensen met
Downsyndroom. Sociale vaardig-
heden zijn op zijn minst net zo be-
langrijk als cognitieve bij het wel
of niet slagen van een stage of ar-
beidssituatie.
Veel hangt ook af van de omge-
ving waar de mensen uit komen
en waar ze in terechtkomen, maar
ook van de begeleiding die in eer-
ste instantie vaak een op een zal
moeten zijn.

Een beeldvormingscampagne in de vorm van een vervolgserie

Stappen op de werkvloer
Veel mensen met Downsyndroom kunnen en
willen werken in een regulier bedrijf. Dit heeft
meerwaarde voor henzelf in de zin van het
vergroten van zelfrespect, sociale contacten,
financiën en ontwikkelingsmogelijkheden. Het
geeft hen de mogelijkheid een aandeel te leveren
aan de samenleving, maar ook te doen wat veel
mensen in hun omgeving doen. Voor de samenle-
ving heeft dit ook voordelen: collega’s doen
ervaring op in het omgaan met mensen met een
beperking, het geeft vorm aan een maatschappe-
lijke betrokkenheid en mensen met een beper-
king maken zich in meerdere of mindere mate
productief.

Uit een onderzoekje, uitge-
voerd in opdracht van de

SDS, blijkt dat werkgevers wel de
mogelijkheden zien, maar dat juist
leerkrachten uit het ZML en
ouders denken dat de werkvloer
daar niet tolerant genoeg voor is,
of dat de mogelijkheden te beperkt
zijn. Daarom willen wij mensen
met Downsyndroom, die werken
in een regulier bedrijf, in beeld
brengen en hun verhaal daarbij
(laten) doen.

niet al-

leen klus-

sen die

mensen

zonder

beperking

niet wil-

len doen

• Jeannet Scholten

Voor (nog) niet-werknemers:
Onderwijsvoorzieningen zoals scho-
ling, opleiding en de daarvoor nood-
zakelijke hulpmiddelen, voorzienin-
gen die een proefplaats mogelijk ma-
ken.
Voor werknemers:
Werkvoorzieningen zoals persoon-
lijke ondersteuning (een jobcoach),
vervoersvoorzieningen, communi-
catievoorzieningen, aanpassingen
op de werkplek.
Voor werkgevers:
Een belastingvoordeel, korting op
sociale premies en vrijwaring van
financiële risico’s bij ziekte van de
werknemer.

Als de arbeidsprestatie van een werk-
nemer met een arbeidshandicap
duidelijk minder is dan de arbeids-
prestatie die in de betreffende func-
tie als normaal wordt beschouwd,

De werkzaamheden zijn niet al-
leen klussen die mensen zonder
beperking niet willen doen, zoals
ook wel eens gedacht wordt. Het
gaat vaak om een ‘uitgeklede’
baan. Geen standaardfunctie,
maar uitgezochte (deel)werk-
zaamheden die passen bij de mo-
gelijkheden van iemand.

In komende Down+Up’s zult
u meer voorbeelden tegenkomen
van mensen met Downsyndroom
die een stageplek of werk hebben
gevonden die niet eens zo voor de
hand liggen. Wij zijn erg be-
nieuwd naar uw reactie en wij
rekenen ook op uw hints en tips
waar we werkers met Downsyn-
droom voor deze campagne kun-
nen fotograferen.

Mogelijk wordt deze campagne
gefinancierd door Start Foundation

kan de werkgever bovendien onthef-
fing tot het betalen van het normale
salaris aanvragen. Dit wordt loon-
dispensatie genoemd.
Dit gedispenseerde loon kan worden
aangevuld vanuit een uitkering,
zoals de Wajong.

Alvorens gebruik te kunnen maken
van de Wet REA moet eerst een
arbeidshandicap zijn vastgesteld.
Die wordt bepaald aan de hand van
een aantal objectieve criteria, zoals:
• er bestaat recht op een Wajong-
uitkering ;
• uit een medisch of arbeids-
deskundig onderzoek is gebleken
dat er sprake is van een arbeids-
handicap ;
• er is een indicatie WSW afgege-
ven, die niet ouder is dan vijf jaar.

Voor meer informatie: www.lisv.nl

Welke voorzieningen zijn er?

