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gezondheidsproblemen vallen bijvoorbeeld 
samen met financiële problemen. Maar 
heeft het niet ook te maken met een stuk 
onbekendheid en vooroordelen? Bekend is 
dat wanneer groepen elkaar ontmoeten, 
negatieve beelden vaak verdwijnen. En hier 
is nog een wereld te winnen. Binnen Start 
Foundation lanceerden we vorig jaar de lan-
delijke campagne Maakerwerkvan.nu met 
als doel te komen tot netwerkgesprekken 
tussen mensen met een arbeidsbeperking 
en werkgevers. Hoewel de campagne niet 
in het teken stond van directe arbeidstoe-
leiding en de matches achterbleven bij onze 
verwachtingen, richtte de positieve feed-
back van deelnemers zich vooral op het feit 
dat er (weer) extra aandacht is voor deze 
groep mensen, die vaak zeer gemotiveerd is 
om te werken maar onvoldoende bekend is 
bij en gehoord wordt door werkgevers. 

NIEUWE GRONDVERF 

Hoe moeten we verder? Dat er snel iets 
moet gebeuren is wat mij betreft duidelijk. 
Langzaam maar zeker vlakt de economische 
groei namelijk af en bredere toepassingen 
van nieuwe technologie zorgen ervoor dat 
de eisen van werkgevers snel stijgen. Zeker 
op korte termijn kan dit leiden tot behoor-
lijk wat transitiepijn. Wat bijvoorbeeld te 
denken van de bijna 2 miljoen laaggelet-
terden in Nederland, waarvan een deel op 
dit moment gewoon aan het werk is maar 
wel degelijk problemen heeft met taal, 
rekenen en computers? En wat te denken 
van de ongeveer 2 miljoen flexwerkers, 
waarbij de conjunctuur een belangrijke 
voorspeller is van toekomstig baanverlies? 
De arbeidsmarkt heeft behoefte aan nieuwe 
grondverf. Die grondverf heeft onder 
andere te maken met lopende discussies en 
commissies die op zoek zijn naar een nieuw 
evenwicht tussen flexibel en vast werk. Het 
heeft ook te maken met een nieuwe manier 
van kijken naar betaald werk en naar 
mensen. Misschien zijn er wel allerlei maat-
schappelijke problemen die op dit moment 

vragen om een oplossing, maar waar nu 
niet voor betaald wordt op de reguliere 
arbeidsmarkt. Neem het tekort aan zorg-
personeel. Zou het niet mooi zijn als uitke-
ringsgerechtigden en statushouders on the 
job worden opgeleid en we hier een nieuwe 
businesscase van maken, waar gemeente, 
UWV, rijk, zorgverzekeraars en zorginstel-
lingen aan meebetalen? Zo ontstaan nieuwe 
banen waar uiteindelijk iedereen beter van 
wordt. 

GELIJKE KANSEN

Of wat te denken van een nieuw type 
maatschappelijke detachering in de 
regio, waarin werkgevers, voormalige 
SW-bedrijven, UWV en gemeente(n) partici-
peren, mensen in dienst nemen en ze ver-
volgens detacheren? In Amerika – en sinds 
kort ook in ons land – gaan ze nog een 
stap verder. Via Open Hiring kun je gewoon
aan de slag zonder sollicitatiegesprek, cv 
of bemoeienis van de overheid. Vacatures 
binnen bedrijven staan open voor iedereen, 
niemand wordt uitgesloten en banen wor-
den verdeeld op basis van volgorde van 
aanmelding op een vacaturewachtlijst. Hoe 
bijzonder is dat! Hiermee wordt iedereen 
op een gelijke manier behandeld, of je nu 
jong of oud bent en wel of geen arbeidsbe-
perking hebt. In Goirle is het eerste bedrijf 
met deze methodiek gaan werken en de 
verwachting is dat zeer snel meer bedrijven 
volgen. Tot slot: we weten dat mensen zich 
zelden gedragen als rationele wezens die 
zorgvuldig de voors en tegens afwegen van 
aangeboden opties. Ga daarom vooral weer 
eens ‘ouderwets’ met mensen in gesprek 
en zoek aansluiting bij persoonlijke leef-
situaties. Wie direct inspiratie wil opdoen 
verwijs ik graag naar de mensen achter 
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid 
(NPRZ), waar ik kortgeleden te gast was. 
Hier is het credo eigenlijk heel simpel: je 
moet er zelf wat van maken, maar pas 
nadat de problemen in de persoonlijke leef-
situatie op orde zijn.  
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ITVITAE HELPT MENSEN 
MET AUTISME OF 

HOOGBEGAAFDHEID AAN EEN 
OPLEIDING EN EEN BAAN IN DE 

ICT. UWV WERKT SINDS 2014
SAMEN MET ITVITAE.

Christoffel Suttorp (26) werkt als  
systeem- en netwerkbeheerder  bij 
ITvitae, het bedrijf waar hij ook  zijn 

opleiding kreeg. Zijn baan is de  
basis van zijn ‘nieuwe leven’.

‘Ik kreeg pas op mijn negentiende de 
diagnose autisme. De jaren ervoor 

zouden een stuk makkelijker voor me 
zijn geweest als ik die diagnose eerder 
had gekregen. Mijn jeugd ging niet over 

rozen; problemen thuis, schooluitval, 
weinig leuke vrienden. Ik denk dat 

wanneer mijn ouders en mijn leraren 
hadden geweten wat er met me aan de 
hand was, ze me beter hadden kunnen 
helpen. Nadat ik wist dat ik een vorm 
van autisme had, las ik veel over het 

onderwerp en ontmoette ik lotgenoten. 
Dat deed me goed. Toen ik las over het 

bestaan van ITvitae wist ik meteen dat ik 
daar een opleiding wilde volgen. Ik ben 
ooit begonnen op het vwo – kan goed 

leren – en heb altijd veel interesse gehad 
in computers. Het bleek een schot in de 

roos. Er was een klik; ik voelde dat ik 
gewaardeerd werd. Wat ik altijd zag als 

een handicap – de neiging om alles tot in 
detail te willen snappen – werd opeens 

gezien als een talent. Ze hebben me 
geleerd wanneer ik dat moet inzetten, en 

wanneer ik het moet loslaten. Het fijne 
is: ik voel me helemaal thuis bij ITvitae 
en inmiddels ben ik – met meer dan 30 

officiële gehaalde IT-examens – de meest 
gecertificeerde werknemer. Mijn baan 

betekent niet alleen financiële zekerheid, 
maar ook sociale stabiliteit. Het is echt 

de basis van mijn “nieuwe leven”.’
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