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CHRONISCH ZIEK

ZIEK
ZIJN IS
TOPSPORT!
Elke dag presteren als een topsporter. Zo voelt
het als (chronisch) zieke. Maar er staat geen
groot publiek je aan te moedigen. Je moet op
eigen kracht het beste uit jezelf halen.

Tekst: Eline Lubberts, foto’s: Kees Rijken

Ellen

Het leven van een topsporter is zo
ingericht dat hij op het hoogste niveau
kan presteren. Gezond eten, rust nemen
en naar je lichaam luisteren dragen bij
aan het succes van bijvoorbeeld Kjeld
Nuis en Daphne Schippers. Chronisch
zieke mensen leven op dezelfde manier.
Maar in plaats van het streven naar een
olympische plak doen zij dit om met zo
min mogelijk pijn of zo veel mogelijk
energie de dag door te komen.
Zo ook Ellen en Stella. Na een derde
hersenbloeding onderging Ellen
Hilberts (26, WIA) een riskante
hersenoperatie. Hoewel de operatie
goed is verlopen, is ze niet helemaal
de oude. ‘Ik heb verminderde kracht,
coördinatie en motoriek in mijn
rechterarm. Verder ben ik snel moe
en overprikkeld. Ik kan mij slecht
concentreren. Soms voel ik me net een
strandbal waar het ventiel uit wordt
getrokken en leegloopt. Zo snel gebeurt
het.’ Waar de topschaatser Kjeld zich
oplaadt voor de wereldtitelrace, zo laadt
Ellen zich op om naar een concert van
Nick en Simon te gaan.
Ellen: ‘Vooraf rust ik, maar drie dagen
daarna ben ik toch ziek. Het is echt
killing. Maar ja, het is de moeite waard.’
Om haar conditie op peil te houden
traint Ellen elke week bij een
fysiopraktijk. ‘Door mezelf uit te dagen,

houd ik mijn conditie op peil. Daardoor
houd ik het overdag een halfuur langer
vol. Maar het plafond is inmiddels
redelijk bereikt.’
KLEUTERJUF
Voor zware huishoudelijke taken
moet ze hulp vragen: een volle
wasmand tillen en ramen lappen.
‘Ook boodschappen doen is lastig,
al die lichten, geluiden, kleuren en
mensen. Gelukkig vindt mijn vriend
het leuk om te doen. Want hulp
vragen is en blijft
lastig. Ik ben nogal
perfectionistisch
aangelegd en wil het
graag zelf doen op
mijn manier. Maar
het strijken heb ik
onder de knie
gekregen door samen
met mijn moeder veel
te oefenen. Een klein
ding misschien, maar
ik ben blij dat het me nu lukt. Op zich
ben ik een positief mens, maar er zijn
dagen dat ik het zwaar heb. Dit is niet
hoe ik mijn leven voor me zag. Ik wilde
altijd kleuterjuf worden en had net mijn
eerste baan toen ik die laatste
hersenbloeding kreeg. Werken kan
ik niet meer. Als vrijwilliger help ik

kinderen op een basisschool, een-opeen. Hoewel ik het geweldig vind, ben
ik gesloopt als ik thuiskom.’ Een boek
lezen lukt niet meer, want de letters
dansen voor haar ogen. Fietsen kan ook
niet meer. ‘Ik weet dat er oplossingen
zijn, zoals luisterboeken en een
driewieler. Maar dat ga ik niet doen.
Dat is niet wie ik ben.’ Accepteren doet
Ellen het niet. ‘Dat zal ik waarschijnlijk
nooit doen, maar ik leer er steeds beter
mee omgaan.’
GEZOND RITME
In 2013 gebeurde het. Stella (32) had
een halfjaar de signalen genegeerd. Ze
kon door diepe uitputting bijna niets
meer: lopen ging slecht, ze zag steeds
slechter en lezen ging al helemaal niet
meer. Dus sloeg ze aan het dokteren,
op zoek naar de medische verklaring.
Stella: ‘Pas op de poli complexe lichamelijke klachten viel het kwartje,
mijn lichaam liet me in de steek door
zware overbelasting van mijn geest.
Toen ik dat eenmaal wist, kon ik
aan de slag. Mijn
therapie bestond
uit praten, bewegen en creatieve
vorming. Zo krabbelde ik heel langzaam een beetje
op. Ik moest een
gezond ritme
creëren zodat ik
vanuit die basis verder kon bouwen aan
mijn gezondheid.’ Alle energie die ze
voorheen in haar werk stopte, ging nu
in het herstel. Stella: ‘Ik heb nog nooit
half werk geleverd, dus ook niet tijdens
therapie. Ik ben een doorzetter en dat
heeft me goed geholpen. Ik denk niet
graag terug aan die tijd, het is ➜

‘DIT IS NIET HOE
IK MIJN LEVEN
VOOR ME ZAG’
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mijn
leven!

‘MIJN DROOM
IS EEN
ZELFSTANDIGE
WONING’
Gertjan Bosman (50, Wajong) is sinds kort zijn
angsten en dwanggedachten de baas. Hij heeft
zijn buik een beetje vol van woongroepen en wil
graag een eigen stekkie.

Stella
haar werk als logopedist nog steeds
fantastisch vindt. ‘Omdat ik me nu
vrijer voel, kan ik me met veel passie
uitleven in mijn werk door bijvoorbeeld
gek – al noem ik het liever authentiek
– te doen of te
zingen met de kinderen.’
Nu het een tweede
natuur is geworden
voor Stella om goed
voor zichzelf te
zorgen, kijkt ze vol
vertrouwen naar de
toekomst. ‘Ik werk
drie dagen per week
en ben inmiddels getrouwd en we
hebben een kinderwens. En dat allemaal binnen een jaar. Voor de buitenwereld ging het allemaal erg snel, maar
ze weten niet hoe hard ik achter de
schermen getraind heb, om in de topsportermetafoor te blijven. Laat de
toekomst maar komen. Ik heb er zin in!’