Er zijn allerlei voorzieningen die
mensen met Downsyndroom (men-
sen met een arbeidshandicap) kun-
nen ondersteunen in het vinden en
behouden van betaald werk. In
Down+Up nr. 50 hebben we dat in
een uitgebreid artikel beschreven.
Hieronder vatten we de mogelijkhe-
den samen.

Deze voorzieningen of verstrekkin-
gen zijn geregeld in de Wet REA
(reïntegratie arbeidsgehandicapten).
De uitvoerder van deze wet is de
UWV, de uitvoeringsinstantie. Voor
veel mensen met Downsyndroom
(in ieder geval die mensen die een
Wajong-uitkering ontvangen) is dit
de UWV GAK.

Verstrekkingen of voorzieningen die
aangevraagd kunnen worden zijn de
volgende.
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De fietsenfabriek,
dat leek Rick een goede plek

PASSEND WERK 1
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FullcolorPASSEND WERK 1

• Jeannet Scholten, foto’s Erik de Graaf

Rick volgt onderwijs op een school voor zeer
moeilijk lerenden. Op deze school voeren leer-
krachten met ouders van 16-jarige leerlingen
gesprekken over de toekomstmogelijkheden van
de leerlingen. Toen dit gesprek over Rick plaats-
vond, plaatste de school grote vraagtekens bij
zijn mogelijkheden in een begeleide arbeids-
plaats, mede vanwege zijn beperkte communica-
tievaardigheden en zijn eigengereide gedrag.

Mijn standpunt, als moe-
der en voorheen job
coach, was: eerst probe-

ren, voordat hij het traject naar een
dagverblijf of sociale werkplaats
in gaat. Helaas heeft de school
maar een dagdeel per week be-
schikbaar voor het regelen, bege-
leiden en coördineren van stage-
plaatsen voor alle leerlingen. De
school zegt dat zij niet meer tijd
beschikbaar kan stellen voor deze
werkzaamheden.
Het begeleiden van stagiaires stelt
dus niet meer voor dan af en toe
een bezoekje aan de stageplaats.
Dat is voor Rick (en een heleboel
andere leerlingen) niet voldoende

20 • DOWN+UP • NR 59
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om een stage te laten slagen. Aller-
eerst liet de school de leerlingen
stage lopen op een dependance
van de school, waar hele jonge
kinderen zitten.
Eens per drie weken ging ook Rick
daar naar toe. In het begin was hij
enthousiast over het tafeldekken,
afwassen, enz., maar na verloop
van tijd was het nieuwe eraf en
wou hij er niet meer naartoe. De
school zat te denken aan een be-
schikbare stageplek in een super-
markt, maar dan moest Rick eerst
wel zijn stage bij de dependance
afmaken.

Fietsenfabriek
Rick zelf gaf aan een stage te wil-
len in de fietsenfabriek, waar zijn
jongere broer vakantiewerk had
gedaan. Het is mijn overtuiging
dat een stage of werkplek alleen
kan slagen als het werk aansluit bij
de interesse van Rick (dat geldt
volgens mij voor iedereen). Daar-
om heb ik zelf contact opgenomen
met de fietsenfabriek. Daar had-
den ze al ervaring met werkne-
mers met een beperking en ook
met begeleiding van deze werkne-
mers. Ze zagen direct mogelijkhe-
den voor Rick, vooral als er vol-
doende begeleiding zou zijn.
De school kon dit niet regelen, dus
heb ik dat zelf gedaan. Omdat ik
op korte termijn geen coach kon
vinden, heeft Johan, de broer van
Rick, deze taak op zich genomen.
Niet ideaal vanwege de familiere-
latie, wel vanwege het feit dat
Johan de werkzaamheden kent en
Rick redelijk kan verstaan.

Overeenkomst
De stagebegeleider van school
heeft een stageovereenkomst gere-
geld en zo zijn we begonnen met
een halve dag stage per week, die
de eerste keren volledig werd be-
geleid. Dit bleek eigenlijk direct
wel wat veel voor Rick, zo tegen
elf uur had hij het gehad. Maar na
zes keer kon hij het wel volhou-
den. Na de eerste keer kon Rick
zelfstandig de fietsen verzend-
klaar maken. Ook had hij geoe-
fend met banden leggen.
De tweede keer heeft hij weer fiet-
sen verzendklaar gemaakt, maar
ook banden gelegd. Met enige cor-
rectie af en toe van zijn broer ging
dit ook goed. Het harde werken
viel Rick niet mee en regelmatig
riep hij na de eerste paar keer dat
hij school miste (en waarschijnlijk
de sociale interacties die op school
plaatsvinden). Bovendien begon
hij problemen te krijgen met het
feit dat zijn broer ‘de baas over
hem speelde’.

