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Samenvatting

Een toenemend aantal jongeren ondervindt als gevolg van ziekte of aandoen-
ing beperkingen in het maatschappelijk participeren. De meeste van hen 
ervaren mentale beperkingen, zoals verstandelijke beperkingen, psychische 
en/of ontwikkelingsstoornissen. Deze jongeren hebben veel minder kans om 
deel te nemen aan het arbeidsproces dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Deze 
beperkte arbeidsdeelname wordt niet alleen veroorzaakt door de gevolgen 
van de ziekte of aandoening, maar wordt ook beïnvloed door persoonlijke 
factoren (zoals leeftijd, geslacht, zelfbeeld en motivatie) en omgevingsfactoren 
(zoals de sociale context). Jongeren met een beperking, die niet kunnen werken 
of beperkte arbeidsmogelijkheden hebben, krijgen een Wajong-uitkering (Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Het UWV voert 
deze wet uit, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoordelen het 
arbeidsvermogen en maken een participatieplan. In de afgelopen jaren is het 
aantal Wajong-uitkeringen fors toegenomen. Voor het verzekeringsgenees-
kundig en arbeidskundig handelen in de praktijk is het van belang om inzicht 
te hebben in de bevorderende en belemmerende factoren die een rol spelen bij 
de arbeidsparticipatie van deze jongeren. Tot op heden ontbreekt het echter 
aan kennis over zowel de participatiemogelijkheden van jongeren met een 
beperking in werk als de mate waarin bovengenoemde factoren het benutten 
van deze mogelijkheden in de praktijk beïnvloeden (Hoofdstuk 1).
Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verkrijgen in de persoonlijke 
en sociale omgevingsfactoren die arbeidsparticipatie, zowel het vinden als 
behouden van werk, van jongeren met een beperking die een Wajong-uitkering 
aanvragen, beïnvloeden. Dit doel is vertaald in twee onderzoeksvragen:
1. Welke persoonlijke en sociale omgevingsfactoren voorspellen arbeids-

participatie van jongeren met een beperking die een Wajong-uitkering 
aanvragen?

2. Verschillen persoonlijke en sociale omgevingsfactoren die arbeidspar-
ticipatie voorspellen voor ziekte-specifieke subgroepen?

In 2008 is gestart met de cohortstudie “Participatiemogelijkheden in werk 
van Wajonggerechtigden”. Hoofdstuk 2 beschrijft het design, de opzet en 
methoden van deze cohortstudie, een longitudinale prospectieve studie van 
jongeren die in 2009 in regio Noord een Wajong-uitkering hebben aange-
vraagd, met een follow-up periode van twee jaar. De dataverzameling vond 
plaats door middel van vragenlijsten. Om een realistisch beeld van de doelgroep 
te verkrijgen, zijn met behulp van vragenlijstonderzoek zowel gegevens over 
de jongeren verzameld via henzelf, via de ouder/verzorger en de leerkracht/
schoolbegeleider als via de verzekeringsarts van het UWV. De vragenlijst 
bestond uit vragen over demografische factoren, zoals leeftijd, geslacht en 
opleiding, ziekte-gerelateerde factoren en persoonlijke en sociale omgevings-
factoren, conform de Internationale Classificatie van Functioneren van de 
WereldGezondheidsOrganisatie (International Classification of Function-
ing, Disability and Health (ICF)). 
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De uitkomst werd gedefinieerd als het vinden en behouden van werk, waar-
bij alle loonvormende arbeid werd meegenomen en geen minimum aan het 
aantal uren werd gesteld.