‘IK ZORG
NU GOED VOOR
MEZELF’

AUTHENTIEK
Grenzen bewaken
blijft een punt van
aandacht voor Stella.
‘Ik moet accepteren
dat ik to-dolijsten heb die ik niet elke
dag leeg kan werken. Terwijl ik me pas
rustig voel als ik niets meer hoef.
Maar ik zorg nu beter voor mezelf: ik
lig elke dag op tijd in bed, ik ga op tijd
lunchen in plaats van doorwerken.’
Tijdens vrijwilligerswerk met
laaggeletterden ontdekte ze dat ze

BALANS

Ralph Tinnemans, psycholoog en
mindfulnesstrainer bij Praktijk 360:
‘Ik zie dat chronisch zieken zich vaak
gaan gedragen naar wat ze denken dat
ze aankunnen. Sommigen vertonen
vermijdingsgedrag om pijn of
energieverlies te voorkomen. Maar net
als topsporters kunnen chronisch
zieken met een gedisciplineerde
aanpak een buffer opbouwen.
De verhalen van Stella en Ellen zijn
hiervan een goed voorbeeld.
Daarnaast is iedere keer om hulp
vragen vaak moeilijk. Zeker bij
progressieve ziektes waardoor de
patiënt sluipenderwijs steeds minder
kan en dus de hulpvraag iedere keer
anders is. De een kan beter om hulp
vragen dan de ander. Dat ligt echt aan
het karakter en de omstandigheden.
Ik zie zeker overeenkomsten met
topsporters als het gaat om balans en
grenzen op zoeken. En de richtlijn is
dat je bezig bent met je doel.’ ■

Tekst: Tijgerbloed Teksten, foto: Maurits Giesen

moeilijk me te identificeren met wie
ik toen was.’ Het gezonde ritme dat
Stella in die jaren ontwikkelde, helpt
haar nog steeds. ‘Denk aan pianospelen,
met de hond de natuur in, zwemmen,
pilates en mindfulness.
Maar ook leuke dingen doen met mijn
man of vriendinnen
geeft me veel energie.’

‘Ik ben voor mijn gevoel heel lang een
kind van twaalf geweest. Ik ben vijftig,
maar ik voel me eigenlijk net pas
volwassen. Vroeger was ik altijd heel erg
gestrest en druk. Ik kon me niet uiten.
Alles moést, ik was een perfectionist en
had veel last van dwanggedachten.
Ik zag de wereld in een straal van tien,
vijftien meter om me heen, verder
keek ik niet. Werken was lastig. Dan had
ik even een baan, werd ik na een paar
maanden weer ontslagen, omdat ze
me meer uren wilden geven. Door
begeleiding van een heel goede arts,
en misschien gewoon door het
ouder worden, zijn mijn angsten
sterk verminderd. Ik kan me beter
uiten, en heb minder spanningen.
Ik heb nu ook best wat vrienden.
Ik heb geaccepteerd dat een baan van
dertig, veertig uur per week niet voor mij
is. Ik doe nu zo’n vijftig uur per maand
vrijwilligerswerk. Dat is het maximum,
daar voel ik me goed bij. Ik werk in het
groen, het buitenwerken geeft rust in
mijn hoofd. Ik ben happy met mezelf,
ik ga nog steeds vooruit.
Van woongroepen heb ik mijn buik wel vol.
Mijn droom is een zelfstandige woning in
een beschermde woonvorm, met een eigen
keukentje, helemaal van mezelf. Daar ben
ik echt aan toe.’ ■
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6 VRAGEN OVER …
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bijverdienen
naast uw
uitkering

Uw bijverdiensten, klusjes,
vrijwilligerswerk en eventuele
onkostenvergoedingen daarvoor
kunt u doorgeven aan UWV met het formulier
Wijzigingen doorgeven met een WIA, WAOWAZ- of Wajong-uitkering. Dat is een online
formulier dat u vindt op www.uwv.nl. U hebt
hiervoor uw DigiD nodig, zodat u kunt
inloggen. Als u niet in Nederland woont,
moet u gebruikmaken van het formulier
Wijzigingen doorgeven - Buitenland.
Geef uw klusjes, werk en vergoedingen
door binnen 1 week nadat dit bekend was
of had kunnen zijn.

U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering en doet ook wel eens een
(vrijwilligers)klusje of u verdient wat bij. Wat verstaat UWV onder werk en
bijverdienen en wat moet u doorgeven?
Tekst: Iris Koomen, illustratie: Shutterstock

5

BEDRIJF BEGINNEN
NAAST JE UITKERING

1

WAT VERSTAAT UWV ONDER
WERKEN NAAST JE UITKERING?

Elk klusje dat u doet, betaald of
onbetaald, valt voor UWV onder
werk. Denk bijvoorbeeld aan
vrijwilligerswerk, iemand bijles geven
of iets repareren voor je buren. Alles wat
u naast uw uitkering bijverdient, valt voor
UWV onder werk. Dat betekent dat u dit
altijd moet doorgeven aan UWV. Of uw
werk of bijverdiensten van invloed zijn op uw
uitkering, verschilt per geval. UWV bekijkt
alle gevallen afzonderlijk. Hebt u een klusje
gedaan of wat bijverdiend, geef dit dan door
via het wijzigingsformulier op www.uwv.nl.

2

4

HOE GEEF IK MIJN
BIJVERDIENSTEN,
VRIJWILLIGERSWERK EN
KLUSJES DOOR AAN UWV?

WAT ALS IK SPULLEN VERKOOP VIA
MARKTPLAATS?

Als u spullen via internet verkoopt, hoeft u dat alleen
aan UWV door te geven als het gaat om bedrijfsmatige verkoop: dat wil zeggen als u echt gaat
handelen in spullen. Hebt u een uitkering en verkoopt u
wel eens uw overbodige spullen via bijvoorbeeld
Marktplaats? Dat is geen probleem.
Het geld dat u ontvangt voor de verkoop
van uw eigen tweedehandsspullen geldt
niet als inkomen. Het bedrag dat u
met deze verkoop extra verdient
naast uw uitkering, hoeft u dus
niet te melden aan UWV en de
Belastingdienst.

Bieden
vanaf 5,-

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u zelf uw
werk inrichten en afstemmen op uw eigen
mogelijkheden. UWV kan u hierbij helpen.
Bespreek allereerst uw plannen met uw
arbeidsdeskundige. Die bekijkt samen met
u de mogelijkheden om te onderzoeken of
een eigen bedrijf iets voor u is. Jullie maken
afspraken over de stappen die u moet zetten
om zelfstandig ondernemer te worden.
UWV heeft ook een online training over
zelfstandig ondernemerschap: Zelfstandig
ondernemen met een WW-uitkering.
(www.werk.nl/werk_nl/werknemer/
solliciteren/eigen-bedrijf/online-training)
Deze training is ook geschikt voor mensen
met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering.
Als u uw bedrijf bent gestart, dan verrekent
UWV de inkomsten uit uw bedrijf met uw
uitkering. Maakt u winst, dan kijkt UWV
of uw uitkering aangepast moet worden, om
te voorkomen dat u achteraf veel geld moet
terugbetalen. Als het nodig is, past UWV
uw uitkering aan. Als u besluit te stoppen
met uw bedrijf, kan het zijn dat
UWV opnieuw moet beoordelen in hoeverre
u niet meer kunt werken. Kijk voor meer
informatie op uwv.nl/particulieren/
eigen-bedrijf-starten/starten-vanuitarbeidsongeschiktheidsuitkering/ik-wil-eigenbedrijf-starten

6

IK WIL EEN KAMER IN MIJN
HUIS VERHUREN. ZIET UWV
DE HUUR ALS INKOMSTEN?