Met veel moeite hebben we Rick
overgehaald zes keer stage af te
maken. Na deze periode kon hij
zelfstandig fietsen verzendklaar
maken, spaken steken en banden
leggen (vooral deze laatste activi-
teit kent veel deelhandelingen en
momenten van zelfcontrole). We
gaan nu op zoek naar andere sta-
geplaatsen (winkel of kantoor,
zegt Rick), waar hij ook zes keer
gaat werken. Op deze manier
snuffelt Rick aan verschillende
werkzaamheden, went hij aan het
idee om een dag per week stage te
lopen en te werken in een regulie-
re werkomgeving.
Ik vind het jammer (en het viel me
wat tegen) dat Rick na zo’n korte
periode al uitgekeken was op zijn
stage. Ik ben echter trots op het feit
dat hij in zo’n korte periode al
zoveel werkzaamheden onder de
knie had. Hij heeft technisch ge-
zien duidelijk mogelijkheden in
de fietsenfabriek. Nu de arbeids-
mentaliteit en de motivatie nog.
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Met trots melden wij u dat er

een nieuwe videoproductie

gereed is over de integratie van

leerlingen met Downsyndroom

in het voortgezet regulier

onderwijs. De video is gemaakt

in opdracht van de Stichting

Down’s Syndroom door de

Erasmus Universiteit Rotter-

dam in samenwerking met

WBM Productions. Evenals

bij de eerdere video’s, over

integratie in het basisonderwijs

en over integratie op de werk-

vloer, is deze video tot stand

gekomen onder auspiciën van

de regisseur/samensteller Wim

Beijderwellen en de redacteur/

samensteller Gert de Graaf,

ditmaal terzijde gestaan door

cameraman Pepijn Kortbeek en

geluidsman Michiel Zwaans-

wijk.

‘Gewoon’ doorle
• Gert de Graaf ; videostills: Wim Beijderwellen

Waar de voordelen van inte-
gratie van kinderen met

Downsyndroom op reguliere
scholen steeds duidelijker wor-
den, groeit de groep ouders die
hun kind graag aan zouden willen
melden op een school voor regu-
lier vervolgonderwijs gestaag.
Daarbij ontbreken de broodnodige
up-to-date-beelden die moeten
helpen bij de meningsvorming
van de betreffende ouders, zowel
als de door hen benaderde scho-
len. Met het nu gereed gekomen
videoprogramma over mensen
met Downsyndroom op het regu-
liere vervolgonderwijs willen wij
deze lacune vullen en een breed
publiek van ouders, leerkrachten
en schoolleiders een beter inzicht
verschaffen in de mogelijkheden
van deze scholieren op het ver-
volgonderwijs.
In het programma staat de indivi-
duele integratie van leerlingen
met Downsyndroom in het regu-
liere vervolgonderwijs centraal.
Dit proces wordt gevolgd vanaf de
aanmelding tot aan het via stages
voorbereiden van de betreffende
leerlingen op geïntegreerd werk in
de maatschappij. Het voortgezet
onderwijs vormt duidelijk een
overgangsfase van de kinderjaren
naar de volwassenheid.
Vanuit de gezichtspunten van de
verschillende betrokkenen wordt
een beeld geschapen van het inte-
gratieproces. Maar vooral wordt
duidelijk dat we meer mogen en
kunnen verwachten van mensen
met Downsyndroom in het regu-
liere vervolgonderwijs.

‘Down Ahead’:

nieuwe video over

integratie in het

Voortgezet Onder-

wijs
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Judith van de Linden (16 jaar) is
de jongste van twee zussen. Zij

begon haar schoolloopbaan als
kleuter op een reguliere basis-
school. Na groep 7 is zij als veer-
tienjarige doorgestroomd naar het
Rosa College, een VMBO-school in
Amsterdam. Haar ouders hebben
voor die tijd echter veel verschil-
lende scholen voor voortgezet on-
derwijs in een wijde omtrek rond
hun woning benaderd en daar bot
gevangen. En dát vertellen eigen-
lijk alle ouders in de video.
Louis van de Linden (vader van
Judith): ‘Je moet je kind verkopen.
Voor de meeste mensen is iets ver-
kopen al niet gemakkelijk, laat
staan je eigen kind. Daarom is het
bij het zoeken naar een reguliere
school voor voortgezet onderwijs
belangrijk dat je als ouder hulp
krijgt van de basisschool, dat er
duidelijke documentatie is over je
kind, dat ze naar de voortgezet-
onderwijsschool meegaan om uit-
leg te geven.’ Judith volgt op het Rosa College

