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In 2015 wil UWV 10.000 Wajongers aan het werk 

helpen. Een flinke uitdaging voor Bruno Bruins, 

sinds 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur 

UWV. Marjol Nikkels sprak met hem over deze 

bijzondere doelgroep.

‘We kunnen het 
niet maken om 
Wajongers niet aan 
het werk te helpen’
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We ontmoeten de heer Bruins in zijn kantoor op  

het hoofdkantoor in Amsterdam. Bruins zelf is 

verrassend benaderbaar en niet van uiterlijk 

vertoon: ‘Moet ik een colbertje aan op de foto of 

mag het zo?’ 

Uw doel is 10.000 Wajongers aan het werk te 
helpen in 2015. Waarom gaat juist deze groep u 
aan het hart?
‘Nou ja, 10.000 Wajongers erbij dan: er werken al 

50.000 Wajongers in Nederland. Ik kom uit het 

noorden van het land, daar kenden ze vroeger het 

noaberschap. Mensen zorgden voor elkaar. Kon 

iemand niet goed meekomen op school, dan gaf 

iemand hem een plekje op de boerderij. Ik geloof er 

erg in dat Wajongers een plaats moeten krijgen op 

de arbeidsmarkt. Dat moeten we toch samen voor 

elkaar kunnen krijgen. We hebben geen mensen 

met beperkingen, maar een samenleving met 

beperkingen als je deze mensen niet aan het werk 

krijgt. Als we tegen elkaar zeggen dat het logisch is 

dat ook zij aan het werk gaan, dan moet je werk bij 

de mensen gaan zoeken. De mens die je aan het 

werk wil helpen is het uitgangspunt, niet de 

bestaande vacatures.’ 

Het is de vraag of werkgevers daar ook zo naar 
kijken.
‘In het afgelopen jaar zijn 6.600 Wajongers aan  

het werk gekomen. Dus zijn er blijkbaar ook 

werkgevers die daar een stapje harder voor willen 

zetten. Soms omdat ze zelf familie in de Wajong 

hebben, soms vanuit de wens van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en soms gewoon uit 

betrokkenheid. In Duitsland is de ‘inclusieve 

samenleving’ veel verder ontwikkeld dan hier. Daar 

kregen ze mensen uit de Eerste Wereldoorlog terug 

die bijvoorbeeld een arm of een been misten en die 

moesten toch weer aan de slag. Het is daar veel 

gebruikelijker om plaats te bieden aan mensen met 

een arbeidshandicap.’

Job carving
In Duitsland ligt er ook veel meer directe 
verantwoordelijkheid bij de werknemer om 
weer aan het werk te komen. Verwacht u daar 
in Nederland ook een verschuiving in?
‘Wie zorgt er dat iemand weer aan het werk komt? 

Uiteindelijk is dat toch de werknemer zelf. Een 

werknemer die intrinsiek gemotiveerd is, dat is het 

krachtigst. Dus als werkzoekende ben je eerst en 

vooral zelf aan zet, de anderen zijn hulptroepen. Wij 

geven een zetje. Hoewel: als je het aan sommigen 

zou vragen, vinden ze dat ze het helemaal zelf 

hebben gedaan. Wajongers zullen wel vaker een 

steuntje nodig hebben, maar ook zeker niet 

allemaal. En dan moeten wij er ook zijn.

‘We hebben een 

samenleving met 

beperkingen als je deze 

mensen niet aan het  

werk krijgt’

>>
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‘Je moet werk  

bij de mensen zoeken,  

niet andersom’

Je kunt niet redeneren vanuit de vacature, dan lukt 

het niet, of in ieder geval niet eenvoudig. Ik hoor 

wel vaak: stuur mij maar tien hoogopgeleide 

autisten, die kunnen goed testen. Maar mensen 

zitten natuurlijk niet helemaal voor niets in de 

Wajong. We zullen veel meer naar situaties toe 

moeten waarbij de job gecarved wordt. Je kunt 

onderdelen van bestaande functies losmaken en zo 

een nieuwe functie creëren voor een Wajonger.

Niets doen is geen keuze
Sommige bedrijven hebben huiver om arbeids-
gehandicapten aan te nemen, bijvoorbeeld door 
een eerdere slechte ervaring. Hoe kunnen we 
die huiver wegnemen?
‘Tja, hier geldt gewoon: geef niet op. Ik kwam 

enige tijd terug in het bestuur van een vereniging  

en vond dat ze een Wajonger in de keuken van een 

restaurant moesten inzetten. Hij kwam, werkte 

anderhalve dag en verdween weer. “Ik heb er geen 

trek meer in, al dat werk, tabee”. Aan zijn collega’s 

had hij foto’s getoond van een riante sportwagen  

en dito woning met grote TV en eilandkeuken. 

Maar die foto’s waren zijn camouflage voor zijn 

beperkingen, dat was allemaal helemaal niet van 

hem. Hij redde het gewoon niet. De vereniging was 

er begrijpelijkerwijs snel klaar mee. Toen zei ik: “Er 

zijn nog zoveel andere kandidaten. Waarom zou je 

het niet gewoon nog een keer proberen?” Je kunt 

wel zeggen dat het management niet wil, maar dan 

moet je als personeelsfunctionaris gewoon een 

stapje extra zetten. Niets doen is geen keuze.

