
Programma:  

15:00 – 15.05 uur Opening 

15:10 – 15.40 uur Jacqueline Kool 

15.40 – 16.10 uur Lujan Blankenstein 

16:10 – 16.30 uur Interactief gedeelte geleid door Sofie Sergeant  

16.30 – 17.00 uur Afsluiting met een hapje & drankje 

 

 
Arbeidsdeskundigen, vergeet niet te tekenen voor uw accreditatiepunt! 

 

Incompany Workshop  

 ‘Kwetsbaarheid op het Werk’ 
 

1 februari 2018 



*



Beroepskeuze 
 

En toen ze vroegen wat ze later wilde worden  

zei ze: 'Graag invalide', en zag zich al,  

benen onbeweeglijk in bruin-geruite plaid  

door toegewijde man en bleke zonen  

voortgeduwd, geen zegel zelf te plakken,  

geen brief te schrijven, geen reis te maken.   

Dan zou ze eindelijk echt vrij zijn  

zo treurig kijken als ze wou, in winkels  

voor haar beurt gaan, bij optochten  

vooraan staan, geen mooie kleren aan  

en elke avond zachtjes snikkend  

zou ze zeggen: ‘heus niet om mij 

maar om die last voor jou'   

En beide zonen zouden altijd  

bij haar blijven, hun leven  

aan haar wijden en nooit  

zou haar iets overkomen,  

nooit, nooit zou ze slijten. 

 

(Judith Herzberg, uit: Beemdgras) 

  

  







*

*Participatiesamenleving 

 

*WMO 

*Participatiewet 

*VN Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap 

*World Report on disability 

 

*Inclusie & participatie = algemeen principe 

recht van personen & verplichting van staten 

 

 



*



*
*Participatie = betaald werk en zelfstandig wonen? 

*Top-down – eenrichtingsverkeer – individueel proces? 

*Participatie = aanpassen en inpassen?  

 

 

 

 

*De prijs van participatie 

*Soms betekent inclusie in werk ook  

‘includes the “normality” of  

discrimination, abuse and social  

Isolation’ (Hall, 2010) 

 



*



*



*



*

UN CRPD & World Report: 

*Participatie raakt alle levensdomeinen > educatie, politiek, arbeid, 

gezondheidszorg, seksualiteit, reproductie, sport… 

 

*“..dat mensen met beperkingen meedoen, dat ze ertoe doen en 

dat de samenleving diversiteit positief waardeert” (Kröber 2013) 

*“Dat het gewoon is dat we er zijn” (Kal & Vesseur 2003) 

 

*Rechten… en/of: Belonging (Brown & Brown, 2013) > wederzijds 

proces van je thuis voelen en welkom weten (“kwartiermaken”) 

 



*

* a. werk en gezondheid onderdeel van totale persoon en bestaan & 
onlosmakelijk verbonden met dat geheel (lifespan)  

 

* b. dit verandert door de tijd heen (door veranderingen in de 
persoon, ziekte, maatschappij, leefomgeving etc.) > vragen rond 
participatie (moeten) mee veranderen (lifelong) 

 

* c. contextuele benadering: erkenning dat participatie zich afspeelt 
in een voortdurend complex elkaar beïnvloeden van lichaam, 
persoon en omgeving(en) >  directe leefomgeving & (complexe, 
bureaucratische) systemen van zorg, beleid, (re)integratie, sociale 
zekerheid 

 

* d. (sociale) participatie = deel van kwaliteit van bestaan en heeft 
betekenis voor waardevol leven > bijdragen (wederkerigheid) 
 



*

*Rekening houden met wat het betekent in mensen hun leven om 

(weer opnieuw) te werken:  

* Identiteitswerk & herziene waarden orientatie (van complexe, soms 

tegenstrijdige waarden) 

* Voorbij de norm van “de gezonde werknemer/ondernemer” & de logica 

van genezing 

*Professionele speelruimte & reflectie in intervisie 

*Alle werkervaring waarderen gedurende (re)integratie 

*Leren van praktijken: 

* Verhelderen van impliciete aannames & verwachtingen 

* Leren van onbedoelde consequenties 

* Formuleren van alternatieve idealen en condities 

* Belang van gesitueerde verhalen 

* (Van Hal, 2013) 



*
* Start vroeg en dichtbij huis (b.v. In revalidatie) 

* Belang persoonlijke relaties/netwerken 

* Alle participatiedomeinen beïnvloeden elkaar  

(WHO, 2011; Kuiper e.a., 2016) 

 

* Social Role Valorisation (Piskur, 2015) 

 

* Lifelong & lifespan betekent: 

* Maatwerk 

* Aandacht voor levensfase (ouder worden b.v.) > participatie 

* Belang van leren, fouten maken, groeien > ‘probeerruimte’ (Budge e.a., 2016) 

* Help te dromen of: wees geen steen in de muur van zelf-stigma & exclusie 

 

*Openheid <> argwaan ri. misbruik 

* Voorwaarden (ondersteuning, middelen) 

 



*
 

 

 

 

 

 

 

Interessante nieuwe perspectieven 

  

- Positieve gezondheid definitie (Machteld Huber): “Health as the ability to 

adapt and to self-manage, in the face of social, mental and physical 

challenges of life”. 