tot nu toe het merendeel van de
vakken met weinig of geen aan-
passingen. Haar vader begeleidt
haar daarbij thuis met het maken
van huiswerk en geeft haar dan
extra uitleg. Ook op school is en-
kele uren extra begeleiding geor-
ganiseerd. Maar het uitgangspunt
van de school en van haar ouders
is dat Judith niet per se op het eind
van de rit een diploma hoeft te be-
halen. School is meer dan een di-
ploma. Wel zal er per vak worden
gekeken in hoeverre Judith deel-
certificaten kan bemachtigen.
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Judith van de Linden: Meer dan een diploma

Inmiddels heeft Judith op het Rosa
College haar tweede jaar afge-
rond. Volgend jaar zal zij naast de
lessen op school een stage gaan lo-
pen, waarschijnlijk op een crèche.
Judith vindt het leuk om met kin-
deren te werken.
Judiths favoriete schoolvak is Ne-
derlands. Haar hobby’s zijn bad-
minton, atletiek én chatten op het
internet.
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‘Gewoon’ doorleren

Arjan van Dijk: School stelt ook aan hem eisen

Arjan van Dijk (16 jaar) is de
jongste uit een gezin met drie

kinderen. Na de reguliere basis-
school is Arjan naar De Groen-
strook gegaan, een VMBO-school
in Aalsmeer.
De heer I. Mosselman (directeur
De Groenstrook): ‘Op het moment
dat we als team hebben besloten
om Arjan aan te nemen, heb ik ook
gezegd: “Dan gaan we er ook voor
als team.” Dus Arjan is niet alleen
de verantwoordelijkheid van de-
gene die is aangesteld voor de
extra begeleiding.’
Marjolein Hottentot (leerkracht en
extra begeleider van Arjan): ‘Ik on-
derhoud het contact tussen school
en thuis. Vooral de eerste maan-
den was dat belangrijk, dat als er
problemen waren dat die direct
werden besproken met zijn ouders
en dat we die gezamenlijk aanpak-
ten. Ook ben ik het aanspreekpunt
binnen de school voor leerkrach-
ten en leerlingen als het om zaken
gaat die Arjan betreffen. In het be-
gin vonden sommige collega’s het

bijvoorbeeld moeilijk om eisen aan
Arjan te stellen. Daar praat je dan
over met die collega’s.’
Het afgelopen schooljaar is Arjans
derde jaar geweest. Hij heeft in dit
jaar naast de lessen op school sta-
ge gelopen bij een kweker. Vol-
gend jaar zal deze worden uitge-
breid met een stage in een winkel
en een op school als hulp van de
conciërge.
Arjans hobby’s zijn judo, zwem-
men en piano spelen.
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Sjoerd Fleur (18 jaar) is de
oudste van twee kinderen.

Van zijn vierde tot zijn zesde heeft
Sjoerd op een ZML-school geze-
ten. Zijn moeder vond echter dat
hij daar onvoldoende werd gesti-
muleerd - eigenlijk alleen maar be-
ziggehouden. Na een verwoede
zoektocht langs verschillende re-
guliere basisscholen kon Sjoerd
zijn onderwijsloopbaan vervolgen
op een reguliere school tot en met
groep zeven. Op veertienjarige
leeftijd werd Sjoerd vervolgens
toegelaten op een VMBO-school
in Lelystad, het Groenhorst Colle-
ge. Sjoerd woont in Almere en
reist dagelijks zelfstandig met de
trein van huis naar school en te-
rug.
Erika Bunschoten (moeder van
Sjoerd): ‘In het begin vond ik dat
best eng. Hij zou op de terugreis
kunnen vergeten uit te stappen in
Almere. Ik zag hem in gedachten
al lopen op Amsterdam Centraal.
Maar in al die jaren is het eigenlijk
nooit mis gegaan.’
Op het Groenhorst College heeft
Sjoerd een aangepast programma
gevolgd. Veel is geïnvesteerd in
het beter leren lezen van teksten,
in het leren opvolgen van schrifte-

