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38 OPINIE

door Irmgard Borghouts

In het Brabants Dagblad stond
een belangrijke brief van Nik van
Hoogstraten (BD 26 februari). Hij
heeft een permanente hersenaan-
doening en wil dolgraag participe-
ren op de arbeidsmarkt. Het parti-
ciperen in een betaalde baan
wordt hem, zoals hij zelf aan-
geeft, in de Nederlandse maat-
schappij onmogelijk gemaakt. Ik
vrees dat hij niet de enige jongge-
handicapte is voor wie dit geldt.
Met de invoering van de Participa-
tiewet op 1 januari, is de integra-
tie van nieuwe jonggehandicap-
ten op de arbeidsmarkt de verant-
woordelijkheid van gemeenten.
De vraag is in hoeverre gemeen-
ten dit kunnen gaan waarmaken.
Gemeenten hebben daar nog niet
de benodigde expertise voor, zijn
zeer afhankelijk van bedrijven en
moeten bezuinigen. Het zou beter
zijn om de krachten regionaal te
bundelen en naar innovatieve op-
lossingen te zoeken.
Met de inwerkingtreding van de
Participatiewet is het sociale ze-
kerheidslandschap voor jongge-
handicapten gewijzigd. Nieuwe

jonggehandicapten die in staat
zijn om (gedeeltelijk) te werken,
stromen vanaf nu de Participatie-
wet in en ontvangen dus geen
Wajong-uitkering. Gemeenten
hebben de taak om deze groep
aan het werk te helpen, maar dat
is in de huidige situatie een haast
onmogelijke opdracht.
Enerzijds heeft dat te maken met
de kenmerken van de nieuwe
doelgroep voor gemeenten. De
Wajongpopulatie is een zeer
gemêleerde groep. Van hoogopge-
leide mensen met een fysieke be-
perking tot jongeren met verstan-
delijke beperkingen die nauwe-
lijks onderwijs hebben kunnen
volgen. Vaak is er sprake van
meervoudige problematiek.
Anderzijds zijn gemeenten uiter-
mate afhankelijk van werkgevers.
Gemeenten zullen oog moeten
hebben voor het standpunt van
werkgevers, wil de missie om
meer jonggehandicapten aan regu-
lier werk te krijgen kans van sla-
gen hebben. Wat beweegt werkge-
vers om banen aan te bieden aan
een groep die de werkzaamheden
waarschijnlijk minder productief
kan uitvoeren dan reguliere werk-
nemers? Als werkgevers al een po-
sitieve grondhouding hebben,
dan moet er ook werk zijn. Er is
nog steeds sprake van een crisis
op de arbeidsmarkt, waarvan het
einde nog niet in zicht is. Het wa-
ter staat bij bedrijven zoals V&D,
Blokker of Schoenenreus, maar
ook bij veel andere MKB-bedrij-
ven, tot aan de lippen. Ze hebben
grote moeite werkzekerheid te
bieden aan het eigen personeel,
laat staan dat ze nu banen kun-
nen creëren voor groepen die ver

door Joris Berns

Wie dacht dat de tijd van protes-
ten en bezettingen over was, heeft
het mis: de actievoerende student
is terug! En hoe: waar ze eerst met
harde hand uit het Bungehuis wer-
den gezet, hebben ze nu hun in-
trek genomen in het Maagdenhuis
van de Universiteit van Amster-
dam. Het Maagdenhuis is waar het
College van Bestuur zetelt waar de
studenten zo fel tegen protesteren.