  

- Capability approach (Amartya Sen/Martha Nussbaum):  

Capabilities: “freedoms or valuable possibilities to live the life one has 

reason to value” 

  

- Ethics of Care: “Lifeworld-led care” < > “patient centred care”? (Karin 

Dahlberg c.s.) 

(H)Erkenning van vitaliteit als beweging & rust (movement and peace) 

(H)Erkenning van zelfregie/‘agency’ & kwetsbaarheid 

 

 

 



*
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ‘zelfregie’/agency < > kwetsbaarheid & 

support  

 
 - Erkenning van kwetsbaarheid en 

relationaliteit is de essentie van een echte  

‘participatie samenleving’ (Mirjam Sterk, 

2013)  

 

- “Within a perspective of lifeworld-led 

care we need knowledge that understands 

both the freedoms and vulnerabilities of 

peoples’ journeys as they struggle with 

different health related conditions.” 

(Dahlberg, ) 

  
 Riva Lehrer, “Lynn Manning” 



*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Samenwerking 

• In keten én met betrokkenen 

• Op basis van gelijkwaardigheid 

• Cliënt betrekken bij wat je doet 

• Sociale netwerk includeren 

• Aandacht voor levensbreed en levenslang  

• Eigen regie met attentie voor kwetsbaarheid 

• Capacity building    (Wilken & Knevel, 2016) 

• Empowerment gericht  

 

“Netwerk geneeskunde” 

(Visiedocument Medisch Specialist 2025, 2017) 

 

  

  

 

“Patients would be able to step forward, not just as ‘consumers’ competing for 

care, but as ‘storied beings’ who consult others with specialist expertise from 

time to time. This is an existential partnership model that acknowl- edges 

differential levels of expertise and understanding between patient and 

professional.” (Svenaeus, 2000) 

 

Alex Naber 



*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Inzet van ervaringskennis 
 

- Als cliëntgestuurdheid, vraagsturing en cliëntzeggenschap essentieel zijn, “behoeft het 

ervaringsvertoog een eigenstandige ontwerpruimte, om zich te ontwikkelen.” > Ruimte voor 

creatieve verbeelding en tegengesteldheden.  

- Ervaringsspreken “als het beweeglijk aftasten van buitenwerelden, separaat en in 

vergelijking met elkaar”  

- Onvervreemdbare spreekrechten,  

adviseringsrechten en verzets- 

rechten i.t.t. onteigening van  

ervaringsdeskundigheid   

(Gert Rebergen, 2017 in ontwerp;  

& Sprokkels, 2017) 

 

“People with disabilities and their 

 families experience better health  

and functioning when they are  

partners in rehabilitation” (WHO 2011) 

& participatie in onderzoek 

(www.disabilitystudies.nl) 

 

  

Chun-Shan (Sandy) Yi 

http://www.disabilitystudies.nl


*

Freewheeling, Sue Austin 



*
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Lujan Blankenstein 
 

Verzekeringsarts 

Autisme Ambassadeur 



Autisme Spectrum Stoornis 

Normaal begaafde mensen met autisme 
hebben:  

• Normale taalontwikkeling 

• Normale tot hoge intelligentie  

• Normale behoefte aan sociaal contact (met 
wisselend succes.)  

• Neiging om autisme te verbergen door 
imiteren van het gedrag van anderen 

 

 



Autisme Spectrum Stoornis 

Normaal begaafde mensen met autisme   

lijken net  

“normale” mensen 
 

 



Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

• Aangeboren ‘stoornis’ in de verwerking van 
prikkels 

• 200.000 Nederlanders met autisme 1:68 

• Vaker bij mannen dan bij vrouwen 

 

 



Leeftijd NVA leden met ASS diagnose (man) 

aantal 



Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

• Aangeboren ‘stoornis’ in de verwerking van 
prikkels 

• 200.000 Nederlanders met autisme 1:68 

• Vaker bij mannen dan bij vrouwen 

• Bij vrouwen o.h.a. veel minder zichtbaar 

• < 26% werkzaam 

• Meeste volwassenen (nog) steeds geen diagnose 

• Iedereen met autisme is anders 

 

 



ASS bij UWV 

• ASS bij normaal begaafden een verborgen 
probleem 

• Daarnaast autistiform gedrag bij mensen die 
géén ASS hebben 

• Bij UWV zouden dan 265 mensen met ASS 
werken 

 
 



 

 

onbewust              220 

ontkennend             25  

zwijgend                10    

open                        ? 