lijke instructies en in het werken
met een tekstverwerker. Daar-
naast vonden school en ouders het
van essentieel belang dat Sjoerd
zou worden voorbereid op een
volwassen arbeidzaam leven.
Hans van de Klundert (leerkracht
en extra begeleider van Sjoerd):
‘We hebben van het begin af aan
geweten dat Sjoerd hier niet kwam
voor de leervakken. Maar hij heeft
hier wel een hele ontwikkeling
doorlopen, op zijn eigen niveau.
Nu willen we hem helpen verder
te gaan naar een reguliere werk-
plek. Verder vind ik het een meer-
waarde voor de school dat de an-
dere leerlingen als ze straks
volwassen zijn hebben geleerd dat
iemand met een verstandelijke
handicap wat anders is, maar dat
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Sjoerd Fleur: Naar een volwassen arbeidzaam leven

je daar gewoon mee kunt omgaan.
Dat is niet de reden waarom we
Sjoerd indertijd hebben aangeno-
men, maar ik vind het beslist een
meerwaarde.’
Op school is steeds veel aandacht
besteed aan praktische vakken en
Sjoerd heeft op verschillende plek-
ken stage gelopen: een boerderij,
een manege, een kerkelijk centrum
waar tweedehands kleding werd
verkocht en tenslotte een verzor-
gingshuis.
De afgelopen periode heeft Sjoerd
in dit verzorgingshuis in de keu-
ken gewerkt en eten uitgeser-
veerd. Volgend jaar kan Sjoerd
blijven werken op deze werkplek,
waarbij er op termijn naar wordt
gestreefd dat hij dit werk als be-
taalde baan gaat doen.
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Patrick de Blok: Negen certificaten bloemsierkunst

Patrick de Blok (19 jaar) is de
oudste uit een gezin met drie

kinderen. Hij startte zijn school-
loopbaan op vierjarige leeftijd op
een reguliere basisschool in
Middelharnis en ging daarna op
twaalfjarige leeftijd naar De Groe-
ne School, een VMBO-school in
Middelharnis-Sommelsdijk. Deze
school rondde hij na vier jaar af
met een aantal certificaten.
Enkele weken geleden heeft
Patrick, in vervolg op deze
VMBO-opleiding, een tweejarige
MBO-opleiding voor bloemsier-
kunst aan De Groene School afge-
rond met negen van de twaalf cer-
tificaten. Volgend jaar zal Patrick
een avondcursus gaan volgen om
te proberen nog twee certificaten
te behalen, met dezelfde zeer ge-
motiveerde leerkracht als de afge-
lopen jaren, Tim Grinwis.
Grinwis (leerkracht bloemsier-
kunst): ‘Je moet zaken heel vaak
herhalen, maar dan worden ze in
Patrick ingebrand, dan wordt het
een deel van hemzelf. Als je ziet
hoe veel Patrick de afgelopen jaren
heeft geleerd en hoeveel plezier hij
daar dan in laat zien, dan weegt
daar geen salaris tegenop.’
De laatste jaren heeft Patrick van-
uit de school stage gelopen op een

dat hij wilde leren autorijden. Kijk,
als het gevaarlijk blijkt te zijn, dan
doen we het niet, maar we probe-
ren het wel eerst. Zijn rij-instruc-
teur vindt overigens dat hij goede
vorderingen maakt. Nog een an-
der voorbeeld. Hier in de tuin
staat een boom. Die is behoorlijk
hoog. Je zou denken, daar laat je
Patrick toch niet inklimmen. Maar
hij heeft wel een aantal maanden
geleden de takken hoog in die
boom afgezaagd. En, een ander
kind valt ook wel een keer uit een
boom. Wij hebben altijd gezegd
“we proberen alles”.’