Als u als particulier een kamer
verhuurt, beschouwt UWV dat in
principe niet als inkomsten. Maar zodra u
bedrijfsmatig gaat verhuren, verandert dat.
De ontvangen huur kan dan door UWV
worden beschouwd als ‘inkomsten als
zelfstandige’. In dat geval wordt een deel
van uw inkomsten verrekend met uw
uitkering. Onder bedrijfsmatig verhuren
verstaat UWV het actief op zoek gaan
naar nieuwe huurders via websites
als Airbnb, en ontbijt voor uw
huurders verzorgen.
In dat geval wordt een
deel van uw inkomsten
verrekend met uw
uitkering.
HOE ZIT HET MET VRIJWILLIGERSWERK?

Van UWV mag u vrijwilligerswerk doen, maar geef dit
altijd door aan UWV. De maximale onkostenvergoeding
voor vrijwilligerswerk is € 150 per maand en € 1.500 per
jaar. Ook mag u niet meer dan € 4,50 per uur aan
onkostenvergoeding ontvangen als u 23 jaar of ouder
bent. Bent u jonger dan 23, dan mag u maximaal
€ 2,50 per uur krijgen. Deze bedragen zijn inclusief
een eventuele reiskostenvergoeding. Als u niet meer
dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar ontvangt,
heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.
Ontvangt u meer, dan verrekent UWV de
volledige vergoeding met uw uitkering.
Ontvangt u een hogere onkostenvergoeding?
Dan gaan wij ervan uit dat u betaald werk
doet en geen vrijwilligerswerk. Wij trekken
het bedrag dat u heeft ontvangen dan af
van uw uitkering.

IK TWIJFEL OF IK IETS MOET DOORGEVEN
AAN UWV OF NIET. WAT MOET IK DOEN?

Als u niet zeker weet of u iets moet opgeven als
(vrijwilligers)werk, klusje, inkomsten of niet, neem
dan contact op met UWV. Dit kan via webcare:
www.twitter.com/uwv_webcare of via de telefoon:
0900 - 92 94. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.
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mijn
leven!

HET
HUISHOUDBOEKJE
VAN...
JOYCE

‘MIJN WERK
IS MIJN
LEVENSLIJN’

Joyce Bakker (35) ontvangt sinds twee jaar een
WIA-uitkering vanwege haar chronische ziekte.
Wat komt er maandelijks binnen en wat gaat er
weer uit? Perspectief mocht meekijken in haar
huishoudboekje.

Harold Koelemij (56, WAO) ontdekte na
een burn-out dat hij manisch depressief is.
Medicatie, veel positiviteit én zijn werk bij een
callcenter hielpen hem weer overeind.

UIT
Huur
Gas, water, licht
Gemeentelijke lasten
Hoogheemraadschap
Zorgverzekering
Verzekeringen*
Wegenbelasting
Pakket internet,
thuis bellen en TV
Mobiele telefoon abonnement
Boodschappen
Netflix
Thuishulp via WMO
Aflossing schulden
Diversen

1158
91
111
94
1454
438
93
18
9
116
47
16
50
48
200
8
18
257
136
1454

VAST BUDGET
‘Ik maak heel bewuste keuzes.
Zo keer ik mezelf elke maand
€ 200 uit, en daar betaal ik al mijn
boodschappen van. Zo vloeit het geld
niet zomaar weg en denk ik goed na
over wat ik koop.’

HULP
‘Door mijn ziekte ben ik niet altijd
even scherp. Een paar jaar geleden
ging het flink fout. Ik moest mijn
eigen risico van twee jaar
in een keer betalen en
had nog andere schulden
openstaan. Ik wist niet
meer hoe ik dat allemaal
moest bolwerken en heb
bij de gemeente
aangeklopt voor hulp.
Ik sta niet onder bewind,
maar heb wel een
afbetalingsregeling getroffen. Ik zou
iedereen aanraden om hulp te zoeken
als je er zelf niet meer uitkomt.’

‘Die € 8 voor
Netflix levertl
me heel vee
plezier op’

PLEZIER
‘Netflix kost € 8 per maand. Dat is
toch weer € 8 op een toch al krap
budget, maar ik heb daar zo veel
plezier van, dat ik het het dubbel
en dwars waard vind.’

TELEFOONREKENING
‘Mijn mobiele telefoon is heilig.
Ik gebruik hem heel intensief, het is
mijn lijn naar de buitenwereld. Ik
heb niet genoeg geld om een losse
telefoon zonder
abonnement te kopen.
Daarom heb ik een
telefoon met
abonnement. Dat
is een grote
maandelijkse
kostenpost,
maar ook hier heb ik goed
over nagedacht.’
BUFFER
‘Doordat ik nu schulden aan het
aflossen ben, heb ik een krap budget.
Volgend jaar ben ik daarmee klaar en
heb ik wat meer financiële ruimte. Ik
ga eerst een buffer opbouwen, zodat
ik, als mijn wasmachine kapotgaat,
gewoon een nieuwe kan kopen.
Heerlijk om straks minder
geldzorgen te hebben!’

MEEDOEN?
Perspectief zoekt mensen
die ook hun
huishoudboekje willen del
en. Wilt u
ook (anoniem) meedoen?
Meld u aan
via perspectief.uwv.nl/ge
ef-u-op.

Tekst: Tijgerbloed Teksten, foto: Maurits Giesen

IN
WIA-uitkering
Aanvulling ex-werkgever
Huurtoestlag
Zorgtoeslag

* Autoverzekering, uitvaartverzekering, etc. ** Benzine, cadeaus, persoonlijke verzorging, onvoorziene kosten (reparaties, belastingen etc.)