Zelf herken ik een aantal proble-
men en deel de kern van de bood-
schap: samenwerken is samen be-
sturen. Een klein geschiedenisles-
je is nodig om het probleem te be-
grijpen: in 1969 werd het Maag-
denhuis ook al bezet omdat de
studenten medezeggenschap mis-
ten binnen de Amsterdamse uni-
versiteit. Na aanhoudende protes-
ten werd een wet aangenomen
die medezeggenschap voor stu-
denten verplichtte binnen het ho-
ger onderwijs. Een bezetting met
een Tilburgs randje omdat wij,
voordat er enige rebellie in Am-
sterdam was, het voortouw na-
men door het Cobbenhagenge-
bouw van de toenmalige handels-
hogeschool te bezetten. Studen-
ten hekelden het gebrek aan een
werkende medezeggenschap bin-
nen de organisatie. Vandaag, 46
jaar later, zou je zeggen dat alles
toch wel goed geregeld zou moe-
ten zijn. Op de Tilburg University
zitten namelijk twee studenten-
fracties die de studenten in de
universiteitsraad vertegenwoordi-
gen. Zo ook op de UvA, maar toch
worden gebouwen bezet en wil-
len ze dat het College van Be-
stuur aftreedt. Waarom?
Het komt doordat we onze hoger
onderwijsinstellingen steeds
meer zijn gaan zien als bedrijven
in plaats van onderwijsinstellin-
gen. Door bezuinigingen op subsi-
die voor ‘vrij’ onderzoek en maat-
regelen om universiteiten te straf-
fen en belonen voor de snelheid
van afstuderen, is er veel kwaad
bloed gezet. Afgelopen jaar nog
kwam er een brandbrief van hoog-

leraren op de TiU waar ze vraagte-
kens zetten bij het gebrek van aan-
dacht voor wetenschap hier. De
discussie waar de nadruk van een
universiteit moet liggen, onder-
wijs of onderzoek, is nog steeds
gaande en is er een die in de hele
samenleving zou moeten worden
gevoerd. Wetenschap en onder-
wijs brengen kosten met zich
mee en resultaten zijn niet zo dui-
delijk als dat binnen het bedrijfs-
leven is. Ook met een steeds grote-
re groep studenten in Nederland
lopen de kosten op en dit baart de
overheid zorgen. Het ultieme
doel van de studenten in het
Maagdenhuis is om te zorgen dat
deze discussie op alle niveaus met
alle betrokkenen gevoerd wordt.
In Tilburg lopen we al voor op
sommige steden met actieve stu-
dentenfracties die worden betrok-
ken bij het beleid van de universi-
teit. Ook is er een Studentenraad
die met de gemeente meedenkt

over beleid van en voor studen-
ten. Als we willen dat het hoger
onderwijs toekomstbestendig
blijft, moeten we een volgende
stap gaan zetten en dat is mede-
zeggenschap van betrokkenen op
alle beslissingsniveaus. Betrokke-
nen zijn niet alleen studenten,
maar ook docenten en ander per-
soneel, en zij allen moeten deze
discussie mee kunnen voeren.
Daarom wil ik hierbij een voor-
stel doen om openbaar bestuur te
vernieuwen op een manier die
niet alleen werkt in het hoger on-
derwijs, maar maatschappijbreed.
Om echt medezeggenschap te
kunnen realiseren is het belang-
rijk dat de uitvoerende macht ook
een mandaat heeft van de organi-
satie. Simpel gezegd betekent dat,
dat de bestuurders worden aange-
steld in samenspraak met alle be-
trokkenen uit de organisatie.
Denk aan een model waar kandi-
daten worden voorgedragen door
een commissie waar studenten en
docenten in zitten en door mid-
del van stemming door de hele or-
ganisatie de uiteindelijke winnaar
wordt bepaald. Klinkt dit wat
vreemd in uw oren? In Nederland
is dit inderdaad eerder uitzonde-
ringdan regel, maar in België is
dit een succesvoorbeeld. De Uni-
versiteit van Leuven kent een der-
gelijke stemming en de huidige
rector, Rik Torfs, is verkozen door
de studenten en docenten. Deze
man staat midden in maatschap-
pij, wetenschap en onderwijs en
wordt door de hele organisatie ge-
respecteerd. Hij is een graag gezie-
ne gast bij ‘De slimste mens’ en
op lezingen en symposia, niet al-
leen door zijn mooie verhalen,
maar door zijn eerlijke en open
geest.
Dit is maar een van de vele beves-
tigingen dat het werkt. Gekozen
openbaar bestuurders denken
niet alleen vanuit boven, maar
vooral vanuit beneden en dat is
waar ik voor sta: samenwerken is
samen besturen.