‘Gewoon’ doorleren

tuincentrum. Volgend jaar kan hij
waarschijnlijk gaan werken in een
bloemenzaak in Middelharnis. Hij
heeft hier onlangs een dag proef-
gedraaid en de werkgever is zeer
tevreden over de kwaliteit van zijn
bloemenwerk. Patricks hart ligt
dan ook bij de bloemsierkunst.
Patrick: ‘Bloemen vind ik leuk,
daar wil ik verder in.’
Patrick speelt in de plaatselijke
fanfare, is een groot liefhebber van
georganiseerde wandeltochten, en
heeft sinds kort autorijles.
Herman de Blok (vader van
Patrick): ‘Patrick was achttien en
net als andere jongens gaf hij aan

De video Down
Ahead (DAH) is
te bestellen bij
de SDS.
Zie Bestellijst op
blz. 62.
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PASSEND WERK 2

Harun leert
nog steeds op
de kwekerij
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In die beginperiode werden
de knelpunten duidelijk en
werd er een gedegen advies

gegeven aan het UWV-Gak over
de passendheid van de functie.
Harun kreeg in eerste instantie
drie taken: het sealen oftewel in
plastic verpakken van de cham-
pignondoosjes aan de lopende
band, de cellen schoonspuiten en
kratten met bakjes vullen. Het
schoonspuiten van de cellen was
een nieuwe taak voor Harun, waar
ik hem dan ook op zou inwerken.

• Marcel van Hesselingen (jobcoach),
Foto’s Erik de Graaf

In augustus van dit jaar ontmoette ik Harun
Kivancli voor het eerst. Op een donderdag-
morgen bezocht ik hem thuis, waar zijn
pleegouders het woord voor hem voerden.
Harun zat er nog een beetje verlegen bij. Die
middag ben ik meteen op bedrijfsbezoek
gegaan. Champignonkwekerij Koolen in
Slootdorp zou Haruns nieuwe werkgever
moeten worden. Harun had, voornamelijk op
initiatief van zijn ouders, al stage gelopen in
dit bedrijf zodat zijn taken al duidelijk waren.
Op 2 september zou hij beginnen en ik zou de
eerste twee weken meewerken. Daarna wilde
ik de contactmomenten afbouwen.

In die eerste weken heb ik in sa-
menwerking met de arbeidsdes-
kundige van Start-Kans en in
overleg met de werkgever een ad-
vies opgesteld over Haruns loon-
waarde. Omdat zijn tempo lager
ligt dan dat van de gemiddelde
medewerker wordt een deel van
zijn salaris door de werkgever be-
taald en vult het UWV-Gak aan tot
het functieloon. In die inwerkpe-
riode krijg je dan een goed inzicht
in wat Harun wel en niet kan. Je
ziet hoe hij zich gedraagt tijdens
de pauzes en hoe zijn gedrag naar
collega’s is.
Harun is bijvoorbeeld graag onder
de mannen, en omdat ik van het-
zelfde geslacht ben, had ik al een
streepje voor. Leuk is bijvoorbeeld
het moment dat ik hem weer voor
het eerst zie: hij zegt dan: ‘hé,
Marcel’, en springt in mijn armen.
En als je dan bedenkt dat Harun
één meter vijftig is en ik bijna twee
meter, dan moet de sprong een
mooi gezicht zijn. Zo hoor ik ook
positieve berichten van de werk-
gever. Harun is een meerwaarde
voor het bedrijf.

Eigenwijs
Natuurlijk kan Harun ook heel ei-
genwijs zijn, en dit geeft soms pro-
blemen. Zo wilde hij per se drie
dozen tegelijk op de pallet zetten.
Ons advies van twee dozen tege-
lijk accepteerde hij niet. Ook niet
nadat ik dit een hele dag op meer-
dere manieren aan hem duidelijk
had gemaakt. Uiteindelijk pakt
Harun nu wel twee dozen, maar
dit ging zeker niet gemakkelijk.
Het samenwerken aan de lopende
band gaat goed. Harun is wel heel
gevoelig voor stemmingen; als jij
er geen zin in hebt dan neemt hij
dit over. Zo heeft hij zeker zijn
voorkeuren voor de collega’s met
wie hij wil samenwerken.
Harun is nu twee maanden aan
het werk en het is me verscheidene
keren opgevallen hoe hij nog
steeds leert. Zo was het knopen
van een touw om de bakken op
een pallet in eerste instantie een
hele opgave. Nu doet hij dit ge-
woon. Harun heeft wel mensen
om zich heen nodig. Als hij alleen
werkt gaat zijn werktempo erg
snel omlaag. Maar als je dit weet,

Hij wilde per se drie dozen
tegelijk op de pallet zetten
Hij wilde per se drie dozen
tegelijk op de pallet zetten
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Passend werk 2

dan kunnen taken daarop aange-
past worden.