Op het moment dat een Wajong-uitkering wordt aangevraagd worden de 
arbeidsmogelijkheden door het UWV in kaart gebracht. In hoofdstuk 3 wordt 
beschreven welke factoren geassocieerd zijn met de arbeidsmogelijkheden 
van jongeren die een Wajong-uitkering aanvragen, zoals beoordeeld door de 
verzekeringsarts van het UWV. Van de deelnemers was 57,2% man en 42.8% 
vrouw met een gemiddelde leeftijd van 19,6 jaar (SD 2,6). Van hen had 42,5% 
een verstandelijke beperking als hoofddiagnose, 28,2% had een ontwikkelings-
stoornis, 16,9% had een andere psychiatrische aandoening en 12,4% had 
een somatische aandoening. Meer dan de helft van de respondenten 
had één of meer nevendiagnose(s). Volgens de verzekeringsarts (VA) had 
84,2% van de respondenten mogelijkheden om te werken. Uit deze studie 
bleek dat hoofddiagnose, co-morbiditeit en subklinische psychische klachten 
waren geassocieerd met de door de VA vastgestelde arbeidsmogelijkheden. 
Respondenten met een psychische aandoening als hoofddiagnose hadden 
gemiddeld een lager niveau van arbeidsmogelijkheden dan respondenten 
met een somatische aandoening. Jongeren met twee of meer nevendiagnoses 
en degenen met een psychiatrische aandoening of ontwikkelingsstoornis als 
nevendiagnose hadden gemiddeld ook een lager niveau van arbeidsmogelijk-
heden dan jongeren zonder nevendiagnoses. Jongeren met subklinische 
psychische klachten hadden twee keer zo vaak een lager niveau van arbeids-
mogelijkheden dan jongeren zonder deze klachten. 

In hoofdstuk 4 zijn de verwachtingen van zowel jongeren met een mentale 
beperking (verstandelijke beperkingen, ontwikkelingsstoornissen en/of psy-
chiatrische aandoeningen) in het speciaal onderwijs, als van hun ouders en 
schoolbegeleiders in de overgang van school naar werk beschreven met be-
trekking tot de mogelijkheid van de jongere om op de reguliere arbeidsmarkt 
werk te vinden. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de jongeren, hun ouders 
en schoolbegeleiders in staat waren om de toekomstige werkstatus in te 
schatten en is vastgesteld wie deze toekomstige werkstatus het beste kon 
voorspellen. Meer dan de helft van de jongeren en de ouders en 37% van de 
schoolbegeleiders verwachtte dat de jongere in staat zou zijn om regulier werk 
te vinden, vergeleken met 39% van de jongeren die daadwerkelijk regulier 
werk vond gedurende de 18 maanden volgend op de Wajong-beoordeling. 
Jongeren met mentale beperkingen, hun ouders en hun schoolbegeleiders 
waren matig in staat om de toekomstige werkstatus van de jongere te voor-
spellen als ze reguliere werkmogelijkheden verwachtten. De verwachting van 
de schoolbegeleider was het enige perspectief dat significant voorspelde dat 
een jongere regulier werk zou vinden, waarbij de voorspelling door de ouders 
een klein aanvullend effect had en de verwachting van de jongere zelf nog 
een heel klein extra aanvullend effect; samen voorspelden ze in 71% van de 
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gevallen de juiste uitkomst. Geconcludeerd kan worden dat de verwachtingen 
van schoolbegeleiders en ouders waardevol zijn in het voorspellen van de 
werkuitkomst van de jongere. Daarom is samenwerking tussen schoolbege-
leiders en ouders van belang om realistische verwachtingen te scheppen 
voor de jongere, zodat deze de best mogelijke werkuitkomst kan bereiken. 