Joris Berns is bestuurder van de
Studentenraad Tilburg

Gemeenten
hebben de taak om
jonggehandicapten
aan het werk te
helpen maar dat is
bijna onmogelijk

Bestuurders moeten
worden aangesteld in
samenspraak met alle
betrokkenen uit organisatie

Hulpbisschop

Ik kan mij volledig vinden in het
schrijven van Ad Maas, parochie-
bestuur Loon op Zand (BD 17 fe-
bruari). Het valt mij inderdaad op
dat mensen die al lang aan de
kant staan nu het meeste com-
mentaar hebben.
Ben vele jaren zelf actief in paro-
chies geweest en weet wat er alle-
maal voor nodig is een kerkge-
bouw in stand te houden, uiter-
aard ook een parochie. Heb vele
werkzaamheden ter voorberei-
ding van doop-, huwelijks- en
vormseldiensten verricht. Maar
als ouders van dopelingen en vor-
melingen zelf niets meer met hun
geloof doen, niet meer een Onze
Vader of Weesgegroet kunnen

bidden, en inderdaad ook niet
een financiële bijdrage willen ge-
ven, houdt het op. Zo simpel is
dat. Er wordt dan wel gezegd, dat
mensen nog wel gelovig zijn,
maar als je niet meer kunt bid-
den, is het Godsgeloof verdwe-
nen, daar hebben we het over.
Van de tv kun je ook alles gelo-
ven, maar daar doen we meestal
ook niets mee.

Wim van Herwijnen
Geffen

Levenslang

Ik ben het hartgrondig eens met
de twee bestuursleden van Stich-
ting Mens en Recht die van me-
ning zijn dat levenslange gevange-
nisstraf onmenselijk is (BD 25 fe-
bruari). Terecht pleiten zij voor
een wet om levenslang tussen-
tijds te kunnen beëindigen. Ik
vind levenslang eigenlijk geen
straf omdat straf naar mijn me-
ning altijd teleologisch (doelge-
richt) bepaald is.
Straf heeft geen doel in zichzelf
(straf om de straf), maar heeft als

doel om de gestrafte, na zijn straf
uitgezeten te hebben, weer op het
goede pad te krijgen, hem weer
perspectief en uitzicht te bieden.
Ik moet denken aan de Duitse
theologe Dorothee Sölle die op de
vraag of een mens kan verande-
ren het volgende zei: ‘Als ik dat
niet zou geloven, zou ik niet in
God geloven’. Een hoopvol ant-

woord dat haaks staat op levens-
lang. Ik hoop dat die wet er komt.
Dat zou menselijk zijn.

Jan van Drie
Oss

Voortreffelijk

Als trouwe abonnee van het Bra-

bants Dagblad wil ik even reage-
ren op het voortreffelijke stuk
over Wim van Vugt uit Drunen
met de zebravink. In Brabant zijn
duizenden inwoners aangesloten
bij een vereniging en landelijke
bonden. Vaak wordt daar door de
milieuverenigingen en media ne-
gatief over gedaan. Eindelijk eens
een keer een goed stuk.
Ik denk dat ik namens alle leden
van de Nederlandse Bond van Vo-
gelliefhebbers en de Algemene
Bond van Vogelhouders het Bra-
bants Dagblad mag bedanken
voor zo’n positief bericht.

Theo Schelle
Voorzitter Vogelvereniging Zang en Kleur

Geffen

DigiD

Naar aanleiding van de ingezon-
den brief van J. Schilders (BD 25
februari) het volgende. Natuurlijk
waren de gebruikersnaam en het
wachtwoord niet vooringevuld
op DigiD op internet, dat doet
geen enkele instantie. Wij moe-
ten ook altijd opnieuw gebruikers-

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan: Opinieredactie Bra-
bants Dagblad, Postbus 235, 5201 HB
Den Bosch of opinieredactie@bd.nl

Lezersbrieven

Accent op
Jonggehandicapten komen moeilijk
aan werk. De Participatiewet biedt
ruimte voor regionale invulling.