Zingend achter de band
Een mooi moment is ook nog, als
hij in zichzelf zingend achter de
lopende band staat. Zijn hele
lichaam gaat dan op zijn eigen
muziek heen en weer, aangevende
dat hij het naar zijn zin heeft. Een
ander voorbeeld was zijn einde-
proeftijdgesprek: op de vragen die
hij beantwoordde met ‘Yes’ gaf
zijn gezicht ook direct weer hoe
hij erover dacht. De antwoorden:
‘soms wel en soms niet’ sloegen
dan op taken die hij minder leuk
vond.
Over het geheel genomen is
Haruns integratie goed voor
Harun zelf en zeker ook voor het
bedrijf waarin hij werkt. De dertig
tot veertig medewerkers zullen
een beter beeld krijgen van men-
sen met Downsyndroom. Zeker
als zo’n integratie gesteund wordt
door de werkgever, en hij en de
werknemer goed begeleid wor-
den, kan het een succesverhaal
worden.

Deel 2 in de serie Passend Werk die
we in Down+Up nr 59 zijn gestart.
Die geeft voorbeelden van mensen
met Downsyndroom die een stage-
plek of werk hebben gevonden, in
een regulier bedrijf. Daar werken
heeft meerwaarde voor henzelf in de
zin van het vergroten van zelfres-
pect, sociale contacten, financiën en
ontwikkelingsmogelijkheden. Voor
de samenleving heeft dit ook voor-
delen: collega’s doen ervaring op in
het omgaan met mensen met een be-
perking, het geeft vorm aan een
maatschappelijke betrokkenheid en
mensen met een beperking maken
zich in meerdere of mindere mate
productief.

De mensen die in beeld worden ge-
bracht zijn beslist niet de intellec-
tuele top van mensen met Down-
syndroom. Sociale vaardigheden
zijn op zijn minst net zo belangrijk
als cognitieve vaardigheden bij het
wel of niet slagen van een stage of
arbeidssituatie.
Wij zijn erg benieuwd naar uw reac-
tie en wij rekenen ook op uw hints
en tips waar we werkers met Down-
syndroom voor deze campagne
kunnen fotograferen.

Deze campagne
wordt mogelijk
gemaakt door
Start Foundation
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Mirjam Hulsegge is sinds eind 1998
werkzaam als jobcoach bij Arbeids-
integratie Reinaerde in Utrecht.
Haar functie houdt in dat zij cliën-
ten begeleidt en bemiddelt naar het
werken in een bedrijf of instelling.
Dit betekent dat zij, zodra een cliënt
hiervoor bij haar aanklopt, met deze
aan de gang gaat.

Hoe werkt de jobcoach bij
Reinaerde?

We beginnen met een intake, die be-
staat uit gesprekken met de cliënt en de
persoonlijk begeleider van de cliënt en
een aantal testen. Uiteindelijk maak ik
van dit alles een verslag. In dit verslag
kom ik aan het einde met een conclusie,
waarin ik o.a. beschrijf in welk werkge-
bied ik werk ga zoeken voor de cliënt. Als
de cliënt daarmee akkoord gaat, begin ik
met acquisitie te plegen. Als ik een baan
gevonden heb, ga ik daar met de cliënt
kijken. Als het tussen beide partijen klikt,
worden er de laatste afspraken gemaakt
en kan het inwerken gaan beginnen.

Als jobcoach ga ik altijd mee om in te
werken; bij de ene is dat een week, bij de

andere twee maanden. Ik zorg er tevens
voor dat de cliënt een werkbegeleid(st)er
heeft op het werk, waar zij/hij op terug
kan vallen. Daarna trek ik mij steeds
meer terug. Ik blijf echter wel de contact-
persoon en kom regelmatig langs om te
kijken hoe het gaat en/of er nog vragen,
etc. zijn. Ik blijf de cliënt dus altijd bege-
leiden. Ik ben overigens niet de enige
jobcoach binnen Stichting Reinaerde
Zuidoost. Ik heb drie collega’s.

Ria Arends is begin 1999 bij mij terecht-
gekomen. Ik kende Ria al vanuit dagcen-
trum De Ontmoeting, waar zij werkt en
ikzelf voorheen als activiteitenleidster
werkte. Na de intake bleek Ria op twee
werkgebieden heel hoog te scoren, na-
melijk op huishoudelijk gebied en op het
werken met kinderen. Ik heb deze twee
werkgebieden kunnen combineren en
werk voor haar gevonden bij het (regu-
liere) kinderdagverblijf Oki-Doki in Veen-
endaal.

