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Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u een ongevraagd advies met betrekking tot het Expertisecentrum Werkhulp. 
 
Aanleiding 
Op donderdag 2 april jl. hebben Goos de Jong (coördinator arbeidstoeleiding) en Judith van Apeldoorn 
(onderwijsassistente) van de Mr Duisterhoutschool te Heerenveen aan de Participatieraad een presentatie 
gegeven over hun opzet hoe zij leerlingen toeleiden naar werk. Op de site van de school staan leerlingen die via 
een schoolloopbaan uiteindelijk werk hebben gekregen en niet of niet geheel in een uitkeringssituatie zijn 
terecht komen: http://www.duisterhout.nl/nl/op-weg-naar-werk/werk.html. Het bieden van een dergelijk 
schoolloopbaan-traject is een jaarlijkse pilot en loopt dit schooljaar af. Het proces van stages naar werk kost 
veel ondersteuning. Een onderwijsassistent(e) is hierbij noodzakelijk, maar is kostbaar. Mede met geldelijke 
steun vanuit de gemeente is het inhuren van een onderwijsassistent(e) voor het komend schooljaar wederom 
haalbaar en kan dit unieke project vanuit het Expertisecentrum Werkhulp door blijven gaan. 
 
Visie Participatieraad 
In het licht van de nieuwe Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldend is, is de pilot ‘naar werk’ van de  
Mr Duisterhoutschool het schoolvoorbeeld hoe het gedachtegoed van de nieuwe wet- en regelgeving tot praktijk 
komt. Zie hiervoor ook het voorbeeld uit de toelichting op de wet: 
 

 
Michel heeft een aan autisme verwante stoornis. Na diverse speciale basisscholen belandde hij op 
het Praktijkonderwijs. Daar liep hij vanaf zijn veertiende verschillende stages. Voor hem was zijn 
toekomst redelijk duidelijk: een Wajong-uitkering. Nu, tien jaar later, werkt Michel bij een grote 
bouwmarkt. Daar kan hij klanten precies vertellen wat ze voor hun badkamer nodig hebben en welke 
verf voor hun huis geschikt is. Met zijn collega’s heeft hij goed contact en hij heeft een uitgebreide 
vriendenkring opgebouwd. De bouwmarkt heeft hem vanaf het begin van zijn stage persoonlijke 
aandacht en beetje bij beetje meer verantwoordelijkheid gegeven. In samenspraak met de jobcoach 
van het UWV en zijn ouders kreeg hij steeds meer taken. Vanaf 2008 is hij in vaste dienst gekomen 
en zijn tussen zijn werkgever en jobcoach afspraken gemaakt hoe hij volledig zijn eigen loon kon 
gaan verdienen. In 2012 heeft hij zijn MBO-2 diploma behaald. De bouwmarkt en zijn ouders hebben 
hem hiertoe gestimuleerd en geholpen waar dat kon. Een Wajong-uitkering heeft hij niet meer nodig. 
Over een paar jaar wil Michel zijn eigen afdeling runnen. 
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De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur 
naar regulier werk. De Participatiewet draagt zo bij aan de ambitie van het kabinet om zoveel mogelijk mensen 
mee te laten doen aan de maatschappij. Werk biedt de beste sociale zekerheid. Het is bovendien meer dan een 
inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. De 
doelgroep van de wet bestaat uit mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, 
ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen.  
 
De Participatieraad  steunt dan ook deze positieve vorm van jonge mensen te begeleiden naar werk. De 
jongeren die nu onder de Participatiewet vallen en niet meer onder de Wajong, kunnen dan minder of geen 
beroep doen op de bijstand op grond van de Participatiewet. Voor zowel de gemeente als de jongeren een win-
win-situatie.  
 
De Participatieraad ziet graag dat dit schoolloopbaan-traject vanuit het Expertisecentrum Werkhulp met 
ondersteuning van de gemeente, zowel financieel als inhoudelijk, structureel ingezet kan blijven worden bij deze 
school zodat niet elk jaar opnieuw afgewacht moet worden of dit traject wel door kan blijven gaan. 
 
Graag ontvangen we uw reactie. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 

 
W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 
Voorzitter      Secretaris 
 