� Rik Torfs, rector van Universiteit
van Leuven foto Mark de Vilder/ANP

�

“

� Vogelliefhebber Wim van Vugt uit Drunen. foto Joris Buijs/Beeld Werkt

Universiteit heeft échte
medezeggenschap nodig

JONGGEHANDICAPTEN
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van de arbeidsmarkt afstaan.
De Participatiewet biedt gemeen-
ten de kans om financiële instru-
menten voor werkgevers in te zet-
ten. Daarvan moeten we niet te
veel verwachten. Uit onderzoek
blijkt dat het bereik en het ge-
bruik van instrumenten zoals
loonkostensubsidie en loon-
dispensatie gering is. De economi-

sche theorie dat loonkostensubsi-
die een prijsprikkel is waardoor ar-
beid goedkoper wordt en werkge-
vers daardoor eerder een baan aan-
bieden aan mensen die niet volle-
dig productief zijn, blijkt in de
praktijk niet te kloppen. Meer fac-
toren spelen bij werkgevers een
rol als het gaat om het wel of niet
aannemen en in dienst houden

van arbeidsgehandicapten. De ver-
onderstelling van de overheid dat
de Quotumregeling als een
zwaard van Damocles boven het
hoofd van werkgevers hangt en
ze zich daardoor gedwongen voe-
len om jonggehandicapten aan te
nemen, is een illusie. Vooralsnog
lijken bedrijven zich niet al te
druk te maken. Bedrijven zien

wel wat er op hen afkomt en kun-
nen besluiten de boete af te ko-
pen.
In het sociaal akkoord zijn afspra-
ken gemaakt over garantiebanen
en de oprichting van 35 regionale
werkbedrijven die een schakel vor-
men tussen mensen met een
arbeidsbeperking en werkgevers.
In nader op te richten Werkka-

mers is het de bedoeling dat ge-
meenten, UWV en sociale part-
ners gaan samenwerken, maar dit
staat nog in de kinderschoenen.
Sterker nog: het komt nog niet
van de grond.
Maar wat moet er dan wel gebeu-
ren? In de eerste plaats kennis-
overdracht van de bestaande ex-
pertise die bijvoorbeeld bij het
UWV, maar ook bij bedrijven en
andere organisaties beschikbaar is
over de beperkingen waar jongge-
handicapten al vroegtijdig in hun
leven mee worden geconfron-
teerd. Het is voor gemeenten on-
mogelijk op lokaal niveau alle be-
nodigde expertise over alle beper-
kingen en aandoeningen in huis
te hebben. Gemeenten moeten in
ieder geval niet opnieuw het wiel
uit gaan vinden.
De sprong van uitkering naar re-
gulier werk blijft voor jonggehan-
dicapten bovendien vaak te groot.
Een oplossing die niet in de Parti-
cipatiewet is voorzien is een door
gemeenten, UWV, bedrijven, so-
ciale werkvoorziening en uitzend-
bureaus op te richten ‘tussensta-
tion’, waarin jonggehandicapten
letterlijk en figuurlijk kunnen
werken aan hun arbeidstoekomst
en waarin rekening gehouden
kan worden met hun interesse en
hun arbeidsvermogen. De Ar-
beidsstichtingen zoals die in ver-
schillende vormen in Oostenrijk
bestaan, zouden als inspiratie kun-
nen dienen. Mensen stromen
voor maximaal vier jaar in een Ar-
beidsstichting in met behoud van
uitkering, ontvangen een toeslag
en ook bedrijven dragen bij.
De Participatiewet biedt ruimte
voor regionale invulling. Gebruik
die ruimte dan ook door te ko-
men met innovatieve oplossingen
in plaats van illusiepolitiek te be-
drijven.