In juni 1999 is Ria daar gaan werken als
huishoudelijk medewerkster, voor drie
middagen in de week. Na twee jaar is dit
uitgebreid naar twee hele dagen in de
week en heeft zij ook andere taken ge-
kregen. Naast een aantal huishoudelijke

Ria werkt met veel plezier
bij Oki-Doki

taken, kreeg Ria ook taken op de groep,
zodat zij meer met de kindjes kon wer-
ken. Dit gebeurde voorheen ook wel
spontaan, echter werd het nu een vast
onderdeel. Ria werkt hier nu bijna vier
jaar, met veel plezier. Dit mag ik van
haar zeggen.

• Mirjam Hulsegge, jobcoach
 Foto’s: Erik en Marian de Graaf
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Ria Arends (33) toont ons bij binnen-
komst enthousiast haar uitgebreide
takenboek. Daarin zijn met behulp
van symbolen alle verschillende
werkzaamheden op het kinderdag-
verblijf die zij doet beschreven.

• Erik en Marian de Graaf

Daarna neemt ze plaats tussen de kinde-
ren van een van de groepen om zich te
laten fotograferen. Al snel lukt het ons
om interacties tussen haar en de kinde-
ren – die ze duidelijk goed kent – op gang
te brengen. Daarna biedt ze ons zelf een
rondleiding aan langs haar diverse werk-
plekken. In het kleine badkamertje toont
ze ons al de verschillende tandenborstel-
tjes van de kinderen; ze helpt ook wel
met tandenpoetsen. Vandaar gaat het
naar één van de ijskasten die zij schoon-
houdt. Trots vertelt ze daarover . En de
toiletten maakt ze schoon! En ze zorgt
voor schone handdoekjes.

In een ander keukentje staat een was-
machine en een wasdroger. Ze legt uit
hoe ze die gebruikt bij het wassen van de
bedovertrekjes van de kinderen Dan
naar buiten, naar de speelplaats. De kin-
deren zijn binnen omdat het die dag
vriest. Op verzoek van Marian poseert ze
bij het klimrek, eerst alleen, daarna met
haar jobcoach. Tenslotte demonstreert
ze het buitenspelmateriaal van de kinde-
ren. Dan terug naar binnen, naar een an-
dere groep in een ander deel van het
pand. Ook daar weer leuke interacties
met de kinderen.

Andere banen
Tussen het fotograferen door verne-

men we van haarzelf en van haar job-
coach dat ze hier werkt als vrijwilliger,
maar dat ze daarnaast nog twee andere
‘banen’ heeft. Ze werkt ook nog in de
bakkerij van het dagverblijf waar ze
vroeger volledig gezeten heeft; sinds kort
werkt ze daar ook als telefoniste. Ze
komt op eigen gelegenheid naar Oki-
Doki toelopen, want ze woont er maar
een paar straten vandaan.

Al met al blijkt Ria een opvallend goede
prater, vrijwel zonder enige articulatie-
problemen en met een prima beheersing
van de grammatica. Ja, zo iemand kun je
ook telefoniste maken. Wonderlijk dat
een vrouw met zo’n taalontwikkeling
nooit heeft leren lezen! In ieder geval be-
grijpen ook wij dat ze met veel plezier
haar werk doet.
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Deel 3 in de serie Passend
Werk gestart in Down+Up
nr 59. Deze serie geeft voor-
beelden van mensen met
Downsyndroom die een
stageplek of werk hebben
gevonden in een regulier
bedrijf. Daar werken heeft
meerwaarde voor henzelf in
de zin van het vergroten van
zelfrespect, sociale contacten,
financiën en ontwikkelings-
mogelijkheden. Voor de
samenleving heeft dit ook
voordelen: collega’s doen
ervaring op in het omgaan
met mensen met een
beperking, het geeft vorm
aan een maatschappelijke
betrokkenheid en mensen
met een beperking maken
zich in meerdere of mindere
mate productief.
De mensen die in beeld
worden gebracht zijn beslist
niet de intellectuele top van
mensen met Downsyndroom.
Sociale vaardigheden zijn op
zijn minst net zo belangrijk
als cognitieve vaardigheden
bij het wel of niet slagen van
een stage of arbeidssituatie.
Wij zijn erg benieuwd naar
uw reactie en wij rekenen ook
op uw hints en tips waar we
werkers met Downsyndroom
voor deze campagne kunnen
fotograferen.
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