
Werken met een zintuiglijke beperking? 

Dat kan! Aandachtspunten, randvoor-

waarden en de praktijk in Utrecht e.o. 
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“op de barricade” 



Doelgroep: 

- Visueel beperkten 

- Auditief beperkten 

- Mensen met TOS 

- Mensen met autisme 

 

COMMUNICATIE  

is het centrale aandachtsgebied 

 

 

Werkpad: Arbeidsintegratie en coaching 

 



Cijfers maken duidelijk dat er veel moet gebeuren: 

Visueel beperkten:  

Ca 80.000 mensen in de leeftijd 15 – 67 jaar 

 

Algemene aandachtsgebieden 



Cijfers maken duidelijk dat er veel moet gebeuren: 

Auditief beperkten:  
• 5,4 %  van de bevolking is slechthorend 

• Beroepsbevolking van 7,7 miljoen 

• 3% van de beroepsbevolking meldt problemen met SH op het werk 

(geschat 23,0,000) 

• Laatste 50 jaar lag de focus op het werken ‘met handen’ 

• Tegenwoordig leven we in een communicatietijdperk 

• We hebben toenemende vergrijzing in beroepsbevolking 

• De pensioengerechtigde leeftijd neemt toe 

• Onder de beroepsbevolking is slechthorendheid ziekte nr 1 

• 30% van de slechthorende jongeren is werkloos 

 

 

Algemene aandachtsgebieden 

 

5e aandachtsgebieden 



• Onderscheid in opleidingsniveau 

  →  dit vraagt om maatwerk 

• Afhankelijkheid van mensen met een beperking 

   →  in hoeverre speelt “pamperen” een rol? 

• Werkplekinrichting 

  →  inrichting en hulpmiddelen 

• Energetisch niveau van functioneren 

   →  specifieke aandacht voor specifieke doelgroepen 

 

 

Algemene aandachtsgebieden 

 



• Miscommunicatie / missen van communicatie 

• Sociale interactie 

• Taalontwikkeling 

• Hulpmiddelen, naast technische ook de tolkvoorziening 

Aandachtsgebieden t.a.v. communicatie 

 



• Juiste aandacht besteden aan eerder 

genoemde punten 

• Coaching, met aandacht voor het 

energetisch aspect 

• Goede samenwerking met alle betrokkenen, 

bijvoorbeeld met de gemeenten 

• Werkgevers die bereid zijn mee te werken, 

en zij moeten dus geïnformeerd worden 

 

Wat werkt? Wat werkt? Wat werkt? Wat werkt?  

 



De praktijk van alle dag: 

 

• Voorbeeld van VIP 

 

• Voorbeeld van Auditief beperkt 

Wat werkt? Wat werkt? Wat werkt? Wat werkt?  

 

 



Meest actuele cijfers: 

Traject 2016: 12 kandidaten instroom, waarvan 6 

doorgestroomd naar werk 

 

Strookt met landelijk beeld (UWV) ca 50% van de 

aanmeldingen vindt werk 

 

88,2% van de werknemers met Jobcoach van 

Werkpad zijn duurzaam aan het werk 

Wat werkt? Wat werkt? Wat werkt? Wat werkt?  

 

 

 



• Sinds 2013 vernieuwende aanpak 

 

• Focus op jongeren in kwetsbare posities 

 

• Deel budget wordt ingezet voor subsidie van 

initiatieven uit de regio 

 

• Sinds 2015 project met Werkpad 

 

Actieplan Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 



• Kern Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017: 

• 1. Regionale jobhunters 

 

• 2. Vijf regionale projecten (incl. Werkpad) 

 

• 3. Meet & greets jongeren en werkgevers 

 

• www.actieplanjeugdwerkloosheid.nl 

 

 

Actieplan jeugdwerkloosheid (2) 



• Kracht: door regionale bundeling 

specialistische begeleiding door Werkpad 

mogelijk. Volumes voor individuele 

gemeenten te laag. 

 

• Ook voor jongeren die niet in beeld zijn bij 

Werk en Inkomen 

• Is tevens valkuil vanwege financiering vanuit 

WenI 

Actieplan jeugdwerkloosheid (3) 



Namens mensen uit de doelgroep, namens Werkpad, 

namens ons: 

 

Dank voor jullie deelname 
 

Dank! 



• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