Tekst: Iris Koomen

HAROLD
OP ZIJdeN viWdeERo opK

Bekijk
v.nl/
perspectief.uw bijoldar
/h
en
el
tik
ar
callcenter

‘Laatst ging het wat minder. Dan
loop ik naar mijn baas, het is
weer zover, ik zit in een dip.
Als ze dat op kantoor
weten, storen ze me
niet, ze houden echt
rekening met me.
Daardoor kan ik mijn
werk doen. Aan het eind
van zo’n dag kun je me
opvegen, maar mijn werk is
mijn levenslijn, het heeft me
overeind gehouden.
Ik klapte er in 2004 met een burn-out
uit, na 27 jaar hard werken. Ik had altijd al
last van heftige depressies, bij toeval werd
ontdekt dat ik bipolair ben. Mijn ziekte is
ongrijpbaar, het brengt negativiteit,
onzekerheid en boosheid. Ik heb een
donkere tijd achter de rug, tot psychoses
aan toe, maar werk keihard aan mezelf.
Medicatie en lichttherapie werken goed: ik
kan nog weleens hyperdepieper of
depressief zijn, maar niet meer zo heftig.
De medicijnen vlakken mijn emoties af,
huilen kan ik niet meer. Maar ik kijk liever
naar wat ik wél heb en kan. Mijn medicijnen zorgen dat ik functioneer, al is het
halve dagen. Ik heb, op die twee jaar na,
vrijwel altijd gewerkt, al zeiden zure types
op mijn pad dat het me toch niet zou
lukken. Ik ben een knokker en laat me
door niemand tegenhouden. Ik heb al zo
veel heftige golven gepakt. Nu ik het
rustige water heb bereikt, laat ik me daar
niet meer weghalen.’■
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BESLISSINGEN NEMEN VIND IK MOEILIJK

op de
bank
bij de
psych

Ziek zijn beperkt je in je
keuzes, maar gek genoeg
komen er ook allerlei
keuzes bij. Je moet
belangrijke beslissingen
nemen over dingen waar
iemand anders niet bij stil
hoeft te staan. Ik vind het
maar moeilijk. Soms wou
ik dat een ander de regie
kon overnemen.
Tekst: Roos de Vries,
illustraties: Tamar Smit

Ik heb vriendinnen die, als we een ijsje
gaan halen, al keuzestress krijgen van
het aanbod aan ijssmaken. Daar heb ik
gelukkig geen last van. Maar de keuzes
die ik nu voorgeschoteld krijg, geven
me wél stress. Ik ben 25, heb een
maagdarmziekte en een gedeeltelijke
Wajong-uitkering. Besluiten nemen
over mijn ziekte, werk en woonsituatie
gaat moeizaam. Ik wil bijvoorbeeld
helemaal niet over wel of niet
opereren hoeven na te denken.
De verantwoordelijkheid drukt zwaar
op me. Mijn ouders en vriendinnen
adviseerden me om hierover eens met
een psycholoog te praten. Ik heb een
afspraak gemaakt met psychologe en
therapeut Els Ydo in Amsterdam.
Zij ontvangt me op een zonnige
donderdagochtend in haar spreekkamer.

Altijd zware medicijnen blijven
gebruiken of opereren? Ook kan ik
kiezen tussen twee medicijnen.
Maar ik vind beslissen eng. Hoe kan
ik nou weten wat het beste is? Dit is
toch echt iets voor de medisch
specialist?
Els: ‘De eerste
vraag die in me
opkomt is of je
wel genoeg
informatie van
je arts hebt
gekregen? Zo
niet, dan moet je
daar zeker naar
vragen. Je kunt
alleen een besluit
nemen als je
genoeg over je opties weet. En mag ik
heel eerlijk zijn? Hierover niet wíllen
beslissen is eigenlijk best kinderlijk.

Het is jouw lichaam en je wilt toch
weten wat daarmee gaat gebeuren?
Kiezen tussen twee medicijnsoorten
met allebei andere vervelende
bijwerkingen is lastig.
Maar probeer het toch als fijn te zien
dat je hier inspraak in hebt.’

Meer werken of niet?
M’n werk doet me goed en maakt me
trots. Maar ga ik net iets te ver over
m’n grens, dan speelt mijn ziekte
weer op. In dat laatste geval moet ik
weer veel – zo niet alle – stapjes
terugzetten. (Els vraagt naar mijn
jeugd, gezinssituatie en de instelling van
dierbaren). ‘Het antwoord hierop ligt
aan je persoonlijke situatie. Uit jouw
verhaal blijkt dat er een schuldgevoel bij
je zit. Je bent opgevoed met een hardwerken-en-je-best-doenmentaliteit.
Je wilt jezelf steeds
bewijzen en vooral niet
worden gezien als iemand
die misbruik maakt van
een uitkering. Onzin,
want je weet heus wel dat
je doet wat je kunt en dat
je graag wilt werken.
Daarom zeg ik tegen jou:
als je net dat beetje extra
energie overhebt, gebruik
dat dan voor jezelf.
Ik vind écht dat je moet zorgen dat je
een leuk leven hebt. Dus niet ‘elk beetje’
meteen in werk stoppen.’ ➜

‘Kon een ander
de regie maar
even
overnemen’
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Op mezelf wonen of niet. Ik woon
nu nog bij mijn ouders. Zij helpen
dus met koken en het huishouden.
Het lijkt me erg fijn om mijn eigen
woning te hebben. Maar mijn
lichaam fluit me zo vaak terug.
Kan ik het wel alleen?

Weer eens lekker dansen op een
feestje. Het zou me mentaal goed
doen, maar lichamelijk put het me
uit. Ik moet er dagenlang van
bijkomen en er veel andere dingen
voor laten. De extra buikpijn en
vermoeidheid voor lief nemen en
gaan? Of toch thuis blijven?

‘Het antwoord op
deze vraag ligt er
echt aan hoe
belangrijk jij uitgaan
vindt. Bovendien
kijk ik naar je
leeftijdsfase.
Nu vind je uitgaan
waarschijnlijk
belangrijker dan op
je 50e. Nog zoiets
wat extra belangrijk
is op jouw leeftijd: vriendschappen
opbouwen. Als het met je gezondheid
slechter gaat, heb je veel aan de steun
van vrienden om je heen. Een feestje
bezoek je vaak samen met vrienden.
Dan vind ik uitgaan dus een gezonde
investering.’