Dr. Irmgard Borghouts is als senior-on-
derzoeker arbeidsmarkt en sociale ze-
kerheid verbonden aan
ReflecT/Tilburg University

Justitie kan hennepteelt nooit
helemaal uitbannen

De Kwestie van vandaag:
Kalveren die op stal worden
vetgemest verdienen niet
het dierenwelzijnskeurmerk

naam en wachtwoord ingeven op
DigiD. Waarschijnlijk (99 procent
kans) heeft J. Schilders erin toege-
stemd dat de browser (Internet
Explorer of Google Chrome) het
wachtwoord moest opslaan en zo-
doende wordt dat weer getoond
wanneer de site opnieuw wordt
bezocht. In de instellingen van de
browser kun je dat weer onge-
daan maken. Zoek hiervoor naar
de ‘opgeslagen wachtwoorden’ óf
wachtwoorden beheren of iets
dergelijks.

Rianne van Teeffelen
Oss

Blussen

De bezuinigingsdrift treft nu ook
de brandweer. Maar liefst 40 mil-
joen dient er te worden bezui-
nigd, wat dan ook meteen weer
een positieve vorm van participa-
tie, hét toverwoord van dit kabi-
net, oplevert.
Binnenkort vormen de wijkbewo-
ners weer eensgezind een lange
rij met gevulde emmertjes om de
ontstane brand te blussen terwijl

de gealarmeerde brandweer met
paard en wagen toesnelt. Gedu-
peerden worden liefdevol in de
wijk opgevangen en slapen tijde-
lijk bij de buren.
Verbroedering, alleen al door be-
zuiniging! Kan het nog mooier?
Om dit sprookje voortijdig in de
kiem te smoren wil ik voorstellen
dat de brandweer haar uitrukkos-

ten doorfactureert aan de opstal-
en/of inboedelverzekeraars of in-
dien van toepassing de aansprake-
lijkheidsverzekeraar. Indien een
ambulance wordt opgeroepen,
wordt deze rit óók doorberekend
aan de zorgverzekeraar.
Mijn schatting is dat de premie-
opslag fractioneel is om deze kos-
ten te kunnen dekken om zodoen-
de een gezonde basis voor hulp-
verlening te creëren.
Politiek, doe er dus uw voordeel
mee.

Jan van Helvoort
Sint-Michielsgestel

Te oud?

Te oud voor de politiek is maar
net hoe je het bekijkt. Terecht
merkt Niels Klaassen in zijn pri-
ma benadering van dit vraagstuk
in het BD (27 februari) op dat jon-
ge mensen sneller anticiperen op
veranderingen dan de oude garde.
Maar ook hier bevestigen de uit-
zonderingen de regel dat er ge-
noeg oudere staatslieden zijn zo-
als Adenauer, Churchill, Roose-

velt en Drees, die het uitstekend
hebben gedaan. Deze mensen had-
den visie, waren doortastend en
hadden een goed team medewer-
kers naar wie ze meestal goed luis-
terden. In hun tijd gingen de ver-
anderingen ook snel. Goed, je had
geen snelle media als Twitter,
Facebook etc., maar de wereld
was in en na de Tweede Wereld-
oorlog volop in beweging.
Kortom er is geen algemene regel
te bedenken voor een politicus
voor aanblijven of opstappen op
oudere leeftijd. Wel kan zo’n per-
soon in de problemen komen als
blijkt dat hij een grote stroom in-
formatie niet meer kan behappen
en geen grip meer heeft op het on-
derwerp. Als voorbeeld wordt ge-
noemd minister Ivo Opstelten die
regelmatig een abominabel hakke-
lende presentatie geeft en uitspra-
ken doet waar je broek van afzakt.
Hij is als burgemeester van Da-
len, Doorn, Delftzijl, Utrecht, Til-
burg en Rotterdam een goed be-
stuurder geweest. Maar a.u.b. stop
er eens mee. Genoeg is genoeg.

B. Kuilman
Boxtel

Reageren? Op de internetsite
bd.nl
kunnen bezoekers hun antwoord op
de Kwestie beargumenteren.
Of via mail:
kwestie@bd.nl
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81%

regio bij Participatiewet

De Kwestie

De Kwestie van gisteren
leverde 641 reacties op

19%
� Konrad Adenauer foto ANP

� De Melson Groep uit Papendrecht helpt jongeren met een verstandelijke beperking aan werk door aan bedrijven ’werkfruit’ te leveren. foto Vidiphoto/ANP


