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Bruno Bruins, de baas van het UWV, had 
gezegd dat ze het maar eens aan mij moesten 
gaan vragen. En dus vroeg de redactie: wil jij in 
500 woorden vertellen hoe De Argumenten-
fabriek een Wajonger in dienst nam? Met alle 
plezier, ter inspiratie voor de lezers van dit 
magazine. Met die aantekening dat we niet 
‘een Wajonger’ in dienst hebben, maar Evert 
Jan, een individu, een fijne kerel bovendien.

De context van de organisatie. Bij De Argumenten-

fabriek werken een kleine 25 mensen. We helpen 

organisaties helder nadenken over complexe vraag-

stukken en visualiseren de uitkomsten hiervan. Dat gaat 

over allerlei onderwerpen, van pensioen tot woning-

bouw, van zorg tot onderwijs, van arbeidsmarkt tot 

sociale zekerheid. De typische fabrieker is hoog-

opgeleid, analytisch sterk, communicatief vaardig  

en toegewijd aan onze missie om de toekomst beter  

te maken dan het heden door te helpen bij helder 

nadenken. Niet echt een gezelschap waarbij je meteen 

aan Wajong denkt misschien.

Vijf, nu zes, van de mensen werken bij wat wij ‘het 

kantoor’ noemen, in feite de plek waar al het werk 

gedaan wordt dat niet direct met de inhoud of 

vormgeving van projecten te maken heeft. Telefoon, 

bezoekers, administratie, personeelszaken, ict, 

financiën, website en webwinkel, beheer van ons 

kaartenarchief, bestellingen, lunch regelen (de schaft 

bij De Argumentenfabriek is collectief en wel om 12:30) 

en zo voort en zo verder. Feitelijk dus: het centrale 

knooppunt van De Argumentenfabriek. En hier werkt 

Evert Jan. Dat kwam zo, in drie bedrijven. 

We hadden dik een jaar geleden een project afgerond 

over het quotum voor arbeidsgehandicapten. Over hoe 

je dat zou kunnen inrichten, wat de voor- en nadelen 

zijn van verschillende inrichtingen, hoe ze dat in 

buitenlanden doen met quota. Mijn particuliere 

conclusie was: dat wordt helemaal niets, met dat 

quotum. Maar het onderwerp zat dus wel in m’n hoofd.

Het tweede bedrijf was de presentatie van een setje 

kaarten dat De Argumentenfabriek had gemaakt over 

publiek-private samenwerking bij arbeidsbemiddeling. 

Tijdens het feestelijke congres was er ook een spreker 

van het UWV met een strak verhaal over ‘job carving’: 

hoe je van bestaande functies taken af kunt splitsen en 

die vervolgens weer kunt samenvoegen en zo een 

nieuwe functie kunt maken die mogelijkerwijs uit te 

voeren is door iemand met een arbeidshandicap. Het 

UWV helpt daar desgewenst bij. Misschien kan dat bij 

ons ook wel, dacht ik, en vroeg hem zijn kaartje. 

Het derde bedrijf: het managementteam van De 

Argumentenfabriek besloot dat dit de moeite van het 

onderzoeken waard was. Het UWV kwam desgevraagd 

‘het kantoor’ doorlichten op af te scheiden taken – en 

natuurlijk kwam daar uit dat er heel wat noodzakelijke 

maar eenvoudige klussen zijn. Lunch klaar zetten, 

afwasmachine in- en uitruimen, sjouwen met van alles 

en nog wat, post, archief, alles bij elkaar zo’n 25 uur per 

week. We vroegen een van de mensen in het kantoor: 

wil jij een Wajonger begeleiden als het ervan komt? Dat 

wilde ze. Het UWV selecteerde een aantal kandidaten. 

Wij kozen Evert Jan. En hij koos ons, gelukkig.

Wat hem mankeert? Ik zou het je niet kunnen zeggen. 

Ik wil het ook niet weten eigenlijk. Het is een vrolijke 

kerel, hij kan zijn taken prima uitvoeren, hij is het geld 

dat dat moet kosten waard. Waarom zou ik op voorhand 

dan quasi-medisch gaan lopen miezemausen?

Probeer het ook eens. Misschien bevalt het wel.

Wat hem mankeert weet ik niet,  

maar hij voert zijn taken prima uit

Jobcarving in de praktijk
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