‘Ook hiervoor bestaat geen generiek
antwoord voor iedereen met een
chronische ziekte. Wat jou betreft, het
lijkt dat jij door je ziekte minder
zelfstandig bent voor je leeftijd. Toen je
op je ziekst was en zelf weinig kon,
heeft je moeder je moeten verzorgen
alsof je weer een klein kind was.
Waarschijnlijk heb je in je emotionele
zelfstandigheid toen ook een stap
teruggezet. Dit verklaart ook waarom je
het nu moeilijk vindt
om zelf belangrijke
beslissingen te nemen.
Op eigen benen staan
voelt misschien eng
maar je zegt het wel
graag te willen. Dat is
een normale behoefte.
Het hoort bij je
ontwikkeling als mens.
Als jij op jezelf gaat
wonen, riskeer je in
het begin extra vermoeidheid en
misschien lichamelijke achteruitgang.
Maar het zal uiteindelijk veel opleveren.
Je zult in korte tijd een enorme
groeispurt ondergaan.’

VINDT U
KEUZES MAKEN
OOK LASTIG?

Reageer op
v.nl/
perspectief.uw s
ze
artikelen/keu

DROOMPLEK ZONDER
DREMPELS

‘Kan ik het
wel alleen?’

eelkedroomt.nl.

Tekst: Menno de Boer, beeld: Shuterstock

Mijn bezoek aan Els heeft me aan het
denken gezet. En het heeft me op een
bepaalde manier gerustgesteld.
Het was in ieder geval fijn om met een
professioneel iemand over mijn
onzekerheden te kunnen praten. Ik ben
blij dat ik het advies van mijn ouders en
vriendinnen heb opgevolgd. ■

Toe aan een weekendje weg, maar geen zin in gehannes met de rolstoel in
een rolstoelonvriendelijke accommodatie? Eelke Kelderman verzamelt
droomplekken in Nederland en België waar een gast met een beperking
goed terechtkan. Een huisje in Zoutelande bijvoorbeeld, een schattige
pipowagen of een kamer bij een Brabantse kamelenmelkerij. Voor haar
website eelkedroomt.nl zoekt ze plekken waar gastvrijheid en
persoonlijke aandacht vooropstaan. De gast met beperking wordt niet
gehinderd door drempels, te smalle deurposten of een piepkleine
badkamer. Op de website is precies aan te geven aan welke specifieke
voorwaarden een verblijf moet voldoen. Meer weten? Kijk op

VOORTSCHRIJDEND INZICHT
Zijn vorige theatervoorstelling ging over zijn leven na zijn dwarslaesie.
Vanaf september is Marc de Hond te zien met Voortschrijdend Inzicht.
Dit alweer derde theaterprogramma van De Hond gaat over omgaan met
verandering. Marc legt uit hoe hij tegen wil en dank ‘veranderingsexpert’
werd. Zijn eigen leven is een aaneenschakeling van verandering, zo stelt
hij: van internetondernemer werd hij 3FM-dj, na voetbalkeeper werd hij
rolstoelbasketballer bij het nationale team. Voor meer informatie over de

voorstelling, speellijst en tickets, kijk op Marcdehond.nl.

WIST
JE DAT...
… UWV graag wil weten wat u
vindt van de dienstverlening? Als u
een WIA-uitkering hebt, kunt u
meepraten in het UWV Panel WIA.
Bent u tevreden over die nieuwe
app? Zijn de brieven duidelijk? Is de
indeling van de website
overzichtelijk genoeg? Laat u horen
zodat de dienstverlening nog beter
wordt. Geef uw mening via
computer, tablet of smartphone. Na
aanmelding wordt u een paar keer
per jaar uitgenodigd voor een kort
online onderzoek. Elke drie
maanden krijgt u een nieuwsbrief
met onderzoeksresultaten.

Nieuwsgierig? Zie panel.uwv.nl.
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WAJONGERS EN ARBEIDSVERMOGEN

aan de
slag?
Alle Wajongers zijn beoordeeld op hun
arbeidsvermogen. Hoe ervaren zij hun
nieuwe situatie? Twee aanpakkers met
een beperking spreken over successen,
frustraties en kansen op de
arbeidsmarkt.
Tekst: Martijn Houwerzijl, foto’s: Jarno Kraayvanger

WAT IS UW
ERVARING OP DE
ARBEIDSMARKT?
Praat mee op
het
Wajong-forum

Bijna de helft van alle Wajongers met
arbeidsvermogen werkt, zo blijkt uit de Monitor
Arbeidsparticipatie van UWV. Een bloeiende
economie en de eerste voorzichtige resultaten van de
banenafspraak lijken indicatoren voor de groei.
Steeds vaker weten Wajongers met loondispensatie
of ondersteuning van een jobcoach werk te vinden.
Ook behouden Wajongers hun werk eerder en
vinden ze bij baanverlies sneller nieuw werk. Toch
heeft de helft van het aantal Wajongers in het
doelgroepregister, 96.000 mensen, nog geen baan.
Hoewel werkgevers zich er steeds meer van bewust
worden dat ze Wajongers in dienst moeten nemen,
ontbreekt het ze vaak nog aan kennis en ervaring
hoe ze Wajongers het beste kunnen begeleiden.
Daardoor gaan de deuren nog niet vanzelf open.

IK WIL GRAAG WERKEN
‘Ik heb in vier jaar tijd de mbo-studie medewerker
maatschappelijke zorg en de hbo-studie
ervaringsdeskundige in de zorg afgerond, ik heb een
autistische aandoening. Bij de herbeoordeling stond het
ook niet ter discussie of ik wel of niet kon werken. Ik wil
enorm graag en heb gigantisch veel gesolliciteerd. Maar
het lukt me gewoon niet om aan een reguliere baan te
komen. Waar die participatiebanen liggen? Ik weet het
niet. Ik werd eens voorgesteld voor een functie als
onderwijsassistent. Dat ging helaas niet door omdat
men niet wist hoe men mij moest begeleiden.’

‘Ik hoop dat er nu
voor mij wordt
gekozen’
Milka van der Heide, 56

GEZOND EN STERK
‘Het is mijn ervaring dat de maatschappij kijkt naar wat
er gezond en sterk is. Wajongers worden niet als zodanig
gezien en dan gaan de deuren niet open. Het is geen
glazen plafond maar een glazen muur waar je tegenaan
loopt. Het lijkt wel alsof ze nooit eerlijk zeggen waarom
ze niet voor jou kiezen. Je komt gewoon niet binnen. Als
je hoogopgeleid bent kom je helemaal lastig aan de bak.
Vanuit de opleidingsstage kreeg ik alleen vrijwilligerswerk
aangeboden, onder supervisie van een gediplomeerde
collega. Terwijl ik zelf ben afgestudeerd. Laatst leek er
een doorbraak te zijn. Er was een kans dat ik op gesprek
kon voor de functie van woonbegeleider bij een organisatie
die bekend is met het begrip (en functie van) ervaringsdeskundige. Helaas volgde er een afwijzing. Ik hoop dat
de volgende keer er nu eens voor mij wordt gekozen!

