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Ga je droom achterna
MARCEL EN ANKE VONDEN EEN BETAALDE BAAN
Jongeren met een handicap moeten meer moeite doen
om aan het werk te komen. Het lukte Anke en Marcel wel,
ook al hebben ze spina bifida. En ze nemen deel aan het
internationale Leonardoproject voor jongeren met spina
bifida. Projectcoördinator Ron Reeuwijk: ‘De jongeren zijn
de experts.’

Hoe bevalt je huidige baan?
Anke: ‘Het is afwisselend. Ik vind mijn collega’s heel leuk. Zij
hebben geen vooroordelen en helpen me. FAKRO verkoopt
dakramen, zonwering en zonnecollectoren enz. Dat vakgebied
lag me niet zo en daarom was het in het begin best moeilijk.

Anke: ‘Ik krijg complimenten van mensen
die ik aan de telefoon heb’
Inmiddels krijg ik complimenten van mensen die ik aan de
telefoon heb, dat ik hen goed geïnformeerd heb. Ik heb een

CV
Naam: Marcel Hoiting
Leeftijd: 20 jaar
Functie: medewerker Algemeen secretariaat, 18 uur per
week
Werkgever: MEE Drenthe in Assen, sinds juli 2011
Opleiding: VMBO, MBO niveau 2 en de
Talentenexpeditie bij het REA-college Pluryn in
Groningen.
Werken betekent voor mij: de sociale contacten die je
op doet zijn voor mij heel belangrijk, vooral met mensen
met een beperking.

CV
Naam: Anke van de Wijgert
Leeftijd: 21 jaar
Functie: administratief medewerker, 20 uur per week
Werkgever: FAKRO Nederland in Nijmegen, sinds 1 mei
2010
Opleiding: VMBO, Havo (niet afgemaakt) en de opleiding administratief medewerker/telefoniste aan het REA
College Pluryn in Groesbeek.
Werken betekent voor mij: ik wil aan de gang blijven en
niet de hele dag thuis zitten.

18

nieuwe functie als administratief medewerker. Ik werk 20 uur
per week en dat is op dit moment voor mij precies goed. Ik
ga met de taxi naar mijn werk, maar ik hoop in de toekomst
met een aangepaste auto te gaan; ik heb pas mijn rijbewijs
gehaald!’
Marcel: ‘Ik ga met de fiets naar mijn werk. Ik heb geweldige
collega’s bij MEE. Ik merk dat ik mensen aan de telefoon een
zetje in de goede richting geef, dat geeft me een kick. Dat de
mensen heel tevreden zijn en dat je merkt dat iemand weer
gelukkig is.‘

Hoe verliep het zoeken naar een baan?
Anke: ‘Ik heb via het REA-college deze baan gevonden. Ik
heb eerst een jaar stage gelopen en daarna een half jaar
gewerkt bij Pluryn, op kantoor.’
Marcel: ‘Mijn jobcoach, Annet de Haan, heeft me geholpen
om een baan te vinden. Het solliciteren vond ik wel doodeng,
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Door: Corine van Rijswijk
eigenlijk. Zij heeft me ervan doordrongen dat je op gesprek
gaat met jouw kwaliteiten, je hebt de nieuwe werkgever veel
te bieden.’

Welke opleiding heb je gevolgd?
Marcel: ‘Na mijn opleiding MBO niveau 2 (administratie),
heb ik een halfjaar Marketing en Communicatie gevolgd op
MBO niveau 4. Daar heb ik voor het eerst ervaren dat ik de
opleiding niet aan kon door mijn handicap. Ik had problemen
met planning, organisatie en dubbeltaken. Ik heb het er heel

Marcel: ‘Je bepaalt zelf welk pad je loopt’
moeilijk mee gehad. Bij het REA-college in Groningen hebben ze me geleerd dat andere mensen niet bepalen wat je wel
en wat je niet kan. Mijn zelfvertrouwen werd beter. Daar heb
ik ervaren hoeveel steun je krijgt van andere mensen met een
beperking. Ik kon zelf ook iets betekenen voor anderen.’
Anke: ‘Ik heb het VMBO en de Havo gedaan. Ik heb de Havo
niet afgerond, omdat het te moeilijk was. Daarna heb ik de
opleiding telefoniste/administratief medewerker gevolgd via
het REA-college. Je oefent daar heel veel wat je in je werk ook
doet.’

Jullie zijn allebei aan de slag via de Wajong.
Hoe ziet je toekomst eruit?
Anke: ‘Ik heb een jaarcontract tot mei 2012. Eigenlijk wil ik
heel graag in de jeugdhulpverlening werken, met jongeren
met psychische- en gedragsproblemen. Ik dacht dat het niet
haalbaar was voor mij, dat kwam ooit uit een test toen ik 15
jaar was.’
Projectcoördinator Ron: ‘Inmiddels ben je zes jaar ouder. Het
is interessant om te kijken hoe jij je verder hebt ontwikkeld.’
Marcel: ‘Ik ben op de goede weg. Als secretariaat ben ik het
middelpunt van de organisatie en heb ik contact met alle consulenten. Ik zou graag iets willen doen met mijn ervaringen
als jongere met een handicap. Andere jongeren advies geven
bijvoorbeeld.’

Heb je tips?
Marcel: ‘Het is jammer als je je droom laat vliegen door je
handicap. Ga je droom achterna. Jij bepaalt zelf welk pad je
loopt. Je bent de baas over jezelf.’
Ron: ‘Mijn tip voor het vinden van een baan is: “Laat je door je
handicap niet tegenhouden. Krijg vertrouwen in je eigen kwaliteiten”. We weten dat jongeren met spina bifida snel berusten.
Ze hebben geknokt voor hun opleiding en moeten dit opnieuw
doen voor het vinden en behouden van een baan. Ik zeg altijd:
“Beschouw de Wajong als een proefperiode, als een kans.”
Na 1 ½ jaar moet de werkgever je kennen. De praktijk leert dat

Ron Reeuwijk, projectmanager bij het REA college
Pluryn en coördinator van de Nederlandse inbreng in
het Leonardoproject:
‘Het Leonardoproject “We empower uS bH” is een
Europees project. Instellingen voor gehandicaptenzorg
in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Roemenië en
Noord- Ierland bedenken samen nieuwe mogelijkheden
voor beroepsopleiding en het vinden van werk voor jongeren met spina bifida. We ontwikkelen bijvoorbeeld de
zelfmanagementtraining ‘Keeping the job’: hoe maak ik
in mijn eerste baan zaken, die
mis dreigen te gaan,
bespreekbaar?’
Voor meer informatie:
www.we-empower-us.eu

een hoog percentage jongeren uit hun eerste baan rolt. Eén
van de oorzaken is dat jongeren te laat hun problemen met
hun werkgever bespreken.

Wat is jullie rol in het Leonardoproject?
Marcel: ‘We hebben deelgenomen aan de Futureworkshop
waar 19 jongeren en 19 experts uit Ierland, Duitsland,
Nederland, Zwitserland en Roemenië samen kwamen.’
Ron: ‘Eén van de uitkomsten van deze Futureworkshop was
het besluit de jongeren met spina bifida als “experts in eigen
zaken” een belangrijke rol te laten spelen in alle komende
internationale bijeenkomsten. En zo ben ik in juni van dit jaar
samen met Marcel naar Belfast afgereisd voor de volgende
internationale meeting. Anke en Marcel zijn de deskundigen
in het project. Als we een training ontwikkelen, willen we het
toetsen en vragen we Anke, Marcel en de andere jongeren om
advies.’ 
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