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Aanleiding: kamervragen P-wet

Doel: ontwikkelen werkwijze in de 

arbeidsmarktregio’s waardoor meer mensen 

met een visusbeperking werken.

Financiers: SBCM, SZW, Instituut GAK en 

Bartiméus

Project Zichtbaar in Werk



Deelname arbeidsmarkt



• Vanaf ingang P-wet verantwoording bij 

gemeente. Regioplan: noodzakelijke kennis 

en expertise ontbreekt en doelgroep is 

onbekend bij gemeente

• Expertiseorganisaties (Visio en Bartiméus)  

gemeenten, UWV, VNG, UWV, SBCM en 

oogvereniging krachten gebundeld in project 

ZIW om kennis en ervaring beter 

beschikbaar te stellen. Doel: duurzame 

participatie op de arbeidsmarkt. 

Bundelen kennis en expertise



- Team inclusief: team professionals werken 

als expert aanvullend op werkbedrijven

- Landelijke projectleider: aansturing, 

verankering methodieken, kennis borging

- Online kennisportaal waar professionals, 

werkgevers en jongeren kennis, tips en 

ervaringen kunnen vinden 

- Publiciteitscampagne om bewustzijn 

mogelijkheden te vergroten 

Landelijk expertisecentrum Arbeid voor VIP’s



Doel: meer slechtziende en blinde jongeren 

met startkwalificatie duurzaam laten 

participeren in het arbeidsproces

Project is gestart in 3 pilotregio’s, wordt 

uitgebreid met 3 regio’s

Online Kennisportal is opgeleverd

www.zichtbaarinwerk.nl

Het project

http://www.zichtbaarinwerk.nl/


Kennisportaal



De eerste ervaring leert dat de expertise in de 

regio inderdaad niet voorhanden is, maar ook 

dat jongeren zelf vaak moeilijk de juiste 

informatie kunnen vinden. 

Eerste ervaringen



Kanalen waarlangs jongeren gemeld kunnen worden:

- gemeenten: schoolverlaters en 

uitkeringsgerechtigden

- UWV: wajongeren zonder traject, ww en scholieren

- Onderwijs: VSO en ambulante ondersteuners;

- Belangenbehartigers: o.a. Oogvereniging

- Verkopers hulpmiddelen: 

- Bartiméus en Visio;

- Direct jongeren zelf of hun ouders;

Ervaringen met het aanbod



In Amsterdam zijn de resultaten het meest 

positief: 

• Groot wervingsgebied in een gemeente;

• Was al sprake van samenwerking tussen de 

partijen, contactpersonen snel gevonden;

• Bestaande samenhang in de regio helpt;

• Gemeenten kunnen kandidaten niet uit 

registratiesysteem halen.

Ervaringen met de aanpak



• Ton Hulskramer, klantmanager bij gemeente 

Amsterdam vertelt eigen verhaal. 

• In Amsterdam al ca 10 trajecten gestart, 

eerste 2 plaatsingen een feit

• Team inclusief wordt ingeschakeld waar 

nodig

• Zoeken naar arbeidsmogelijkheden anders 

dan bij doorsnee doelgroepregisterklant

Praktijk Amsterdam



• Mobiliteit (extern, intern, hond welkom?)

• Aanpassingen (soft/hardware, inrichting en 

verlichting werkplek)

• Takenpakket: niet altijd mogelijk hele functie 

uit te voeren. Wel taken. 

• Communicatie: afspraken maken (Prikbord, 

naam noemen tijdens vergadering)

• Harrie (hulp) iemand die wegwijs maakt, 

collega om op terug te vallen.

Functiecheck?  De MATCH



Kennisportaal: www.zichtbaarinwerk.nl

Vragen info@zichtbaarinwerk.nl

Jongeren, professionals en werkgevers uit niet 

deelnemende regio’s kunnen hier ook met hun 

vragen terecht. 

Vragen en aanmeldingen

http://www.zichtbaarinwerk.nl/
mailto:info@zichtbaarinwerk.nl



