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Manifest: Schoolverlaters met een verstandelijke beperking, op weg 
naar werk? 
 
Met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan 
de ene kant (een verdrag van de Verenigde Naties) en de zes pijlers van het nieuwe concept 
Positieve Gezondheid aan de andere kant, moeten we (= alle organisaties) de handen ineen 
slaan en laten zien dat we een beschaafde samenleving zijn, waarin iedereen zijn eigen 
leerweg vindt en een zinvolle bijdrage levert, betaald of onbetaald. Zinvol voor zichzelf en 
voor de samenleving. 
 
Jongeren met een verstandelijke beperking hebben – net als ieder ander - recht op 
zelfontplooiing. De kans daarop wordt vergroot als de nadruk niet alleen wordt gelegd op 
arbeidsvermogen en loonwaarde, maar op eigen regie en maatwerk. Dat is van onmisbare 
waarde voor de participatiemaatschappij. 
 
Het thema schoolverlaters is een complex onderwerp en er zijn veel organisaties betrokken 
bij deze jongeren. Wij roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen om de 
volgende punten toe te passen. Samenwerking hierin zoeken is essentieel. 
 
 

1. Neem de mens als uitgangspunt 
Uitgangspunt is de leerling, cliënt, werknemer, … . Zelf regie hebben binnen de 
mogelijkheden is belangrijk voor ieder mens. Het is ook medebepalend voor de veerkracht. 
In de zorg zijn hiermee goede ervaringen opgedaan met het persoonsgebonden budget als 
middel. En: een leven lang leren is voor iedereen noodzakelijk om mee te kunnen doen. 
 
 

2. Bereid jongeren en ouders voor op deze belangrijke levensfase 
Bij 18 jaar verandert er sowieso heel veel, ook op juridisch gebied (mentorschap en/of 
bewindvoering moeten worden geregeld). Ook de eigen ontwikkeling komt in een nieuwe 
fase. Begin dus al met gerichte voorlichting vóór de leeftijd van schoolverlaten. 
Maar jongeren zijn ook na hun 18de nog leerbaar. Deze jongeren kunnen nog twee jaar 
onderwijs volgen. Die keuze moet actief aangeboden worden door scholen en 
samenwerkingsverbanden. Leren moet worden gestimuleerd, niet ontraden. Sterker nog: 
leren is een recht. 
Er is een sluitende aanpak nodig voor schoolverlaters. Niet ‘loonwaarde’ en 
‘arbeidsvermogen’ maar de individuele behoeften, talenten, ambities bepalen mede of 
iemand gelukkig is met het werk dat hij doet. 
 
 

3. Bied passend werk en passende begeleiding 
Er moeten meer mogelijkheden zijn voor passend werk. Het is belangrijk dat jongeren die 
gaan werken op een goede plek terecht komen, waar ze tot hun recht kunnen komen en 
eigenwaarde kunnen opbouwen. Voor de begeleiding in de praktijk is het hebben van een 
‘klik’ belangrijker dan het scheppen van een functie hiervoor. Iemand die de jongere aanvoelt 
en bij wie de jongere voelt dat hij zichzelf kan zijn, biedt onschatbare meerwaarde. 
Passende begeleiding moet mogelijk gemaakt en ondersteund worden. Wie een jongere in 
dienst neemt, moet eenvoudig en op afroep advies en hulp kunnen krijgen.  
 
 

4. Verbreed het begrip werk 
Er is een goede definitie van werk nodig: niet alleen loonvormende arbeid (betaald werk). 
Ook vrijwilligerswerk is zinvol. Bepalend is wat voor díe jongere de beste oplossing is. Het is 
essentieel dat werkgevers en vrijwilligersorganisaties het zelf ook belangrijk en leuk vinden, 
dat mensen met een beperking komen werken.  
Minder regels en administratie en meer ondersteuning en begeleiding leiden tot meer 
inspiratie. 
 
 



 

 

5. Zorg voor passende dagbesteding 
Ook dagbesteding is een manier om de eigenwaarde op te bouwen. Dan dient de 
dagbesteding kwalitatief goed te zijn en te passen bij de wensen en vaardigheden van de 
deelnemer. Zo leidt deze tot verdere ontplooiing. 
 
 

6. Pas de ‘Omgekeerde Toets’ toe en bied onafhankelijke ondersteuning aan 
Schotten moeten weg. Regelgeving zit in de weg. Je moet denken vanuit de persoon, niet 
vanuit de regels. Ga altijd uit van maatwerk, voor iedere cliënt. 
Ouders hebben vaak moeite om de weg te vinden naar ondersteuning bij hun kind. Sommige 
ouders zien door de bomen het bos niet meer en het kan daardoor gebeuren, dat hun kind 
een indicatie krijgt voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), terwijl een 
indicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg) passend is. Het is daarom belangrijk om ze de 
weg te wijzen naar hulp/ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 
 
 

7. Versterk de positie en regel inspraak 
De positie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen in de WSW is 
kwetsbaar. Het gaat vaak over de hoofden van mensen heen. Naast de individuele 
eigenwaarde is ook gezamenlijke inspraak belangrijk. Benut de ervaringskennis van 
leerlingen, werknemers, cliënten en hun naastbetrokkenen. Neem hen als uitgangspunt en 
niet het systeem. Ook is het belangrijk om aandacht te hebben voor de lokale 
belangenbehartiging van (potentiële) werknemers. 
 
 
Ten slotte 
Alles wat we hiervoor genoemd hebben, geldt ook voor andere leeftijdsgroepen. 
Iemand die jarenlang tevreden in de groenvoorziening heeft gewerkt en lichamelijke 
beperkingen krijgt, kun je niet zomaar ‘overplanten’ naar een fabriek. Is de loonwaarde 
leidend of de vraag waar zo iemand zinvol aangepast werk kan blijven doen? Is 
vrijwilligerswerk bij een sportvereniging minder zinvol voor de samenleving? 
Lever dus altijd maatwerk. 
 
 

 
 
 

Schoolverlaters met een verstandelijke beperking, op weg naar werk? is een initiatief 
van het SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een 
verstandelijke beperking in Limburg) en wordt inmiddels breder opgepakt binnen het Huis 
voor de Zorg. 
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Reacties, opmerkingen, aanvullingen? 
Die kunt u doorgeven aan het SOL: 
Bezoekadres  Mercator 1, 6135 KW Sittard 
Postadres  Postbus 5185, 6130 PD Sittard 
Telefoon  046 420 8182  
E-mail   bureau@sollimburg.nl  
Website  www.sollimburg.nl  
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