FACTSHEET

Jongeren met een chronische aandoening naar werk
HET ONDERZOEK
De data in deze factsheet komen voort uit een door 172 jongeren ingevulde online vragenlijst, die door
de Nationale Denktank 2017 is uitgezet. De meeste respondenten (ruim 80%) geven aan een chronische
aandoening te hebben (zoals reuma en diabetes of een psychische, visuele of lichamelijke beperking).
71% heeft geen Wajong-uitkering. De meeste respondenten zijn ook niet naar de gemeente of het UWV
geweest voor ondersteuning en zijn dat ook niet van plan. Aangegeven wordt dat deze partijen weinig
te bieden hebben, er bureaucratie heerst, men bang is om werk onder niveau te moeten doen, niet in
aanmerking komt en de wil heeft om het (eerst) zelf te willen proberen.

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING
Welke ondersteuning heb je gehad? (N=55)

Als er ondersteuning is gezocht, gaat
het meestal om een jobcoach (47%)
en een no risk polis (18%).

geen/weet niet
anders

44% weet niet of ze in het
doelgroepenregister zijn opgenomen
en 26% is dat niet, omdat zij niet
onder deze regeling vallen. Terwijl
23% wel is opgenomen in het
doelgroepenregister.

no risk polis
loondipensatie
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34% zou meer ondersteuning en begeleiding willen bij het zoeken naar werk en stage. En 30%
zou dat misschien ook willen. Voor 24% is het niet nodig.
Het liefst krijgen ze die begeleiding dan van een jobcoach. Of de onderwijsinstelling. Familie,
vrienden en kennissen zijn voor de meesten niet de aangewezen personen.

VAKER GEEN BETAALD WERK
Heb je betaald werk? (N=139)

De meeste respondenten hebben
geen betaald werk (40%), gevolgd
door een betaalde baan voor 0-12
uur per week (23%). De kleinste
groep (4%) heeft een baan voor
meer dan 38 uur per week.
Van de respondenten die wel werk
hebben, vindt 12% dat het werk
goed aansluit bij de opleiding.

ja, meer dan 38 uur
ja, 24-38 uur
ja, 12-24 uur
ja, 0-12 uur
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DE CHRONISCHE AANDOENING ALS REDEN OM DE BAAN NIET TE KRIJGEN OF ONTSLAG
Is jouw chronische aandoening wel eens de
reden geweest dat je niet bent
aangenomen? (132)

nee, 48%
ja, 52%

Meer dan de helft van de
respondenten geeft aan dat de
chronische aandoening wel eens de
reden is geweest om een baan niet
te krijgen.
Voor ontslag zorgde de chronische
aandoening bij 27%.

OOK BIJ STAGES BELEMMERINGEN
Heeft jouw chronische aandoening je
belemmerd bij het vinden van een goede
stageplek? (99)

Bij het vinden van een goede
stageplek heeft 39% belemmeringen
ervaren door de chronische
aandoening.

ja, 39%

nee, 61%

MOEILIJK TE VINDEN OVERHDEISINFORMATIE

Geeft de overheid goede info? (N=112)
Nee, niet relevante info
Nee, onvolledige info
Nee, tegenstrijdige info
Nee, moeilijk te begrijpen

Nee, moeilijk te vinden
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De informatie die de overheid geeft
over de rechten en plichten van een
jongere met een chronische
aandoening op zoek naar werk, is
maar moeilijk te vinden (61%). En als
de informatie gevonden is, is die
vaak moeilijk te begrijpen (28%), en
onvolledig (24%). Ook wordt
tegenstrijdige informatie (17%) en
niet relevante informatie gegeven
(13%) . Slechts 8% is tevreden over
de informatie door de overheid.

Internet blijkt een belangrijke bron voor informatie voor de jongeren met een chronische
aandoening. Ze vinden er: kennis van wet en regelgeving, tips & trucs en antwoord op al hun
vragen.
Het programma Zorg én Perspectief (ZéP) streeft naar het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen
jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. Dit door het ondersteunen van
projecten op de thema’s Kracht, School, Sport, Werk en Zorg en door deze thematiek op de maatschappelijke en politieke
agenda te zetten. Op deze thema’s en het programma ZéP zijn factsheets opgesteld waarin de ervaren verschillen in sociale
participatie worden toegelicht. Meer informatie over ZéP: www.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief .

