
  

 

 

Tilburg University

Kabinet, doe meer tegen stigma arbeidshandicap

Wilthagen, Ton

Published in:
Het Financieele Dagblad

Publication date:
2021

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Wilthagen, T. (2021). Kabinet, doe meer tegen stigma arbeidshandicap. Het Financieele Dagblad, 25.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/1012654f-38e6-418b-ab88-a81a4269573f


ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

D
e voorstellen voor eenmeer
inclusieve arbeidsmarkt
komenvanalle kanten.Het
merendeel vandepolitieke
partijenbenadrukt dat ook
mensenmet eenarbeids-

handicaphun talentenmoetenkunnen
inzetten.

InNederlandhalenmensenmet een
arbeidshandicapnogniet dehelft vande
gemiddelde arbeidsparticipatiecijfers en
ze zijn zeker dubbel zo vaakwerkloos.

Het is verhelderendomookopEuro-
peesniveau tebezienwaardeproblemen
enoplossingen liggen.HetEuropeseon-
derzoeksinstituutEurofoundheeft vorige
maandeen vergelijkende studieuitge-
bracht over de integratie vanmensenmet
eenhandicap inde arbeidsmarkt. Aanlei-
dingdaarvoor is de recente lancering van
denieuweEuropese strategie voorde rech-
ten vanmensenmet eenhandicap.

De conclusie vande studie is dat on-
danks enige vooruitgangde arbeidspar-
ticipatie vanmensenmet eenhandicap
fors achterblijft. De coronacrisis doet hier
geengoedaan.DaarompleitenEuropese
en internationale organisaties ervoor om
deze groep tijdensde crisis uit tewind te
houden.

STEREOTYPERINGEN
Het eerste obstakel dat deonderzoekers
inEuropawaarnemen, is datmensenmet
eenhandicapnog steeds last hebben van
handicap-gerelateerde stereotyperingen
en stigma’s. Inhet vorig jaar verdedigde
proefschriftWhat’s ina label? vangedrags-
deskundigeHannahPelleboer-Gunnink,
overmensenmetmentale beperkingen,
wordt stigmagedefinieerd als de ervaring
vaneenminderwaardige identiteit in een
bepaalde sociale context als gevolg vaneen
bepaalde eigenschapdiedoor anderenals
minderwaardwordt gezien.

Stigma’s zittenbij de gehele bevolking,
ookbijwerkgevers en collega-werkne-
mers. Erwordt vanuitgegaandatmensen
met eenhandicapbepaalde vaardigheden
missenof over eigenschappenbeschikken
die goed functionerenmoeilijkmaken. En
zelf-stigmabestaat ook: je denkt dat je al-

leenmaarwordt aangenomenomwille van
jehandicap.

Stigma’s reduceren is geeneenvoudige
opgave. InhetEuropese rapportwordt een
lans gebroken voorhet openstaandoor
arbeidsorganisaties voordiversiteit en een
positievehouding tenaanzien vanmen-
senmet eenhandicap.Quotawordenals
zinvol gezien,maar kunnenook leiden tot
het selecteren vanbepaalde groepen, tot
verdringing enhet juist niet-naleven van
regels.

PROTEST
Pelleboer-Gunninkwijst ophet belang van
daadwerkelijkebekendheidmetde groep
enopde rol vanhet onderwijs.Uit haar on-
derzoekkomtnaar vorendat het verwoor-
den vanongelijkheid enhoedatwordt
ervaren zinheeft, zoals inNederlanddoor
‘Wij staanop!, een stichting van jongvol-
wassenenmet een fysiekehandicap.

Hierbij sluit ookde volgendeEuropese
bevinding aandat systemenommensen
met eenhandicap aanhetwerk tehelpen
nodeloos complex enbureaucratisch zijn.
Erwordt door de verschillende instanties
enbetrokkenpartijennog steeds te veel in
afzonderlijke silo’s gewerkt endebelang-
hebbende staat onvoldoende centraal.

Dit zienweook inNederland.DePar-
ticipatiewetheeft de complexiteit onvol-
doendeweten terug tedringenennieuwe
ingewikkeldhedengecreëerd.Ookde (re)
integratie vanarbeidsgehandicaptenkan
beter.Maatwerk en vertrouwenmoeten
het deviesworden.Datwordt ookgesteld
inhet recente advies ‘Dewinst vanhet
sociaal domein’ vandeVereniging van
NederlandseGemeenten (VNG) enandere
organisaties, en inhet rapport ‘Klem tus-
senbalie enbeleid’ vanbegindit jaar.

Verderhoudendeonderzoekers van
Eurofoundeenpleidooi voormeerdata,
informatie enduidelijkedefinities, zodat
eengoede vergelijking tussende lidsta-
tenkanwordengemaakt enkanworden
vastgesteldwelke strategieënwerken.Het
rapport evalueert 150beleidsmaatregelen
uit de lidstaten.Deze inspireren,maar
zijnnietmakkelijk opandere lidstaten te
betrekken.

OokNederlandonderschrijft denieuwe
Europese strategie voorde rechten van
mensenmet eenhandicap. En sinds 2016
geldt ook inNederlandhetVN-Verdrag
inzakede rechten vanpersonenmet een
handicapdat al in 2006werdovereenge-
komen. Zo’n 2miljoenNederlandersheb-
beneenbeperking. Ze zijn slechtziend,
blindof doof, hebbeneen lichamelijke of
verstandelijkebeperkingof psychische
problemen.

ConformhetEuropese advies zalNe-
derlandmoeten zorgendatmensenmet
eenbeperkingwordengesteund tijdens
het herstel vande coronacrisis.Dat zij niet
vergetenwordenals gevolg vanminder
vraagnaar arbeid en toenemende concur-
rentie opdearbeidsmarkt.Ookdient deze
groep toegang te krijgen tot denieuwe vor-
men vanwerk.Ondersteunende technolo-
gie, ookgericht ophet behoud vanwerk is
daarvoor cruciaal.

INCLUSIE
Hethierbovenbesprokenprobleemvan
stigma vergt aanhoudendeaandacht. Stig-
ma’s zijnmisplaatst enonterecht. Zoals
Pelleboer-Gunnink schrijft, is een stigma
een vandebelangrijkste oorzaken van
ongelijkheid en vraagt dit omeenmaat-
schappelijke enpolitieke respons.Herstel
vanbredewelvaart vanuit deze crisis lukt
niet zonder inclusie.

Hetnieuwekabinetmoetdaaromeen
inclusieve arbeidsmarkt, gelijkebehan-
deling ennon-discriminatie hoog inhet
vaandel plaatsen.Dewerkgevers, bijmon-
de vanVNO-NCWenMKB-Nederland, en
de vakbondenonderstrepen inhun recen-
te beleidsvisies dit streven.Uiteraardkan
hetnieuwebeleidniet gemaaktworden
zonderdemensenwaaromhet gaat.

A R B E I D S M A R K T

Kabinet, doemeer tegen stigmaarbeidshandicap
$ Arbeidsparti-
cipatie van
mensenmet
een handicap
blijft achter

$ Dit komt door
aanhoudend
stigma endoor
coronacrisis

$ Participatie-
wet heeft geen
oplossing
gebracht, nieuw
kabinetmoet
meer doen

De systemen
ommensen
met een
handicap aan
het werk te
helpen, zijn
nodeloos
complex en
bureaucratisch
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