Hoofdstuk 5 bevat een systematisch literatuuronderzoek naar de factoren die 
samenhangen met arbeidsparticipatie bij mensen met een autisme spectrum 
stoornis (ASS). Zeventien factoren, gecategoriseerd als ziekte-gebonden, 
persoonlijke of omgevingsfactoren, zijn gevonden in relatie tot deze werkuit-
komst. Een cognitieve beperking was de enige significante en consistente 
voorspeller die duidelijk uit meerdere studies naar voren kwam. Functionele 
onafhankelijkheid en opname in een zorginstelling werden beide door één 
studie genoemd als voorspeller voor werkuitkomst. Voor de andere veertien 
factoren werden inconsistente of niet significante resultaten gevonden. 
Deze review laat zien dat er nog weinig wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar is over voorspellers voor arbeidsparticipatie van mensen met ASS. 
Bovendien blijkt de kwaliteit van de studies die er zijn veelal onvoldoende 
en ontbreekt het vaak aan een focus op arbeidsparticipatie. Meer kwalitatief 
goede cohort studies zijn nodig, die focussen op arbeidsparticipatie 
als de primaire uitkomstmaat voor mensen met een autisme spectrum 
stoornis. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten beschreven van een studie naar factoren 
die arbeidsparticipatie, zowel werk vinden als behouden, voorspellen van 
jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of een aandachtstekort-
stoornis (ADD). Leefsituatie en motivatie bleken alleen van invloed te zijn 
voor jongeren met ASS, terwijl geslacht alleen van invloed was op de werk-
uitkomst van jongeren met ADD. Naast sociaal-demografische kenmerken 
(leeftijd, geslacht en leefsituatie), bleken ook de verwachtingen van de 
jongeren zelf met betrekking tot toekomstig werk van invloed te zijn op het 
vinden van werk. Daarom is het van belang voor professionals om rekening 
te houden met deze verwachtingen van jongeren met ontwikkelingsstoornissen 
bij de begeleiding naar werk. Aangezien de sociale context van jongeren 
met ontwikkelingsstoornissen een belangrijke rol speelt in het vinden en 
behouden van werk, is het ook van belang voor professionals die werken met 
deze jongeren om tijdens de begeleiding naar werk rekening te houden met 
deze context. 

In hoofdstuk 7 worden de voorspellers voor arbeidsparticipatie van jongeren 
met een lichte verstandelijke beperking beschreven. Persoonlijke factoren en, 
in mindere mate, sociale factoren bleken van belang te zijn in het voorspellen 
van arbeidsparticipatie. Motivatie, verwachtingen over toekomstig werk, 
leefsituatie en geslacht voorspelden arbeidsparticipatie van jongeren met 
een lichte verstandelijke beperking. De resultaten laten geen substantiële 
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verschillen zien tussen de voorspellers voor werk vinden en werk behouden. 
Met name persoonlijke factoren bleken van invloed te zijn bij het voorspellen 
van de werkuitkomst. Verwachtingen van de jongere zijn een belangrijke 
voorspeller voor zowel werk vinden als behouden; realistische verwachtingen 
vormen  een voorwaarde voor zowel succesvol werk vinden als behouden. 
Van belang is dat ouders, schoolbegeleiders en re-integratieconsulenten deze 
jongeren helpen om realistische verwachtingen voor toekomstig werk te 
ontwikkelen. Factoren als motivatie en verwachtingen zijn beïnvloedbaar en 
daarom geschikt om op te nemen in interventies bedoeld om deze jongeren 
naar werk te begeleiden.

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit 
proefschrift, alsmede een discussie van de sterke en zwakke punten van 
het onderzoek en van de implicaties voor beleid en praktijk. Ook worden 
suggesties gegeven voor verder onderzoek. De inclusie van jongeren met 
een beperking op de arbeidsmarkt is wenselijk, zowel vanuit persoonlijk als 
vanuit maatschappelijk oogpunt. Voor een inclusieve maatschappij is het 
van belang te focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit 
betekent niet dat jongeren met een beperking de verantwoordelijkheid voor 
hun participatie in werk geheel zelfstandig moeten of kunnen dragen. De 
maatschappij als geheel heeft een verantwoordelijkheid om jongeren in staat 
te stellen en te faciliteren om werk te vinden en te behouden. Jongeren met een 
beperking kunnen alleen dan in regulier werk participeren als werkgevers, 
organisaties en bedrijven bereid zijn hen als werknemer aan te nemen en te 
ondersteunen in het werk. Vanwege hun kwetsbare arbeidsmarktpositie is het 
voor deze jongeren noodzakelijk om adequate ondersteuning te ontvangen, 
zowel vanuit formele bronnen, zoals door schoolbegeleiders, re-integratie-
consulenten en werkgevers, als ook via informele kanalen, zoals van ouders, 
vrienden en buren.