Waar zijn de 265 autisten bij UWV? 



Zichtbaarheid van autisme 

Ernstig Autisme 
 
Niet te verbergen 
 
Jeugd 
 
Zorgbehoevend 

Mild Autisme 
 
Onzichtbaar 
 
Volwassen 
 
Zelfstandig 

tijd, kennis 

gecoached ambassadeur verzorgd 

de 
winst 



Wat is er met mij aan de hand? 
 

• Ik ben wat langzaam  

• Depressies 

• Ik ben zo moe 

• Waarom gaat het niet over 

• Ik wil gewoon normaal zijn 

• Ik doe zo mijn best 

 



Preventief 

• Werk en privé in balans 

• Niet (teveel) (over)werken 

• Energievretende situaties vermijden 

• Technieken aanleren zoals mindfulness 

• Letten op overprikkeling 

 

 





Preventief 

• Werk en privé in balans 

• Niet (teveel) (over)werken 

• Energievretende situaties vermijden 

• Technieken aanleren zoals mindfulness 

• Letten op overprikkeling 

• Meer tijd geven bij veranderingen 

• Executieve functies: planning en organisatie 

• Werktempo 

 



Autisme bespreken 

Bij vermoeden 

- Functioneren bespreken mbv gesprekshulp 
voor werk 

- Bedrijfsarts inschakelen 

- Aanpassingen regelen buiten persoon om 

- Jobcoach met specialisatie in ASS 



• Afspraken maken en nakomen; 

• Prioriteiten stellen en deze toelichten; 

• Concreet communiceren in de mail; 

• Veranderingen tijdig aankondigen, toelichten en 
tijd geven voor het wennen hieraan; 

• Wachten met het bespreken van plannen die nog 
in de conceptfase zitten tot deze concreter zijn; 

• Evaluatiemomenten afspreken om de kwaliteit 
van de onderlinge samenwerking te bespreken; 

• Bespreekbaar maken van het autisme en wat u 
daarvoor kunt doen. 

Wat kun je doen als leidinggevende 



• Toon neutraal begrip wanneer uw collega als gevolg van zijn autisme 
een korte time-out nodig heeft op het werk. Bied voldoende veiligheid 
zodat uw collega het kan aangeven als hij overprikkeld is, of verwacht 
dat dit gaat gebeuren. Oordeel niet als hij bijvoorbeeld plotseling een 
vergadering verlaat.  

• Soms zijn mensen met autisme tijdens een vergadering zo in de war dat 
zij moeten ‘herordenen’. Zij kunnen dan niet meer bijdragen aan het 
gesprek. Het kan dan helpen om even stil te zijn, en uw collega hardop 
laten denken en ordenen.  

• Ontstaan er toch misverstanden? Creëer dan ruimte voor uw collega en 
voor uzelf om te bespreken wat er aan de hand is. Vul niet in wat de 
ander denkt. Vraag uw collega hiernaar en sta open voor het antwoord, 
ook al is het anders dan wat u verwacht. 

• Bij misverstanden is er vaak sprake van onmacht, niet van onwil.  

Wat kun je doen als collega 



Tenslotte 
 

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, 
ontwikkeling gaat langzamer, maar gaat veel 
langer door. 

 

Bij iemand met autisme moet je vaak checken en 
mogelijkheid geven tot vragen stellen.  

 

Do: nodig uit 

Don’t: pushen, ultimatums stellen  

 

 



Denk aan 

• “gelijkwaardige” wederkerigheid in 
communicatie,  geef elkaar een kans en heb 
respect voor elkaar! 

• Iedereen is anders, ook autisten 

• Verrijking voor iedereen 

• Open staan voor diversiteit en inclusiviteit 

• Angst voor stigmatisering 



 

www.uaanzet.nl 

http://www.uaanzet.nl/


Mentale diversiteit 



Interactief gedeelte 



Aanrader! 



 

 
Volgende bijeenkomst: 

  

Donderdag 17 mei 

 

´Hoogopgeleiden met een 

arbeidsbeperking´  

 
Informatie over locatie en sprekers volgt 

binnenkort per e-mail 

 



 

 

Bedankt voor uw Aandacht 
  

Graag nodigen wij u uit voor een 

hapje en een drankje 

 

Wel Thuis!  

 

Tot de Volgende Keer! 


