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Afspraken werkgroep thema 4 ‘arbeidsmarkt - ontwikkelingsperspectief 
voor cliënten’, bijeenkomst op 19 feb. 2009 
Aanwezig: Thomas, Erlend, Heinz, Frans, Willem en Irma 
 
Drie sporen te onderzoeken 
 

1. Vragen aan cliënten: op welke wijze zijn zij naar arbeid toegeleid, wat was 
succesvol, wat was niet succesvol en hoe hebben zij het ervaren. Enkele 
mensen kunnen we vragen of het akkoord is dat wij hun hele weg naar de 
arbeidsmarkt nalopen met de betrokken familieleden, dienstverleners,  of 
organisaties. Vraag naar ‘best practices’. 

a. Mensen uit de eerste arbeidsmarkt 

a. Mensen vanuit de Sociale werkvoorziening 

b. Mensen aan het eind van het VSO-onderwijs  

c. Mensen uit de arbeidsmatige dagbesteding 

Gedachte: eerst een bijeenkomst met diverse groepen cliënten (zie 
boven), daarna een bijeenkomst waarbij de betrokken familie, 
dienstverleners en werkgevers betrokken worden. 
 

a. Jobcoaches 

b. Integratiemedewerkers 

c. Familie 

d. Werkgevers 

 
We willen de eerste bijeenkomst met de cliënten organiseren in de herfst 
van 2009. Frans zal dit coördineren met de samenwerking van de hele 
werkgroep. 

 
2. Vragen aan werkgevers: Waarom werkt deze persoon met een beperking 

bij hem /  haar? Hoe is de persoon bij hem terechtgekomen? Welke 
voorwaarden daarin zijn voor de werkgever belangrijk? 

 
3. Aan een Duitse en Nederlandse Universiteit vragen de systemen met 

betrekking tot arbeidstoeleiding te vergelijken. Hierbij is het van belang 
om de systemen te vergelijken m.b.t. mensen met een verstandelijke 
beperking en dit helder te beschrijven. Er is namelijk een groot verschil 
tussen “etiketten”  tussen Nederland en Duitsland. 

In deze vergelijking moeten de systemen met betrekking tot uitkering, sociale 
werkvoorziening, speciaal onderwijs en (toegankelijkheid van) beroepsonderwijs 
onderzocht worden. 
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Actielijst: 
 

1. Professor Nagy: komt naar Kleve. Wellicht kunnen we hem vragen of hij 
dit kan oppakken en tevens of hij een Nederlandse collega kent voor het 
andere deel van het onderzoek. Verantwoordelijk: Thomas 

Hierna volgt in gezamenlijk overleg met de betrokken professoren de 
onderzoeksvraag. 
April  proberen  dhr. Nagy te spreken. Dan hopelijk vragen wie er uit 
Nederland kan aansluiten. 
Hopelijk september 2009 starten met onderzoek. Onderzoek in maart 
2010 klaar. 

  
Mogelijk na onderzoek de items uit de best practices in een nieuw concreet 
project voor cliënten vormgeven en daar subsidies voor aanvragen. 
 

2. Thomas, Heinz, Willem en misschien Erlend proberen een afspraak te 
maken met dhr. Nagy. 

 
3. Als dat gesprek geweest is, maken we een nieuwe afspraak met de hele 

projectgroep op 18 mei, 9.30 uur  Staufenbergstrasse 45,  1e etage 
Cafetaria,  47608 Geldern 

 
4. Jan, Jörg en Ans worden uitgenodigd door Frans. 

 
 
 
 
Irma 