MEER OVER
KFIf.uTwOv.nP:l/
WER
ct
pe ie

pers
kfit
artikelen/wer

‘BIJ DE HERBEOORDELING
ZAG IK MIJN KANS’
‘Bij mijn geboorte lag het al vast dat ik
arbeidsongeschikt zou worden. Werken wordt niks,
dat is altijd zo tegen me gezegd. De voorspellingen
waren ook slecht, uiteindelijk zou ik door mijn spasme
niet meer kunnen praten. Ik heb er hard voor moeten
knokken maar mijn situatie is stabiel en vanuit volledig
rolstoelgebruik loop ik nu zelfs weer. Ik wilde heel
graag aan het werk. Bij de herbeoordeling zag ik mijn
kans en heb ik zelf contact met UWV opgenomen.
Ik kreeg een job-coach en startte met een Werkfittraject.
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER
Sinds afgelopen december werk ik bij het CJIB
(Centraal Justitieel Incassobureau). Eerst via een
proefplaatsing zodat ik rustig het aantal uren kon
opbouwen. Nu werk ik 24 uur en heb ik pittig,
uitdagend werk. Omdat je wordt beoordeeld op je
arbeidswaarde verdien je in vergelijking met andere
collega’s wel minder. Met hulp van de jobcoach is er
voor mijn nieuwe contract afgesproken dat ik naar
een hogere loonwaarde toewerk. Een mooi
vooruitzicht. De gedachte dat je niet hoeft te werken
omdat het toch niets oplevert helpt je niet vooruit.
Werken is alleen al enorm belangrijk voor je
eigenwaarde. Het geeft je de drive om meer uit je
leven te halen. Mensen zonder beperking moeten ook
eerst werkervaring opdoen, dat wordt vaak vergeten.
Ik heb in de proefplaatsing 4 maanden gratis gewerkt
maar liet wel mijn goede wil en motivatie zien.
De mogelijkheden zijn er volop maar je moet jezelf
wel laten zien.’

125.000

In de banenafspraak heeft de
Rijksoverheid vastgelegd dat er tot
2026 125.000 extra banen bijkomen
voor mensen met een
arbeidsbeperking. 100.000 bij
bedrijven in de marktsector en 25.000
bij de overheid. ■

‘Werken is belangrijk
voor je eigenwaarde!’
Astrid de Haan, 35
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mijn
leven!
KENNISBIBLIOTHEEK
CHRONISCH WERKT

‘WILLEN ZE
WEL IEMAND
DIE BLIND IS?’

Waar moet een werkgever op letten bij een
werknemer met een chronische aandoening of
beperking? Hoe pak je als werknemer een gesprek
hierover met je baas aan? De nieuwe online
Kennisbibliotheek Chronisch Werkt is in zulke
gevallen een handige vraagbaak. Werkgevers,
werknemers, zelfstandigen én professionals kunnen
met de hier verzamelde informatie goed geïnformeerd
bepalen hoe werknemers met een chronische ziekte of
beperking werk krijgen en behouden. Wetenschappelijke
kennis over arbeidsparticipatie bij een chronisch
verminderde belastbaarheid is nu dus toegankelijk
voor iedereen.

Marieke Mulders (38, IVA) werd door
een oogziekte blind voor haar dertigste.
Daarmee raakte ze ook haar baan kwijt,
kon ze niet meer in haar huis blijven wonen
en verloor ze zelfs sommige vrienden.
Ze vond zichzelf opnieuw uit.

Nieuwsgierig? Kijk op https://akc-bibliotheek.twtest.nl
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BESCHUT WERKEN
OOK VOOR U?

maar heeft u door
Wilt u graag aan het werk
g of aanpassingen in
een beperking veel begeleidin
kunt u via beschut
het werk nodig? Misschien
ten?
werk aan de slag. Meer we
ut-werk
sch
/be
elen
perspectief.uwv.nl/artik

Tekst: Tijgerbloed Teksten, foto: Maurits Giesen

Vindt u dat zaken anders en beter kunnen
worden geregeld? En wilt u meepraten en
meedenken? Laat het de cliëntenraad
weten! De cliëntenraad beoordeelt de
kwaliteit van de dienstverlening van UWV.
Er zijn elf districtsraden en één centrale
cliëntenraad en iedere raad bestaat uit
zestien leden. Alle leden van de raad zijn
zelf ook klant van UWV. De cliëntenraden
brengen gevraagd én ongevraagd advies uit.
Wilt u meer weten over de cliëntenraad of
zelf actief meedoen?
Kijk op www.clientenraad-uwv.nl, ga naar
‘neem contact op’ en klik op de button ‘word
ook raadslid’ als u zich wilt opgeven.

Werkenden met een chronische ziekte of beperking zijn
behoorlijk tevreden over hun werk. Ze waarderen het
met een 7,4 zo blijkt uit onderzoek van het Nivel,
Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg. Begrip van werkgevers verhoogt hun
werktevredenheid. En werknemers die zich happy
voelen op hun werkplek, haken minder snel af. Toch
ervaren mensen met een chronische ziekte of beperking
nog steeds vaak problemen op het werk, en hebben ze
minder vaak een baan. In 2015 had 26% van de 15- tot
64-jarigen met een chronische ziekte of beperking een
betaalde baan (minimaal 12 uur per week), het algemene
gemiddelde is 66%.