Wij plaatsen bij UWV ook Wajongers. Vorig jaar 

bijvoorbeeld een blinde jongen met een geleide-

hond. Je moet dan afspraken maken: de hond mag 

niet in de weg liggen, heeft ook pauze nodig, mag 

niet zomaar aangehaald worden. Natuurlijk is het 

wennen en moeten er dingen geregeld worden. En 

het brengt ook veel papierwerk met zich mee, we 

zullen nog wel wat paarse krokodillen moeten 

‘killen’. Maar je krijgt er ook wat voor terug, hij 

werkt voor onze telefoondienst en dat gaat prima.

Een tijdje geleden tekende ik met KPN een groot 

contract voor UWV-automatisering. Zij hadden zich 

verdiept in wat wij belangrijk vinden en gaven toen 

aan ook twee Wajongers in te willen zetten op het 

UWV-account. Dat is toch fantastisch? Je ziet dat 

overheidsorganisaties in hun bestek steeds vaker  

de eis stellen dat leveranciers verplicht zijn een 

percentage mensen met een beperking in te zetten 

bij de uitvoering van een gewonnen opdracht. Dat 

heet ‘social return’. 

Het begint bij werk
Werken moet lonend zijn, vindt de overheid. 
Maar op lagere niveaus is dat niet altijd zo.  
Soms ligt er een aanbod van concreet werk, 
maar vindt men het niet lonend genoeg.  
Welke instrumenten kan UWV dan inzetten?
‘Ik vind dat het begin bij het werk ligt. Je kunt dan 

later met de werkgever kijken of er misschien hoger 

gewaardeerde elementen in het werk gebracht 

kunnen worden, via jobcarving. Misschien kun je  

de functie uitbreiden. Doel is de Wajonger aan het 

werk krijgen. En misschien wil hij zo’n baan wel 

omdat hij denkt dat er meer in het verschiet ligt. 

Je moet toch invulling geven aan je leven?

Met de invoering van de Participatiewet 
worden vanaf 2015 jong-gehandicapten met 
werkmogelijkheden overgeheveld naar de 
gemeenten. Bij het UWV zit alle kennis en 
ervaring over de re-integratie van Wajongers. 
Hoe wordt geborgd dat deze kennis bij de 
gemeenten terechtkomt? 
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‘Er worden inderdaad taken overgeheveld van het 

Rijk naar de gemeente. Wij gaan daar actief in mee, 

werken veel samen met gemeenten en proberen zo 

veel mogelijk kennis te delen. Per regio gaan we om 

tafel met diverse partijen. We zien de gemeenten  

als bondgenoten. We hebben bijvoorbeeld een 

Programmaraad met Divosa, Cedris, VNG en UWV. 

Je ziet dat hoe dichter we bij 1 januari 2015 en dus de 

uitvoering komen, hoe praktischer de afspraken 

worden.’

Grote oren
Het stelsel van sociale zekerheid is complex. 
Stel, er is nog een uitkeringsrecht bij het UWV 
dat kan herleven als iemand binnen vijf jaar 
opnieuw arbeidsongeschikt wordt. De werk-
nemer is op dat moment bij de gemeentelijke 
sociale dienst. Hoe kan hij weten bij welk loket 
hij moet zijn? Er is een vrees dat uitkerings-
gerechtigden tussen wal en schip komen te 
vallen. 
‘Het klopt dat het sociale stelsel complex is. We 

willen zeker niet laten gebeuren dat mensen tussen 

de wal en het schip vallen. Binnen een week nadat 

de Participatiewet is aangenomen, willen we starten 

met een campagne waarin we duidelijk maken wat 

de gevolgen zijn voor Wajongers. Dat gebeurt in 

een aantal slagen, waarbij we steeds concreter 

worden naarmate 1 januari dichterbij komt. We gaan 

dus actief communiceren met de Wajongers zelf, 

hun begeleiders/verzorgers en ouders.

Wij zullen als UWV grote oren moeten hebben om 

de vragen van Wajongers te beantwoorden. Wij 

kunnen informeren, maar het blijft lastig om je te 

verplaatsen in hun positie. Het is moeilijke materie 

en we moeten dus echt moeite doen om goed te 

informeren. Mijn ambitie is om iedere Wajonger bij 

het UWV een vast aanspreekpunt te geven. Een 

wegwijzer die jou naar goede informatie brengt. 

Dan nog is het is echt heel moeilijk om goede 

uitspraken over toekomstige situaties te doen. Je 

zult altijd ontevreden klanten hebben omdat ze niet 

de goede informatie hebben. Maar ik vind niet dat 

dat iets is om je bij neer te leggen.’

Ik was ooit geraakt dat u bij een toespraak het 
UWV-logo zo omgedraaid had, dat het een lach 
werd. U wilde eraan werken dat we trots zijn op 
het UWV, ook de mensen die er werken. We 
zien dat u vol enthousiasme en passie werkt aan 
uw taak. Merkt u verschil in de situatie hoe u 
begon en waar u nu staat?
‘We moeten al het werk doen met minder budget 

en met minder mensen. Een groot voordeel van de 

bezuinigingen is dat er steeds meer aandacht komt 

voor de uitvoering. Realiseer je dat we ieder jaar  

21 miljard aan uitkeringen verstrekken: dat is ruim 

1,5 miljard per maand! Het gaat om de juiste dingen 

doen voor mensen die dat nodig hebben. We 

verlangen als samenleving wat van organisaties  

en dat is ook goed. En, we krijgen nog steeds 

aanmeldingen van mensen die hier willen werken. 

Dat zal ook wel aan de crisis liggen, maar toch, we 

doen het goed in lijstjes van goede werkgevers.’ 

‘Mijn ambitie is  

iedere Wajonger een  

vast aanspreekpunt bij  

het UWV te geven’


