
,,Iedere handicap heeft een voor-
deel. Die moet je zien te benutten
en het nut van de mensen moet je
duidelijk maken aan het bedrijfsle-
ven.’’ Het is alsof we Johan Cruijff
horen praten, maar het is een wijs-
heid van Jos Peeters van leerwerk-
bedrijf Cordaan.
Een mooi praktijkvoorbeeld: ,,Bij
Ikea in Amsterdam-Zuidoost heb-
ben we een stel mensen met een
autistische stoornis werken. Die
zien perfect dat spullen door jou
en mij niet op de juiste plek zijn
teruggelegd. Iedere winkel heeft
daar last van. Zij lopen door de
winkel en leggen alles keurig op
zijn plaats.’’

Loonwaarde

Deze arbeidskrachten zijn door-
gaans goedkoper dan reguliere
werknemers. Er wordt bij arbeids-
gehandicapten gerekend in loon-
waarde van een arbeidskracht en
Cordaan helpt mensen met 0-35
procent loonwaarde het bedrijfsle-
ven in. Zo kunnen moeilijk plaats-
bare mensen wel in de maatschap-
pij werken, voelen zich daar meest-
al beter bij en bedrijven komen
tegemoet aan hun maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid.

Voorsprong

Cordaan heeft waarschijnlijk een
voorsprong op anderen, maar dat
lijkt te komen doordat de zorgin-
stelling juist komt uit een achter-
standsituatie uit de jaren tachtig,
zegt Peter van Diemen, projectma-
nager bij Cordaan.
,,Dat was de tijd dat mensen met
een beperking een stempel kregen
en uit de stad ergens in de provin-
cie werden geplaatst. Maar die
tehuizen zijn bijna allemaal ver-
dwenen en alles is veranderd in de
zorg. De sociale werkplaatsen zijn
op hun retour. De vermaatschappe-
lijking van de zorg kwam voor ons
dus precies op het juiste moment’’,

zegt Van Diemen. ,,Want wij waren
al druk bezig met een cliëntgerich-
te aanpak, waarbij de ambities en
interesses van de cliënt vol worden
ondersteund. Iedereen bij ons heeft
een persoonlijk ontwikkelingsplan,
er is een cliëntvolgsysteem en zo
wordt iedereen stapjes verder ge-
holpen op de participatieladder.
Ons motto: zo normaal mogelijk
waar mogelijk en zo bijzonder
mogelijk als het moet.’’

Beschut

Netwerken, dat is de kunst volgens
Jos en Peter om arbeidsgehandi-
capten aan de slag te krijgen. In-
middels hebben ze tussen de 500
en 650 mensen aan het werk bij 79
bedrijven zoals GVB, groothandel
De Kweker, Ikea, Staatsbosbeheer.
,,We leveren geen functie, maar
taken. Soms kan het zelfs heel
beschut werk zijn. Zo hebben we
bij de Makro twee mensen met een

autistische stoornis die in een
aparte ruimte de beveiligingscodes
op producten aanbrengen. Zij
vinden dat seriematige werk heel
prettig en krijgen geen prikkels
van buiten. Het is werk dat gedaan
moet worden en zij voelen zich ook
heel nuttig.’’ Kortom iedereen
winnaar.

Leerwerk

Om de mensen op te leiden, er zijn
ook veel jongeren die vanuit het
speciaal onderwijs komen, heeft
Cordaan leerwerkbedrijven. Daar
kun je in een stappenplan van
papierprikker schaal 1 (iemand die
wel eens van zwerfvuil heeft ge-
hoord) opklimmen tot schaal 12
(iemand die zelfstandig bij een
bedrijf kan werken). In de groen-
voorzieningen gaat dat ook zo.
Daar maak je carrière van schoffel
tot bladblazer, bosmaaier en mis-
schien uiteindelijk wel de ketting-

zaag.
Soms is het een opstap om door te
groeien. Aan het GVB levert Cor-
daan mensen die bij de keerpunten
van trams de tramstellen schoon-
maken. 
,,Die begonnen misschien als pa-
pierprikker schaal 1 en groeien
door tot dit. Maar ditzelfde werk
kunnen ze ook op Schiphol in
vliegtuigen doen. De schoonmaak-
bedrijven bellen ons regelmatig of
we nieuwe mensen hebben. We
krijgen meer vraag dan we kunnen
leveren’’, zegt Jos Peeters.

Afstand

Peter van Diemen: ,,Deze mensen
hebben de grootste afstand tot de
arbeidsmarkt die je maar kunt
voorstellen. Toch lukt het ons om
ze aan de slag te krijgen en werk
voor ze te vinden. Waarom lukt dat
dan elders niet?’’
De oplossing ligt volgens Van Die-
men en Peeters in de intensieve
begeleiding van de cliënten. ,,Je
hebt een goed netwerk van bedrij-
ven nodig en je moet ter plekke
goede ondersteuning bieden. Wij
werken niet met externe jobcoa-
ches die af en toe op bezoek komen
bij een bedrijf, maar met coaches
die ook bij dat bedrijf werken.
Iemand die op de werkvloer is en
die kan schakelen tussen de cliënt
met zijn mogelijkheden en de
wensen van het bedrijf’’, zegt Van
Diemen. Jos Peeters: ,,Op die ma-
nier kunnen wij bedrijven ontlas-
ten in hun zorg bij het in dienst
nemen van mensen met een ar-
beidsbeperking. Onze cliënten
hebben daardoor ook niet het
gevoel dat zij voor een zorgorgani-
satie werken, maar dat ze werken
voor een IKEA, Kweker, Makro,
Broodje van het land, Sodexo of
Staatsbosbeheer. Ik ben er van
overtuigd dat dit model met mee-
werkende jobcoaches ook goed is
uit te rollen in andere plaatsen.’’ ■

Clienten van Cordaan Bram (l) en Rouel leggen alles op de juiste plek bij Ikea. FOTO ELLA TILGENKAMP

Jobcoaches die meewerken

’Iedere handicap
heeft een
voordeel’

Jos Peeters van het leerwerkbedrijf bij cliënt Bas die een tuin maait.
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