Tekst: Menno de Boer, beeld: Shuterstock

CLIENTENRAAD

BLIJ DAT IK
WERK

‘Alles was eng toen ik blind werd:
de deur uitgaan, reizen met het ov.
Laat staan een nieuwe baan. Het kost
tijd om je verlies te verwerken. Ik was
heel blij dat mijn arbeidsdeskundige bij
UWV de sollicitatieplicht een tijdje
stopzette, zodat ik kon nadenken over
wat ik wilde. Dat wist ik snel:
psychologie studeren. Die studie heb
ik bijna afgerond. Daarnaast heb ik
nu een toffe baan als maatschappelijk
werkster. Ik zou wel een functie
willen op een iets hoger niveau.
Maar dat geeft onmiddellijk spanning.
Willen ze iemand die blind is?
Nemen ze me aan omdat ze subsidie
voor me krijgen? Dat wil ik niet.
Ik verdien mijn eigen salaris – met
een kleine aanvulling van UWV – en
daar ben ik trots op. Dat is heel
belangrijk voor mijn gevoel van
eigenwaarde. Ik vind het vreselijk dat
bedrijven verplicht worden mensen met
een arbeidshandicap aan te nemen. Je wilt
als vrouw toch ook geen excuustruus zijn?
Ik zou willen dat werkgevers open genoeg
zijn om óók mensen met een
arbeidsbeperking een kans te geven.’ ■
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AAN HET WERK MET IPS

‘Ik was al een maand of 3 of 4
opgenomen en ik had echt zin om weer
wat te gaan doen’, vertelt Angelo Léon.
Angelo heeft last van psychoses en is
daar al een aantal keer voor opgenomen
geweest. ‘Toen ik 20 was, gebeurde het
voor het eerst. Als mijn leven te heftig
wordt, loop ik kans om in een psychose
te komen. Voor mijn laatste opname
ging het ook echt niet goed met me.
Tussen mij en mijn vrouw liep het
helemaal niet goed, op mijn werk was
het veel te druk en mijn medicijnen
deden niet wat ze moesten doen.’ Een
opname was het gevolg. Na een paar
maanden ging het weer beter. Angelo
trok aan de bel: hij wilde aan de slag.

Op weg
naar werk
met individuele
steun

Angelo Léon (34, Wajong) is psychosegevoelig. Sinds een
jaar werkt hij bij Prins Staal in Haarlem. Hij wordt
begeleid door een coach en ook zijn werkgever krijgt
begeleiding, volgens de zogenaamde IPS-methode:
individuele plaatsing en steun.
Tekst: Iris Koomen, illustratie: Censuur.com

IPS
Ingrid Wilbrink is Angelo’s IPS-coach.
Ze vertelt: ‘Hij gaf aan dat hij wilde
werken. Ik zei: ‘Dat gaan we regelen’.
Het is een van mijn taken om banen te
zoeken voor GGZ-patiënten die weer
aan het werk willen. Angelo heeft een
metaaltechniek-achtergrond, dus ik
belde Prins Staal in
Haarlem. Daar stonden
ze open voor het idee
van IPS. IPS is een
methode om mensen
vanuit de zorg naar
werk te helpen. De
IPS-coaches begeleiden
zowel werknemers als
werkgevers. We streven naar een
normaal betaalde baan, in een
werkomgeving waar ook mensen zonder
beperking werken. Als coach geven we
ondersteuning aan de werknemer en de
werkgever voor zover nodig.’

mag bij Prins Staal van alles doen:
lassen, slijpen, maar ook schoonmaken.
Ik help mijn collega’s graag, dat vind ik
leuk. Ze weten van mijn
psychosegevoeligheid en niemand doet
daar moeilijk over. Ik ben er zelf ook
heel open over. Ik ben inmiddels ook
een ervaren patiënt. Ik heb het zelf goed
in de gaten wanneer het fout dreigt te
gaan, en als het niet goed gaat, bespreek
ik dat met mijn ouders, broer, familie en
dokter.’
ZIEK
Bij Prins Staal krijgt Angelo de ruimte
om te werken en te doen wat hij leuk
vindt. Als het wat minder goed met hem
gaat, dan is daar begrip voor. Angelo:
‘Begin dit jaar was ik een beetje ziek
door vitamine D-gebrek en de verkeerde
dosis medicijnen, waardoor ik vaak
hoofdpijn had. Ik vond het zo jammer
dat ik niet kon komen werken, maar
mijn collega’s en leidinggevende zeiden:
‘Angelo, als je ziek bent, ben je ziek. Dat
is niet erg.’ Ik hou van Prins Staal en ik

‘ZE WETEN VAN MIJN
PSYCHOSEGEVOELIGHEID’

OPEN
Dankzij zijn enthousiasme werd Angelo
aangenomen. Angelo: ‘Ik heb nog wel
bij een paar andere werkgevers gekeken,
maar Prins Staal was het gewoon
helemaal voor mij. Het voelde meteen
vertrouwd. Ik heb een opleiding
metaaltechniek gedaan en vind het echt
geweldig om met metaal te werken. Ik

hou van werken. Werken is echt goed
voor mij. Net als sporten, daar ben ik
ook weer mee begonnen.’
COACH
In het begin kwam Angelo’s coach
Ingrid dagelijks langs, nu nog maar een
keer per maand. Angelo: ‘Vroeger ging
het over hoe het met me ging en over
hoe ik bepaalde dingen zou kunnen
aanpakken. Maar nu regelt ze vooral
administratieve dingen voor me. Ik heb
haar steeds minder nodig, maar het is
fijn om te weten dat ik haar altijd kan
bellen als er wat is. Ik zou niet zonder
haar willen. Ik vind Ingrid geweldig.’

IPS:
WAT EN
VOOR WIE

Hebt u een ernstige psychische
aandoening, bent u hiervoor onder
behandeling bij een GGZ-instelling
en wilt u aan het werk, dan kunt u
begeleiding krijgen met de methode
Individuele Plaatsing en Steun (IPS).
Een IPS-trajectbegeleider helpt u dan
met werk zoeken, vinden en
behouden. De trajectbegeleider is
ook lid van uw GGZ-(behandel)team.
U, maar ook uw collega’s, krijgen
langdurige ondersteuning van uw
IPS-trajectbegeleider. Ook als u op uw
werk problemen hebt vanwege uw
psychische aandoening, kunt u
gebruikmaken van een IPS-traject,
om uw werk te kunnen behouden.
Voor de komende vijf jaar heeft UWV
20 miljoen euro gereserveerd voor
financiering van IPS-trajecten. UWV
werkt onder andere samen met
GGZ NL. ■
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colofon

ready to
sport!

www.oogverblindendmooi.nl.

Voel de dansvloer trillen en geniet van een visuele show tijdens de
MuteSounds Party. Op zaterdag 29 september vieren zeker 1000 dove
bezoekers WereldDovenDag in popcentrum Neushoorn in Leeuwarden.
’s Avonds kun je uit je dak gaan op de dansvloer tijdens de MuteSounds
Party. Een feest waar al je zintuigen worden geprikkeld.

