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           Mensen met een arbeidsbeperking zouden veel meer vanuit hun eigen kracht moeten uitgaan,  
                 voor zichzelf duidelijk moeten zien te krijgen: Wat kan, wat wil ik en wat heb ik nodig! 
 
Het is voor mensen met een beperking niet gemakkelijk om een actieve bijdrage te leveren richting de arbeidsmarkt. 

Ook al speelt hun beperkingen een rol in hun leven het is niet zo dat deze mensen geen specifieke eigen vaardigheden 

in huis hebben waar men in onze samenleving een heel eind kunnen komen. 
Van onze samenleving mag en moet ook een veranderende instelling verwacht worden en inzet op, dat ieder mens 

talenten bezit en deze talenten kansen moet worden geboden om deze te benutten en uit te breiden. 
Dat zal ertoe moeten leiden dat we onze arbeidsmarkt zo moeten gaan inrichten dat valide en mindervalide mensen 

naast en met elkaar een grote bijdrage kunnen gaan leveren aan dat wat de arbeidsmarkt van werknemers verwacht. 

Vele werkgevers hebben al hun personeelsbeleid, mede door de invoering van de Participatiewet er op ingesteld en 

mensen met een beperking een kans gegeven om in het reguliere werk aan de slag te gaan. Echter, het aantal 

werkgevers en het aantal geïntegreerde mensen met een beperking in het reguliere arbeidsproces voldoet nog steeds 

aan de beoogde doelen welke de Regering voor ogen had.  
 

Om de integratie op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk te maken is het niet alleen een opdracht richting de 

werkgevers. Integendeel, het zijn juist de mensen uit de doelgroep, waar we het nu over hebben, die zichzelf veel 

sterker zouden moeten opstellen en veel meer moeten uitgaan van hun eigen kracht. Eventueel ondersteund en 

begeleid door een deskundige vertrouwenspersoon om toetreding naar de arbeidsmarkt tot een succes te maken. 
 

We horen te vaak, dat mensen met een beperking zich te bescheiden opstellen, zichzelf vaak niet goed genoeg vinden 

en maar al te vaak kijken naar anderen en de buitenwereld terwijl ze veel meer naar zichzelf zouden moeten kijken. 

Naar zichzelf moeten kijken met een blik van, overtuiging dat je er als mens mag zijn met al je competenties en 

beperkingen en dat dit maakt wie je bent. Namelijk een uniek persoon die ook rechten heeft, kansen moet krijgen 

maar gelijktijdig moet opkomen om die kansen ook te kunnen pakken. 
Tracht je blik naar de toekomst niet te laten beïnvloeden door de nadruk te leggen wat er niet goed is aan je dat leidt 

alleen maar tot negatieve gedachtes. Dat er wat met je is, is bekend anders behoorde je niet tot de doelgroep mensen 

met een beperking. Tracht naar de toekomst te kijken vanuit de kansen welke ook jou moet worden geboden. Ga bij 

jezelf na: “Wat wil ik, wat kan ik en hoe kom ik bij mijn eigen doelen en wat heb ik daarvoor nodig”. Als je van die 

stelling uitgaat vergeet dan niet om als een rode draad daarin mee te nemen: “Waar ben ik goed in en kan ik met deze 

talenten bereiken wat ik als doel wil stellen”. Schroom je niet, maak je niet te klein en te afhankelijk van anderen, 

kijk met vertrouwen naar je eigen toekomst en toon dat je regie over je eigen leven in eigen hand wil nemen. Dan kan 

men niet om je heen, een zelfverzekerd mens is een mens die straalt en uitdagingen niet uit de weg gaat. Het begint 

altijd bij jezelf. 
 

Een mens met een arbeidsbeperking die heel graag aan het werk wil, een eigen inkomen verdienen en er op een 

volwaardige wijze erbij wil horen, maakt je niet tot een minder mens als je daarbij hulp van buitenaf bij vraagt. 
Maak ik duidelijk aan je directe omgeving wie je bent, waar je kracht ligt maar schroom je niet, als het nodig is om te 

vragen om extra ondersteuning zodra je te werk bent gesteld. Door open te zijn maak je de mensen, waar jij mee te 

maken hebt in je werkomgeving duidelijk, wie je bent en wat je wilt en dat zal zeker leiden dat jouw collega’s daar 

rekenschap mee houden en je kans van slagen om aan het werk te blijven alleen maar vergroot. 
Niet alleen vergroot het je kansen om aan het werk te blijven, het is niet uit te sluiten dat de leidinggevende, mede 

door je openhartigheid, je kansen zal bieden middels extra aandacht en zorg, om door te groeien in je werk een 

daardoor je talenten misschien nog beter tot zijn recht laten komen. 
 

Laat als mens niet over je heen lopen, kom op voor jezelf en laat horen en zien dat jij er ook toe doet. Als je aan het 

werk bent en je ervaart vervelende opmerkingen t.g.v. je beperkingen blijf daar niet al te lang mee lopen. Laat de 

persoon weten dat je het vervelend vindt en niet op dit soort van opmerkingen zit te wachten. Tracht uit te leggen wat 

de reden is waardoor de vervelende opmerkingen hiervan het gevolg zijn. Geef aan, dat je alles in het werk stelt, 

rekenschap houdend met wie je bent en wat je kunt, om in de toekomst te voorkomen dat dergelijke voorvallen van 

vervelende, kwetsende opmerkingen niet meer gemaakt behoeven te worden. Omdat je daar als mens niet op zit te 
wachten en je dit ook niet verdiend. Kom op voor jezelf en eigenwaarde. Je doet ertoe. 
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