Kijk op www.ooievaarsrun.nl.

https://mutesounds.nl/

Tussen rust en ruis

Beeld: Unicode

Beeld: Shutterstock

Ben je blind of slechtziend en wil je
graag goed voor de dag komen? Met
de PEP-app kun je, na het volgen van
een PEPdag waar je jouw persoonlijke
kleur- en stijlprofiel hebt ontdekt,
gericht shoppen. Scan bijvoorbeeld
kledingartikelen in een winkel en de
app laat je direct weten of de kleur van
het artikel juist wel of juist niet bij je
past. Zo heb je altijd je persoonlijke
winkelassistent op zak en kom je extra
sterk voor de dag! De ‘PEP’-app komt
deze zomer uit.

Ready to Sport is een initiatief van
NOC*NSF en de Rabobank Foundation.

Stichting Evenementen voor
Gehandicapten organiseert op 15
september de 32e editie van de
Ooievaarsrun. In deze toertocht met
vrachtwagens rijden mensen met een
verstandelijke beperking mee op een
mooie route van Den Haag door het
Westland naar de visafslag in
Scheveningen. In 4 runs beleven
ruim 550 deelnemers de dag van hun
leven. De inschrijving start in juni.

Mutesounds:
een feest voor doven!
PEP-app:
Oogverblindend
mooi!

Ben je 20 jaar of jonger? Maak je gebruik
van een rolstoel, heb je een prothese of een
andere lichamelijke beperking waardoor
sporten soms een uitdaging is? Tijdens een
Ready to Sport!-dag ontdek je allerlei
sporten. Van freerunnen, handbiken en
kickboksen tot zwemmen, snowboarden en
rolstoelbasketballen. NOC*NSFmedewerkers en (para)sporters delen er
handige tips & tricks en je kunt de
(aangepaste) materialen uitgebreid testen.
Ga op zoek naar een sport die bij je past.
Ga naar www.readytosport.nl.

Icreate en Support magazine melden dat Apple 13 emoji’s voor mensen met
een handicap heeft voorgesteld aan Unicode Consortium, een nonprofitorganisatie die de wereldwijde standaard voor de mobiele
pictogrammen bepaalt. Onder meer emoji’s met geleidehonden,
hoortoestellen, rolstoelen, blindenstokken en protheses liggen er ter
akkoord. Bij goedkeuring verschijnen de emoji’s in 2019. Mogelijk volgen er
meer emojis die gericht zijn op mensen met een handicap.

In Nederland hebben meer dan een miljoen
mensen last van oorsuizen, ook wel tinnitus
genoemd. De suizen, piepen of andere
geluiden horen zij de hele dag door. Deze
aandoening is helaas niet te verhelpen.
Iemand met oorsuizen zal ermee moeten
leren leven. Dat doet iedereen op zijn eigen
manier. Mary van Duuren beschrijft in haar
boek Tussen rust en ruis haar eigen
ervaringen en die van vijf andere patiënten.
Een deel van de opbrengsten van de verkoop
van het boek gaat naar de Stichting Gaby
Olthuis Fonds, dat zich inzet voor onderzoek
naar de oorzaak en behandeling van tinnitus.

Het boek is online te bestellen via
https://adoremi-moments.nl/ en bij de
reguliere boekhandel.

Foto: Efteling

Ooievaarsrun

UWV Perspectief is een uitgave
van UWV (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen) en is
bestemd voor mensen met een
WAO-, WAZ-, Wajong-, IVA- of
WGA-uitkering en hun omgeving.
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Perspectief kunnen geen rechten
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Beeld: Shutterstock
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of gedeeltelijk – over te nemen
na toestemming van de redactie.
Vragen? Op uwv.nl vindt u alle
informatie over de dienstverlening
van UWV en uw rechten en
plichten. Of u kunt bellen met
UWV Telefoon Werknemers,
U kunt dit doorgeven op
0900 - 92 94 (gebruikelijke
belkosten). Houd als u belt uw
9-cijferige burgerservicenummer
bij de hand. Alle brochures van
UWV kunt u zowel telefonisch
bestellen als downloaden via
de site.
Adreswijziging:
Een adreswijziging geeft u door
aan het UWV-kantoor dat uw
uitkering verzorgt én aan de
Basisregistratie Personen (BRP).

De blinde cabaretier, schrijver en columnist
Vincent Bijlo geeft commentaar
op het leven en de sociale zekerheid.

Illustratie: Erik Kriek

ZIEN IS IETS ANDERS DAN KIJKEN
Weet je dat ik mezelf eigenlijk helemaal niet gehandicapt vind.
Ik zie anders, dat is het meer. Zien doe je met al je zintuigen,
kijken doe je met je ogen. Veel zienden kijken, dat is handig, dan
lopen of rijden ze nergens tegenop, maar zien, dat is heel wat
anders. Als alle zienden zouden zien, dan zouden ze zien dat ze
eigenlijk langs al die mensen, die ze gehandicapt noemen, heen
kijken. Ze zien die mensen niet. Ze zien een rolstoel, een
blindenstok, gefladder met handen, een spasme, een afwijkend
uiterlijk, en daar verbinden ze conclusies aan, negatieve
conclusies. Kortom: ze denken, dat kan niet vaak genoeg worden
opgeschreven, in beperkingen. Ze beplakken je met het label
gehandicapt. En wat doen veel gehandicapten? Ze laten zich
beplakken, omdat ze denken dat de waarheid die de valide
medemens spreekt, ook echt de waarheid is. Ze kunnen van alles
niet en daar gaan ze naar leven en handelen, omdat ze niet aan de
normen van de normale, valide mens voldoen. Ze zijn een
probleem en daarom dienen ze geholpen te worden. Natuurlijk

zijn ze dat niet! Ze zijn geen probleem, ze hebben een probleem.
Ze doen dingen anders dan de meeste mensen, daarin wijken
ze af, maar daarom mogen ze nooit worden geclassificeerd als
beperkt. Beperkt waarin? Ik rijd geen auto, dat lijkt me voor
iedereen beter, ik ben geen kunstschilder geworden.
Steven Hawking was geen geoloog die zich een weg moest
banen door onherbergzaam gebied om resten van
meteoorkraters te ontdekken. Iedereen leeft naar zijn
mogelijkheden. Frans Bauer is geen professor en professor
Maarten van Rossem is geen volkszanger. De mogelijkheden die
je hebt wil je graag laten zien. Maar als je bekeken wordt als
probleem en niet gezien wordt als mens, lukt dat niet. Wat kun je,
daar gaat het om, dat is namelijk bijna altijd meer dan je denkt.
Je moet niet leven met het eeuwig neerdrukkende besef dat je
gehandicapt bent, dat ben je niet. Je hebt hooguit in de ogen van
anderen een handicap. Als iedereen daar naar handelt wordt de
afstand tot de arbeidsmarkt veel kleiner.

